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_____________________________________________________________________________________ 

Resumo  

Terceiros molares ectópicos são alterações que ocorrem em consequência de um mau posicionamento dental no arco. 

Essas modificações nas unidades dentárias são raras. Na maioria das vezes sua descoberta ocorre acidentalmente 

através de radiografias panorâmicas rotineiras. Sua etiologia não é totalmente esclarecida. 

A terapia realizada nesses dentes depende totalmente de sua condição, se está ou não associado a patologias e 

infecções, variando desde tratamento conservador até a remoção cirúrgica do dente, sob anestesia geral ou local, por 

acesso intra oral como também por acesso extra oral. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura e um relato de caso, ressaltando a forma diagnóstica, suas 

possíveis causas, bem como o seu tratamento, o planejamento cirúrgico, e curso do pós-operatório. 

 Este artigo relata um caso clínico, de um paciente, sexo masculino, 38 anos que foi encaminhado para exodontia dos 

terceiros molares que se apresentavam ectópicos bilaterais. A unidade 48 inclusa em região de ângulo mandibular e 

unidade 38 semi-inclusa em posição invertida no ramo mandibular, ambas impactadas. Foi realizada a exodontia da 

unidade 48, sob anestesia geral e com acesso extra oral. 

 

Palavras- chaves: Terceiro Molar; Dente Impactado; Dente não erupicionado 

_____________________________________________________________________________________ 

Abstract 

Ectopic third molars are changes that occur as a result of a bad positioning of the tooth in the arch. These changes in 

dental units are rare. Most often its discovery occurs accidentally through uneventful panoramic radiographs. Its 

etiology is not fully understood. 

The therapy performed in these teeth totally depends on its condition, whether or not associated with diseases and 

infections, ranging from conservative treatment to surgical removal of the tooth, using general of local anesthesia, by 

intraoral access as well as for extraoral access. 

The objective of this work is to make a literature review and a case report, highlighting the diagnostic mode, the 

possible causes, as well as the treatment, the surgical planning, and the post-operative course. 

This article reports a clinic case of a 38 years old male patient who was submitted to extraction of the third molars 

that were bilateral ectopic. The 48 unit included in the mandibular angle region and the 38 unit semi-included in 

invested position in the mandibular branch, both impacted. It was performed the 48 unit extraction, using general 

anesthesia and with extraoral access. 

 

Keywords: Molar, Third; Tooth, Impacted; Tooth, Unirupted 

_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 
Um dente ectópico significa que 

ele se apresenta em uma posição 
alterada na arcada dentária ou fora dela 
(WONG, et al., 2007). Segundo Ahmed, 
Speculand, (2012); Martins, et al. 
(2012); Pace, Holt, Payne (2012); 
Tümer, Eset, Atabek, (2002), terceiros 
molares inferiores ectópicos são 
considerados uma condição rara, 
acometendo apenas 1% da população. 
Sendo os primeiros molares superiores e 
incisivos laterais inferiores os mais 
afetados (WONG, et al. 2007). 

De acordo com Ahmed, 
Speculand (2012); Payne, Dickenson, 
Patel (2012) e Wong, et al. (2007), a 
etiologia dessa condição ainda não é 
totalmente esclarecida, podendo ocorrer 
por distúrbios de desenvolvimento, 
patologias ou iatrogenias. 

Descobertos na grande maioria 
das vezes acidentalmente, através de 
exames de imagens (PAYNE, 
DICKENSON, PATEL, 2012; PACE, 
HOLT, PAYNE, 2010), como as 
radiografias panorâmicas e tomografias 
computadorizada cone beam, os quais 
irão avaliar a precisa localização do 
dente (WONG, et al., 2007). 

Essa alteração apresenta um 
cisto odontogênico associado ao terceiro 
molar ectópico em grande parte dos 
casos (AHMED, SPECULAND, 2012; 
MARTINS, et al., 2012; PAYNE, 
DICKENSON, PATEL, 2012). Sendo o 
cisto dentígero o mais comum 
(MARTINS, et al., 2012). 

Estes dentes podem ser 
assintomáticos ou causar sintomas, 
como trismo com dificuldade de 
mastigação, dores e edema no local 
afetado, disfunção da articulação 
temporomandibular e exsudato 
purulento por meio dos seios da face 
(PAYNE, DICKENSON, PATEL, 
2012; WANG, et al., 2008). 

Seu tratamento pode ser feito 
através de várias maneiras como a 
observação, intervenção, deslocamento 
ou extração. A exodontia está indicada 
quando não há condição nenhuma de 
recuperação da unidade, na presença de 
sintomatologia dolorosa, quando o 
dente está associado a uma alteração 
cística ou patológica (WONG, et al., 
2007).  

Várias abordagens têm sido 
utilizadas para obter acesso ao dente, 
em relação aos terceiros molares 
ectópicos localizados na mandíbula. Sua 
localização, acessibilidade cirúrgica e 
possibilidade de dano as estruturas irá 
eleger a abordagem cirúrgica, intra ou 
extra oral (WONG, et al., 2007). O 
planejamento prévio tem como objetivo 
evitar danos a estruturas adjacentes, e 
buscar economia óssea (PACE, HOLT, 
PAYNE 2010; PAYNE, DICKENSON, 
PATEL, 2012). Outra alternativa é a 
remoção endoscópica, a qual vai evitar 
danos aos tecidos durante cirurgia 
extensas e diminuir o sangramento 
(PACE, HOLT, PAYNE, 2010; 
SUAREZ-CUNQUEIRO, et al., 2003). 

As complicações são 
relativamente raras, elas podem 
acontecer devido ao tipo de acesso 
escolhido como também danos às 
estruturas nobres, durante o ato 
cirúrgico. Cicatrizes, parestesias, 
edemas e hematomas ocorrem com uma 
maior frequência. (MOUROUZIS, et 
al., 2011; APAYDIN, SALAHATTIN, 
2015).  

O presente artigo tem como 
objetivo, realizar uma revisão de 
literatura e relato de caso clínico a 
respeito de terceiros molares ectópicos 
na mandíbula, ressaltando aspectos de 
diagnóstico, planejamento e tratamento 
desta alteração. 

 
2. Relato de caso 

Paciente sexo masculino, 38 
anos, compareceu ao ambulatório do 
Cirurgião Buco-Maxilo-Facial do 
Ipesaúde com encaminhamento de 
exodontia dos terceiros molares e com a 
radiografia panorâmica em mãos (Fig. 
1). Não apresentava queixa dolorosa e 
sua história médica pregressa não 
revelou nenhuma alteração sistêmica. 
Ao exame físico extra oral foi notado 
um aumento de volume na região 
basilar de mandíbula do lado direito 
durante a palpação. Ao exame intra oral 
observou-se ausência das unidades 18, 
28, e 48 inclusas e a unidade 38 semi-
inclusa. 

A radiografia panorâmica trazida 

pelo paciente evidenciou que a unidade 

48 apresentava-se de maneira ectópica, 

inclusa e impactada com proximidade 
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com o canal mandibular direito e a base 

da mandíbula, em região de ângulo de 

mandíbula e a unidade 38 em posição  

ectópica e invertida em região do ramo  

mandibular do lado esquerdo. 

 

 
 Figura 1. Radiografia Panorâmica pré-

operatória 

 

Diante destas informações, foi 

solicitado uma Tomografia 

Computadorizada cone beam de 

mandíbula (Fig. 2 a 5), objetivando um 

melhor diagnóstico e planejamento 

cirúrgico. A tomográfica revelou que o 

dente 48 apresentava-se com a raiz na 

porção basilar da mandíbula e que 

ocasionava fenestração da mesma, 

mostrou ainda intima relação do dente 

com o canal mandibular, além de uma 

área hipoatenuante extensa associada a 

coroa do dente 48.  

Com isso, foi optado a realizar 

exodontia da unidade 48 sob anestesia 

geral, em ambiente hospitalar, por 

acesso extra oral. Para tal, foram 

solicitados exames pré-operatórios de 

rotina (Hemograma completo, 

Coagulograma, Glicemia em jejum e 

Eletrocardiograma). 

 

 

Figura 2. Tomografia Computadorizada cone 

beam de feixe cônico Reconstrução Panorâmica. 

 
Figura 3. Tomografia Computadorizada de 

Feixe Cônico cone beam cortes trans- 

seccionados (1- canal mandibular, 2- unid. 48 

inclusa). 

 

 Figura 4. Tomografia Computadorizada de 

Feixe Cônico cone beam cortes trans- 

seccionados (3- canal mandibular, 4- ápice da 

unid. 48: fenestração). 

 

 
Figura 5. Tomografia Computadoriza cone 

beam de feixe cônico Reconstrução 3D. 
 

 Com paciente sob anestesia 

geral, foi então realizado antissepsia 

intra e extra oral (solução aquosa de 

clorexidina 0,2%), seguido de aposição 

dos campos cirúrgicos estéreis; logo 

após a marcação e infiltração anestésica 

com Lidocaína 2% com Epinefrina 
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1:200.000 (Fig. 6 e 7), foi feito um 

acesso na região submandibular 

(Risdon) de aproximadamente 4 

centímetros. Na sequência promoveu-se 

a divulsão por planos, até o tecido ósseo 

basilar (Fig. 8). 

A extração do dente 48 foi então 

realizada com extratores e auxílio de 

ostectomia e odontossecção, com uso de 

broca tronco-crônica (nº 702) sob 

irrigação constante de solução 

fisiológica estéril (Fig. 9 e 10). 

Posteriormente, procedeu-se a 

curetagem da película pericoronária da 

lesão associada ao dente, irrigação 

abundante do alvéolo com solução 

fisiológica estéril e sutura dos planos 

internos com fio reabsorvível 

(Poliglactina 910) e na pele com sutura 

intra dérmica (nylon 6.0) (Fig. 11). 

 

 
Figura 6. Marcação e infiltração subcutânea de 

Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 200.000 
 

 
Figura 7. Incisão submandibular. 

 

 
Figura 8. Tecido ósseo basilar. 

 

 
Figura 9.  Realização da ostectomia e 

odontosecção com irrigação abundante. 

 

 
Figura 10. Fragmento dentário 

 

 
Figura 11. Sutura intra dérmica 

 

O pós-operatório imediato 

transcorreu com algumas 

intercorrências, no qual o paciente 

apresentou importante edema e 

hematoma em região submandibular 

direita, e com queixa de parestesia (Fig. 
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12). O paciente recebeu alta hospitalar 

no segundo dia pós-operatório com 

prescrição de Novamox
®

 (8/8h – 7 

dias), Alginac
®

 (8/8h – 5 dias) e 

Tramal
®

 (12/12h – 3 dias). 

O retorno pós-operatório de sete 

dias confirmou a presença do hematoma 

submandibular (Fig. 13), o qual foi 

drenado pelo próprio local do acesso, 

em ambiente ambulatorial. A 

antibioticoterapia foi alterada e mantida 

por mais sete dias com Clidamicina 

300mg (6/6h). 

O controle com duas semanas 

mostrou uma boa cicatrização local, 

sem sinais flogísticos. A sutura foi 

então removida, e o paciente foi 

orientado a retornar para controle 

ambulatorial com nova radiografia 

panorâmica.  

No pós-operatório de 90 dias 

observa-se uma cicatriz quase que 

imperceptível o mesmo refere melhora 

significativa da parestesia do nervo 

alveolar inferior. A radiografia 

panorâmica mostrou remodelação do 

tecido ósseo basilar (Fig. 14 e 15) 

 

 
Figura 12. Hematoma dois dias após a cirurgia. 

 

 
Figura 13. Hematoma sete dias após a cirurgia. 

 
Figura 14. Radiografia panorâmica pós- 

operatória com 90 dias. 

 

 
Figura 15. Cicatriz com 90 dias 

 

3. Discussão 

A maioria dos autores 

corroboram que os dentes ectópicos em 
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região de mandíbula são pouco 

frequentes (APAYDIN, 

SALAHATTIN, 2015; SHENOY, et al. 

2014; MARTINS, et al., 2012; WANG, 

et al., 2008, TÜMER, ESET, ATABEK, 

2002; PAYNE, DICKENSON, PATEL, 

2012; MOUROZIS, et al., 2011; PACE, 

HOLT, PAYNE, 2010). No entanto, 

Song, et al. (2014), afirmaram que essa 

alteração está cada vez mais comum.  

A predileção dos dentes 

ectópicos pelo sexo masculino foi 

descrita por Martins, et al. (2012) 

porém, Apaydin, Salahattin (2015); 

Ahmed, Speculand (2012); Wang, et al. 

(2008) relataram que as mulheres são 

mais afetadas. Uma tabulação feita com 

todos os artigos selecionados neste 

trabalho mostrou que as mulheres foram 

mais acometidas pela presença de 

dentes ectópicos mandibulares 

(Apêndice 1, quadro 1), fato não 

observado neste relato. 

A faixa etária de terceiros 

molares ectópicos mandibulares 

encontrados por Apaydin, Salahattin 

(2015) e Ahmed, Speculand (2012) foi 

de 46.3 e 44.7 anos, respectivamente, o 

que está muito próximo do caso 

descrito. 

Sua descoberta na maioria das 

vezes ocorre acidentalmente, através de 

radiografias panorâmicas rotineiras 

(PAYNE, DICKENSON, PATEL, 

2012; WONG, et al., 2007; PACE, 

HOLT, PAYNE, 2010). No caso 

relatado o paciente também teve o seu 

diagnóstico através uma radiografia 

panorâmica rotineira. 

Grande parte dos autores utilizou 

a tomografia computadorizada de feixe 

cônico para determinar a posição 

anatômica mais precisa do dente, avaliar 

a relação com estruturas nobres 

adjacentes e também determinar o 

melhor tipo de tratamento (SHENOY, et 

al., 2015; MARTINS, et al., 2012; 

AHMED, N. M., SPECULAND, 2012; 

WANG, et al., 2008; PAYNE, 

DICKENSON, PATTEL, 2012; 

MOUROZIS, et al., 2011; WONG, et 

al., 2007), da mesma forma como 

executado neste relato, em que o exame 

foi fundamental para elaboração de um 

correto planejamento cirúrgico, 

De acordo com Payne, 

Dickenson, Patel (2012); Pace, Holt, 

Payne (2010); Martins, et al. (2012); 

Shenoy, et al. (2014); Apaydin, 

Salahattin (2015), a sua etiologia não é 

totalmente elucidada. Autores como 

Pace, Holt, Payne (2010); Wang, et al. 

(2008); Ahmed, Speculand (2012); 

Mourozis, et al. (2011), afirmam que 

essa alteração pode ocorrer devido a 

traumas, erupção aberrantes e anomalias 

no desenvolvimento do germe dentário. 

No entanto para Wong, et al. (2007); 

Payne, Dickenson, Patel (2012), isto é 

resultado de um distúrbio de 

desenvolvimento, processos patológicos 

atuando sobre o germe do dente e 

atividades iatrogênicas, como 

exodontias mal executadas. 

Suarez-Cunqueiro, et al. (2003), 

por sua vez relataram que o fluido 

intracístico pode provocar o 

deslocamento. A falta de espaço entre o 

segundo molar inferior (AHMED, 

SPECULAND, 2012) e o ramo da 

mandíbula, uma desproporção entre a 

base e a direção do crescimento do 

terceiro molar, também podem 

contribuir para a posição de desvio do 

terceiro molar impactado (WANG, et 

al., 2008). 

A presença de um dente ectópico 

em mandíbula tem sido relatada por 

vários autores, a região de ramo é uma 

da mais acometidas (SONG, et al., 

2014; WANG, et al. 2008; PACE, 

HOLT, PAYNE 2010; MOUROUZIS, 

et al. 2011; AHMED, SPECULAND 

2012; APAYDIN, SALAHATTIN 

2015). O processo coronóide, côndilo, 

ângulo mandibular são áreas em que 

também são bastante frequentes a 

presença (WANG, et al. 2008; PACE, 

HOLT, PAYNE 2010; MOUROUZIS, 

et al. 2011; AHMED, SPECULAND 
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2012; MARTINS, et al. 2012). O caso 

descrito correspondeu a perspectiva, 

onde foi localizado um dente ectópico 

em região de ângulo mandibular e outro 

na região do ramo. 

O tratamento pode realizado por 

quatro maneiras, observação, quando 

nenhum tratamento é realizado, apenas 

um acompanhamento radiográfico é 

feito; a intervenção, que consiste numa 

breve terapia ortodôntica; o 

deslocamento que necessita de 

intervenção ortodôntica-cirurgica, para 

reposição do dente ou por fim a 

exodontia (WONG, et al., 2007). A  

maioria dos autores utilizam a 

exodontia como forma de tratamento, 

exceto Song, et al., (2014), o mesmo 

aconteceu no caso descrito, onde o 

dente ectópico estava associado a uma 

lesão e por isso a extração foi indiada. 

A exodontia do paciente descrito 

foi realizada sob anestesia geral, em 

ambiente hospitalar, assim como 

diversos autores realizaram, 

objetivando, um melhor conforto do 

paciente e uma maior segurança do 

cirurgião. (TÜMER, ESET, ATABEK, 

2002; SUAREZ-CUNQUEIRO, et al., 

2003; WONG, et al., 2007; WANG, et 

al., 2008; PACE, HOLT, PAYNE, 

2010; MOUROZIS, et al., 2011; 

MARTINS, et al., 2012; AHMED, 

SPECULAND, 2012; PAYNE, 

DICKENSON, PATEL, 2012; 

SHENOY, et al., 2014; SONG, et al., 

2014; APAYDIN, SALAHATTIN, 

2015).  

A escolha da abordagem 

cirúrgica é baseada no planejamento do 

cirurgião e na localização do dente. A 

abordagem intra oral deve ser realizada 

sempre que possível, por ser uma 

técnica mais conservadora, porém ela 

não vai oferecer um acesso amplo ao 

campo operatório (APAYDIN, 

SALAHATTIN, 2015; MOUROUZIS, 

et al., 2011). Foi observado na literatura 

uma preferencia para remoção de dentes 

ectópicos pelo acesso extra oral, pois 

permite uma melhor visualização do 

campo operatório, menor remoção de 

osso e um menor risco de lesionar 

estruturas nobres adjacentes (AHMED, 

PECULAND, 2012; PACE, HOLT, 

PAYNE, 2010; PAYNE, DICKESON, 

PATEL, 2012; TÜMER, ESET, 

ATABEK, 2002; WONG, et al., 2007). 

Essa mesma opção foi feita para 

remoção do dente 48. 

Recentes estudos fizeram o uso 

do acesso intra oral conjugado com a 

via endoscópica. Ela objetiva evitar 

danos durante extensas cirurgias, 

minimiza o sangramento, produz uma 

melhor visualização do campo 

cirúrgico, garante uma excelente 

iluminação com uma dissecção precisa 

(SUAREZ-CUNQUEIRO, et al., 2003; 

AHMED, WONG, et al., 2007; 

SPECULAND, 2012; APAYDIN, 

SALAHATTIN, 2015). 
As complicações pós-operatórias 

mais relatadas por Mourouzis, et al. 
(2011) e Apaydin, Salahattin (2015), 
foram a presença de cicatrizes e 
parestesias do nervo alveolar inferior. 
No caso descrito, o paciente apresentou 
um importante hematoma e uma 
parestesia do nervo alveolar inferior. 
 
4. Considerações finais 
 

 O diagnóstico de dentes 
ectópicos é obtido inicialmente através 
de radiografia panorâmica, na sequência 
uma tomografia computadorizada de 
feixe cônico é solicitada para uma 
avaliação mais criteriosa e melhor 
planejamento da conduta terapêutica.  

A opção pelo tratamento 
cirúrgico ocorre na maioria destas 
situações, podendo ser realizado sob 
anestesia geral ou local, e com acesso 
intra ou extra oral. 

Um adequado diagnóstico e 
planejamento associado a uma apurada 
técnica cirúrgica podem minimizar a 
presença de complicações pós-
operatórias.  
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APÊNDICE 1 

 

 

 

Autor Idade Gênero Posição do dente Sinais e sintomas Acesso 

cirúrgico 

Patologia 

associada 
Ahmed, Speculand, 

2012 (1) 

 

38 F Borda posterior do 

ângulo da mandíbula 

Dor, mau gosto, 

inchaço 

Extra oral Cisto dentígero 

Ahmed, Speculand, 

2012 (1) 

52 F Região de côndilo Dor, trismo, inchaço Extra oral Cisto radicular 

Ahmed, Speculand, 

2012 (1) 

36 F Ramo da mandíbula Dor e infecção Extra oral Cisto dentígero 

Apaydin, 

Salahattin, 2015 (2) 

38 F Ramo ascendente direito Dor e inchaço Intra oral Cisto 

Apaydin, 

Salahattin, 2015 (2) 

25 F Ramo mandibular Dor, inchaço e pus Intra oral Cisto dentígero 

Martins, et al., 2012 

(3) 

28 M Ângulo mandibular Inchaço Extra oral Cisto dentígero 

Mourouzis, et al, 

2011 (4) 

41 F Região de côndilo Trismo, inchaço, fadiga 

e febre 

Intra oral Cisto folicular 

Pace, Holt, Payne, 

2010 (5) 

53 M Região de côndilo Inchaço Extra oral Cisto dentígero 

Payne, Dikenson, 

Patel, 2012 (6) 

64 F Ângulo mandibular Dor Extra oral Cisto dentígero 

Shenoy, et al., 2014 

(7) 

38 M Ângulo mandibular Dor, inchaço e trismo Extra oral Cisto 

Song, et al., 2014 

(8) 

41 F Região de côndilo Som, crepitação e dor 

na ATM 

Sem tratamento Sem lesõoes 

Suarez-Cunqueiro, 

et al., 2003 (9) 

45 M Região de côndilo Dor na ATM e edema Endoscopia intra 

oral 

Cisto dentígero 

Tümer, Eset, 

Atabek, 2002 (10) 

47 M Região de côndilo Inchaço Extra oral Cisto dentígero 

Wang, et al., 2008 

(11) 

31 F Ramo ascendente da 

mandíbula 

Dor e inchaço Intra oral Cisto dentígero 

Wong, et al., 2007 

(12) 

62 F Processo coronóide Inchaço, dor e odor 

desagradável 

Extra oral Cisto dentígero 

Quadro 1. Dentes ectópicos em diversas localizações 


