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INTRODUÇÃO
Devido à falta de espaço na arcada, os terceiros molares são suscetíveis a impacção e
desenvolvimento de patologias, necessitando de procedimentos cirúrgicoodontológicos. Para tanto, é necessário conhecimento sobre anatomia e
posicionamento dos dentes na arcada. Com isso, o objetivo da pesquisa é avaliar a
relação entre a impacção de terceiros molares inferiores e os biotipos faciais e
mensurar a prevalência de retenções e frequência de posições dos terceiros molares
inferiores, correlacionando-os em relação aos diferentes tipos faciais. As análises sobre
retenções dentárias e os tipos faciais não afirmam relação do biotipo facial com a
impacção dos terceiros molares inferiores. Por isso, o estudo se justifica pela
necessidade de investigar a probabilidade e predominância de retenção dos terceiros
molares inferiores de acordo com o tipo facial, buscando aumentar a previsibilidade da
necessidade de extrações, reduzindo-se a possibilidade de acidentes e complicações
cirúrgicas.

DESENVOLVIMENTO:
Realizou-se um estudo observacional analítico transversal em um banco de dados de
uma clínica de radiologia odontológica, onde foram selecionados pacientes que
realizaram simultaneamente radiografias panorâmica e de perfil cefalométrico. Desta
amostra, foram excluídos os indivíduos com ausência de dentes inferiores, dentição
mista, índice de Nolla inferior a 10, presença de dentes supranumerários, implantes,

aparelho ou contenção ortodôntica, e fraturas coronárias. Os terceiros molares
inferiores foram classificados conforme os conceitos de Winter e Pell & Gregory, cuja
classificação define a posição dos terceiros molares verticalmente (A, B e C) e
horizontalmente (I, II e III). Para determinar o tipo facial realizou-se cefalometria
computadorizada utilizando análise de Ricketts, classificando-os em dólico, mesio ou
braquifaciais. Foram coletadas também informações gerais como sexo, data de
nascimento, data do exame, idade. Os dados passaram por análise descritiva e foram
tabulados de forma a obter dados de 231 pacientes, sendo 114 mulheres (49,3%) e
117 homens (50,7%). Quanto a distribuição pelo tipo facial, os braquifaciais foram os
mais prevalentes (51,5%), seguido pelos mesiofaciais (30,7%) e 17,7% dolicofaciais. Os
dólicos apresentaram a maior número de impacção (62,2%), seguido dos mesiofaciais
(56,3%), e braquifaciais (55,0%). Quanto a classificação de Winter &amp; Pell &amp;
Gregory para as impacções, houve predomínio das posições vertical C (dólico, 37,3%,
mesio, 41,3% e braqui, 37,4%) e horizontal II (dólico, 68,6%, mesio, 81,3% e braqui,
69,5%) para todos os tipos faciais. Relacionado à posição de impacção, o predomínio
foi a vertical para dólicos (33,3%) e braquifaciais (41,2%), e horizontal para os
mesiofaciais (35,0%).

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Os dolicofaciais apresentaram maior probabilidade de impacção. Na classificações
Winter &amp; Pell &amp; Gregory, houve predomínio da localização C-II para todos os
tipos faciais. Quanto a posição de impacção, a maioria encontrava-se vertical para
dólicos e braqui, e horizontal para os mesiofaciais.
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ANEXOS
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas),
se necessário.

