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A Odontologia Baseada em 
Evidências (OBE) tenta buscar 
respostas que colaborem na 
tomada de decisões clínicas, por 
meto de pesqwsas validadas 
cientificamente, observando-se, 
ainda, a expenêncta clínica do 
profissional e as características 
do paciente ( abordagem de 
prognóstico centraltzada no 
paciente) 

Finalizando, nossa abordagem 
sobre os terceiros molares, 
formulamos duas questões 
apresentadas nas próximas 
f'J4 mas. 



1. Quando um terceiro molar acometido 
por pericoronarite deve ser removido? 
A pericoronarite é, de maneira geral, 
uma condição local crônica, associada 
ao terceiro molar inferior impactado, 
que não erupcionou por completo 1 . 

( ( Está relacionada a 
sinais e sintomas 

mais brandos/ quan
do em sua condição 
crônica/ como do~ 

edema/ eritema 
cutâneo/ drenagem 
de coleção purulen-

ta e gosto ruim. ) ) 

Entretanto, existem também situa
ções clínicas mais severas, compa
tíveis com agudização do quadro 
crônico, nas quais os doentes podem 
evoluir para uma situação clínica mais 
grave e importante, mas apresentam 
alguns intervalos com melhoras. 

Disfag ia (dificuldade para deglutir), 
envolvimento ganglionar agudo, fe
bre sistêmica, limitações de abertu-

ra de boca e celulite seriam sinais e 
sintomas mais graves e associados a 
uma condição aguda do quadro1

. 

A decisão para a manutenção do 
terceiro molar contra a sua remoção 
cirúrgica deve considerar o efeito po
tencial da retenção no estado perio
donta l do paciente a longo prazo e 
o potencial do dente impactado para 
servir como uma fonte de inflama
ção crônica e infecção sistêmica que 
pode debilitar a saúde gera l dos indi
víduos acometidos. 

O tratamento com irrigação local e/ 
ou antibioticoterapia pode ser consi
derado como paliativo e temporário, 
pois, na maioria dos casos, os sinto
mas podem ser recorrentes e, possi
velmente, disseminar a infecção4

. 

O Instituto Nacional de Excelência 
Clínica (NIH)2 na Inglaterra recomen
da que apenas um episódio de pe
ricoronite não deve ser considerado 
como uma indicação para remoção 
do dente, a não ser que seja um qua
dro grave. 

( ( Entretanto/ quando 
há o desenvolvi

mento de bolsas e 
doença periodon
tal entre o segun-

do e o terceiro 
molar impactado, 
recomenda-se a 

exodontia precoce 
do terceiro molar 
impactado, dimi-
nuindo o dano 

periodontal ) ) 

Como recomendação clínica fina l, 
para indivíduos com sinais e sin
tomas recorrentes, deve-se seria
mente considerar o procedimento 
cirúrgico para exodontia do terceiro 
molar, por ser esta a melhor opção 
de tratamento a longo prazo para 
resolução dos quadros recorrentes 
de pericoronite 1:3 . 
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2. Terceiros molares inferiores causam 
apinhamento dos incisivos inferiores? 
O apinhamento dentário é caracterizado 
pela sobreposição e rotação dentária e 
pode ser classificado em primário, secun
dário e terciário, de acordo com a idade 
cronológica, sugerindo uma etiologia 
multifatorial2. A principal discussão quan
to aos terceiros molares inferiores é sua 
relação como agente causal do apinha
mento dentário dos incisivos inferiores. 

A extração dos terceiros molares para 
evitar apinhamento tardio dos incisivos 
inferiores tem sido um dos princípios 
odontológicos mais antigos a ser refuta
do na última década. Terceiros molares 
não apresentam força o suficiente para 
mover outros dentes e, portanto, não 
poderiam causar apinhamentos e sobre
posições dos incisivos e tais associações 
não podem ser consideradas como cau
salidade5. 

Muitos fatores considerados potencial
mente etiológicos para apinhamentos 
foram estudados, mas o único correla
cionado foi a presença ou o posiciona
mento do terceiro molar e seus efeitos 
na região anterior da mandíbula (desvio 
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de linha média, apinhamento dos den
tes), além de comparações entre pacien
tes com ausência uni ou bilateral desse 
dente. 

Sugere-se que existem outros fatores 
de maior peso no apinhamento tardio 
de dentes anteriores e o terceiro molar 
não poderia ser considerado o agente 
causal do apinhamento anteroinferior2, 

uma vez que a etiologia dessa situação 
clínica é multifatorial2.4 Também foram 
correlacionados a presença dos tercei
ros molares com o crescimento residual 
ou tardio mandibular2 e uma associação 
(grau indeterminado) da diminuição do 
comprimento do arco e do tamanho da 
mandíbula/ dente. 

Alterações esqueléticas e de tecidos mo
les durante o desenvolvimento crania
no devido a diversos fatores poderiam 
também contribuir para o apinhamento 
anterior2.4 e não estão relacionadas aos 
terceiros molares. Embora muitas teo
rias tenham tentado explicar as razões 
do apinhamento dos incisivos inferiores, 
diversos fatores, correlacionados ou não 

entre si, podem, portanto, ser responsá
veis por essa condição dental4 . 

Vale citar que não é possível explicar, pre
ver ou prevenir o apinhamento anterior 
inferior. Não foi possível identificar evi
dências que determinam ou mensuram 
essa participação, que tem caráter indi
vidual. 

( ( Portanto, o terceiro 
molar não pode 
ser considerado 
o agente causal 

ou a única causa 
do apinhamento 
anteroinferior2 

) ) 

É possível concluir que o procedimento 
cirúrgico não reduz nem impede o api
nhamento tardio dos incisivos1 e deve
ria ser fundamentado em outras razões 
mais sólidas3

·
2

, pois não há evidência 
disponível de que exista essa correlação1 

para fundamentar e recomendar as exo
dontias profiláticas. ■ 
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