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RESUMO 

 

Póvoa, RCS. Avaliação dos critérios de Ortodontistas e Cirurgiões Bucomaxilofaciais 
para indicação de extração de terceiros molares não patológicos: Estudo transversal 
[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2020. 

 

As indicações para extração dos terceiros molares patológicos são bem definidas e 

não geram dúvidas em relação a realização do seu procedimento. Entretanto, no caso 

dos não patológicos pode causar discordância entre as duas especialidades de 

profissionais que mais se deparam com a sua avaliação, os especialistas em  cirurgia 

e traumatologia bucomaxilofacial (CTBMF) e os ortodontistas. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a conduta entre ortodontistas e CTBMF, incluíndo os que estão em processo 

de formação como os que possuem a titulação de especialistas pelas seguintes 

instituições: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para indicação 

de exodontia desses dentes, além de comparar com as atuais diretrizes da American 

Association of Oral Maxillofacial Surgeons (AAOMS). A metodologia desse estudo 

consistiu na submissão de um questionário para os profissionais, em formação e 

formados, das duas especialidades por essas instituições. O conteúdo do referido 

método de estudo foi composto pela amostra de 24 casos de radiografias panorâmicas 

e reconstruções de imagens panorâmicas a partir de tomografias computadorizadas 

cone beam (TCCB) de terceiros molares inferiores de acordo com a idade dos 

pacientes, a relação entre o segundo e o terceiro molares e a relação deste às 

estruturas anatômicas adjacentes. Para análise dos dados foi utilizado o teste de qui-

quadrado. Ao analisar as respostas obtidas não houve diferença estatisticamente 

significativa no tempo de formação dos profissionais. No entanto, observou-se 

diferença significativa (p< 0,05) entre alunos x formados e das especialidades, 

demontrando que os alunos possuem uma tendência mais cirúrgica e os ortodontistas 

um comportamento mais conservador. Observou-se que existe diferença estatística 

(p<0,05) entre os CTBMF e os ortodontistas em relação as diretrizes da AAOMS, 

demonstrando que os ortodontistas estão mais de acordo com as diretrizes da 

AAOMS do que os CTBMF.  

 

Palavras-chave: terceiros molares, exodontia, cirurgia, ortodontia 



 

ABSTRACT 

 

 

Póvoa, RCS. Assessment of criteria by Orthodontists and Oral Maxillofacial Surgeons 
for non pathologic third molars removal: Cross section study [dissertation]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 
 
 
The indications for extraction of pathological third molars are well defined and do not 

raise doubts regarding the performance of your procedure. However, in the case of 

non-pathological patients, it can cause disagreement between the two specialties of 

professionals who are most faced with their assessment, specialists in oral and 

maxillofacial surgeons (OMS) and orthodontists. The objective of this study was to 

evaluate the conduct between orthodontists and OMS, including those undergoing 

training as well as those with specialist degrees from the following institutions: State 

University of Rio de Janeiro (UERJ), Federal Fluminense University (UFF) and Federal 

University of Rio de Janeiro (UFRJ) for the indication of extraction of these teeth, in 

addition to comparing with the current guidelines of the American Association of Oral 

Maxillofacial Surgeons (AAOMS). The methodology of this study consisted of the 

submission of a questionnaire to professionals, in training and graduated, of the two 

specialties by these institutions. The content of this study method consisted of a 

sample of 24 cases of panoramic radiographs and reconstructions of panoramic 

images from cone beam computed tomography (CBT) of lower third molars according 

to the age of the patients, the relationship between the second and the third molar and 

its relation to the adjacent anatomical structures. For data analysis, the chi-square test 

was used. When analyzing the responses obtained, there was no statistically 

significant difference in the training time of the professionals. However, there was a 

significant difference (p <0.05) between students x graduates and specialties, showing 

that students have a more surgical tendency and orthodontists a more conservative 

behavior. It was observed that there is a statistical difference (p <0.05) between 

CTBMF and orthodontists in relation to AAOMS guidelines, demonstrating that 

orthodontists are more in accordance with AAOMS guidelines than CTBMF. 

 

 Keywords: third molar, exodontia, surgery, orthodontics 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A extração de terceiros molares é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns na 

odontologia.(1–3)  

Cerca de dois terços da população mundial possuem pelo menos um terceiro molar 

por volta dos 20 anos de idade (4), e a taxa de impacção dos terceiros molares 

mandibulares varia de 22 a 66% dos casos.(5,6) Além disso, estudos epidemiológicos 

relatam que dois terços de todos os terceiros molares extraídos são em pacientes 

entre a quarta e quinta década de vida.(2)  

A definição de um dente impactado deve-se ao fato dele estar completamente ou 

parcialmente erupcionado, podendo estar posicionado contra outro dente, osso ou 

tecido mole, fazendo com que não tenha a capacidade de erupcionar na posição 

normal na cavidade bucal.(7) Isto pode acontecer por diversos motivos, dentre eles 

pode ser citada a falta de espaço no perímetro do arco dentário para acomodar a 

erupção do dente, posição ectópica ou anormal do dente, e a presença de alguma 

patologia associada.(8) Na literatura, a extração de terceiros molares patológicos tem 

indicações claras e bem definidas. De acordo com a American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons (AAOMS)(9) , a indicação de extração dos terceiros molares é 

incontestável quando esses apresentam doença periodontal, impossibilidade de 

restauração, infecção, cistos e tumores e danos a dentes adjacentes(10). O National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) além desses sinais inclui tecidos que 

apresentam alteração circunjacente do dente e se o dente está na área de outra 

cirurgia, como por exemplo os terceiros molares inferiores no desenho da osteotomia 

sagital da mandíbula. Em contrapartida, a extração de terceiros molares livres de 

doença, que não apresentam nenhum sinal ou sintoma, são denominados de extração 

profilática(11), o que ainda gera muita controversa.  

 Devido a existência de divergência de conduta, foram estudados e criados 

guidelines para auxiliar na tomada de decisão desses elementos dentários em 

particular. A AAOMS em 2017 publicou um guideline (12) para auxiliar os parâmetros 

de cirurgia dentoalveolar, que aborda um tópico focado no cuidado e manejo de 

terceiros molares. Outra instituição renomada que criou um guideline para conduta de 

terceiros molares foi o NICE (10), que assume postura completamente divergente. 

Nesse guideline a NICE posiciona-se completamente contra a prática de extração 

profilática de terceiros molares, como também orienta em relação a presença de 
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acúmulo de placa no dente, o que caracteriza como um fator de risco e não como uma 

indicação cirúrgica. 

 Ao analisar a indicação da extração de terceiros molares não patológicos, os 

ortodontistas e CTBMF assumem, em alguns casos, condutas divergentes. A 

ausência de uma avaliação mais criteriosa e embasada na literatura faz com que não 

exista uma padronização no manejo em relação a esses elementos dentários sem 

patologia. 

 O intuito deste estudo é, portanto, investigar a conduta de ortodontistas e  de 

cirurgiões bucomaxilofaciais para a indicação de extração destes elementos 

dentários.  
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 

Avaliação da conduta com relação a indicação de extração dos terceiros molares 

inferiores entre os seguintes grupos: 

1) CTBMF e dos ortodontistas; 

2) Alunos e profissionais formados;  

3) Tempo de exercício da profissão pelos especialistas; 

 

E a avaliação desses grupos com as diretrizes da AAOMS. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Considerações Éticas 
 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Federal dos Servidores do 

Estado do Rio de Janeiro nº 005744/2019 e realizado seguindo os padrões éticos do 

comitê de pesquisa em ética institucional, seguindo as Diretrizes e Normas para a 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Resolução CNS 466/2012  e com a 

declaração de Helsinque de 1964, revisada em 2000. 

 
3.2 Composição da Amostra 
 
A amostra deste estudo transversal é composta por 24 casos  ex alunos e alunos de 

pós-graduação das Disciplinas de Ortodontia e CTBMF da UERJ, da UFF e da UFRJ. 

Todos os indivíduos foram informados de que a participação é voluntária e anônima e 

que os dados gerados neste trabalho são confidenciais. 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE) e foi cadastrado na 

Plataforma Brasil no registro CEP/HFSE: 005744/2019 

 A amostra foi captada a partir da distribuição do questionário eletrônico com o 

auxílio do site de pesquisa SurveyMonkey Inc. (https://www.surveymonkey.com) 

através do endereço eletrônico de cada profissional. O endereço eletrônico desses 

profissionais foi captado em cada instituição que eles realizaram a sua formação ou 

que ainda estavam em formação. (Figura 1) 
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Figura 1 – Página inicial do site de pesquisa SurveyMonkey Inc. 
 
3.3 Critérios de inclusão e exclusão 
 
Os critérios de inclusão para o estudo foram os participantes que tiveram o 

questionário encaminhado, sendo eles os alunos que estão em formação nas 

especialidades de CTBMF e ortodontia na UERJ, UFF e UFRJ, como também os 

profissionais que se formaram pelas mesmas intituições.  

 Como critério de exclusão enquadram-se os profissionais que não responderam ao 

estudo. 

 
 
3.4 Estrutura do questionário 
  
O questionário foi inicialmente calibrado distinguindo os profissionais das duas 

especialidades: CTBMF ou ortodontista. Em seguida, no grupo dos formados foi 

perguntando o tempo que o profissional examinado exerce a carreira, variando de 0 <  

5 anos; 5 ≤ 10 anos; 10 ≤ 15 anos e > 15 anos. Dos alunos foi indagado em qual ano 

estão na formação, 1º ano, 2º ano ou 3º ano. 

 Antes da apresentação dos casos, foi feita uma breve definição dos termos usados 

na pesquisa, baseado no dicionário Aurélio: 

 

• Indicação Absoluta – Definição: adj. Sem restrição; completa. De teor 

ilimitado; soberana. 
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• Indicação Relativa – Definição: adj.que não é tomado em sentido 

absoluto; limitado. 

• Sem indicação – Definição: Sem ação ou efeito de indicar. Ausência de 

Proposta necessária; determinação. 

 

 Além dessas três opções de resposta, o voluntário também foi indagado se há a 

sugestão de extração ou acompanhamento clínico e/ou radiográfico do caso 

apresentado. 

 
3.2.1 Casos Clínicos 
 
  Os casos clínicos foram separados em dois grupos – pacientes jovens (16 < 30 

anos) (Quadro 1) e pacientes adultos (30 – 40 anos) (Quadro 2) – apresentando 

variação no posicionamento dos terceiros molares inferiores de acordo com os 

critérios que abrangem a Classificação de Winter (vertical, horizontal, mesioangular e 

distoangular) (Figura 2 – ANEXO 3) e0, desse elemento dentário estar submucoso, 

semi-incluso ou intra-ósseo. Um dente pode ser considerado submucoso quando 

apresenta o rompimento da cortical óssea porém permanece com a mucosa 

suprajacente íntegra, um elemento pode ser considerado como semi-incluso quando 

ele se comunica com a cavidade oral, contudo a sua erupção é parcial devido a sua 

inclinação. E um dente é classificado como intra-ósseo quando apresenta-se 

completamente circundado por osso. (Figura 3 – ANEXO 3) 
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Pacientes Jovens 
(16 – 30 anos) 

Semi-incluso Submucoso Intra ósseo 

Vertical 

 
Casos clínico 2 – F, 20 anos 

 
Casos clínico 18 – F, 16 anos Casos clínico 12 – F, 16 anos 

Horizontal 

 
 

Casos clínico 11 – F, 20 anos 

 
 

Casos clínico 1 – F, 19 anos 

 
 

Casos clínico 7-  M, 19 anos 

Quadro 1 – Pacientes jovens e o posicionamento dos terceiros molares inferiores em relação a Classificação de Winter e a sua 
relação com a cobertura de osso e de tecido mole. 
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Pacientes Jovens 
(16 – 30 anos) 

Semi-incluso Submucoso Intra ósseo 

Mesioangular 

 
Casos clínico 15 – M, 18 anos 

 
Casos clínico 20 – M, 18 anos 

 
Casos clínico 5 – F, 18 anos 

Distoangular 

 
Casos clínico 8 – M, 17 anos 

 
Casos clínico 23 – F, 22 anos 

 
Casos clínico 24 – M, 19 anos 

 Quadro 1 – Pacientes jovens e o posicionamento dos terceiros molares inferiores em relação a Classificação de Winter e a sua 
relação com a cobertura de osso e de tecido mole.(continuação) 
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Pacientes Adultos 
(30 – 40 anos) 

Semi-incluso Submucoso Intra ósseo 

Vertical  

 
Casos clínico 22 – M, 34 anos 

 

 
Casos clínico 6 – F, 30 anos 

 

 
Casos clínico 17 – M, 38 anos 

Horizontal  

 
Casos clínico 3 – F, 37 anos 

 

 
Casos clínico 14 – F, 30 anos 

 
Casos clínico 4 – M, 34 anos 

Quadro 2 – Pacientes adultos e o posicionamento dos terceiros molares inferiores em relação a Classificação de Winter e a sua 

relação com a cobertura de osso e de tecido mole. 
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Pacientes Adultos 
(30 – 40 anos) 

Semi-incluso Submucoso Intra ósseo 

Mesioangular  

 
Casos clínico 16 – M, 31 anos 

 

Casos clínico 21 – M, 31 anos 

 

Casos clínico 9 – M, 32 anos 

Distoangular  

 
Casos clínico 19 – M, 39 anos 

 

 
Casos clínico 13 – M, 35 anos 

 

 
Casos clínico 10 – M, 33 anos 

Quadro 2 – Pacientes adultos e o posicionamento dos terceiros molares inferiores em relação a Classificação de Winter e a sua 

relação com a cobertura de osso e de tecido mole.(continuação) 
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3.3 Análise Estatística 

 

Foi realizada análise estatística descritiva dos resultados comparando os dois grupos 

de profissionais (CTBMF x ortodontistas) e suas condutas clínicas (extração imediata 

x acompanhamento clínico e radiográfico) para cada caso, utilizando a teste qui-

quadrado. O grau de liberdade foi igual a 1. O nível de significância foi estabelecido 

em 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise Demográfica 

A amostra inicial dos profissionais formados que foram contactados através do 

correio eletrônico foi de 331, deste grupo 15 optaram em não participar da pesquisa e 

9 tiverem e-mails que não foram encontrados (Gráfico 1). Desta amostra, 190 

profissionais responderam o questionário parcialmente, e desse grupo 171 

responderam completamente, contabilizando um nível de confiança de 95%. Em 

relação as especialidades, os cirurgiões tiveram como representatividade de 25%, 

enquanto que os ortodontistas tiveram 75% de adesão. (Quadro 3 e 4) Em relação 

aos alunos em formação, a amostra inicial consistiu em 56 alunos, com a captação de 

resposta completa de todos eles, tanto dos cirurgiões quanto dos ortodontistas, 

garantindo um nível de confiança de 100% (Quadro 3 e 5.) 

 

 

Gráfico 1 – Resumo da amostra dos formados. 

36%

4%
3%

52%

5%

Amostra Formados

Não responderam Naõ receberam o e-mail Optaram em não participar

Responderam completamente Responderam parcialmente

331 
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Especialidade Formados Em formação 

CTBMF 44 24 

Ortodontistas 127 32 

Total 171 56 

 
Quadro 3- Amostra dos formados e formandos de acordo com a especialidade. 

 

 

Gráfico 2 – Amostra dos formados em porcentagem de acordo com a especialidade. 

 

 

 

Gráfico 3 – Amostra dos formandos em porcentagem de acordo com a especialidade. 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Ortodontista

CBMF

Formados

0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 75,0%

Ortodontista

CBMF

Formandos

CTBMF 

Ortodontista 

Ortodontista 

CTBMF 
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No grupo de CTBMF formados, a divisão dos profissionais de acordo com a sua 

formação foi de 10 pela UFF, 27 pela UERJ e 7 pela UFRJ. No de ortodontistas 

formados foi de 26 pela UFF, 38 pela UERJ e 63 pela UFRJ (Quadro 4). 

 

Especialidade UFF UERJ UFRJ 

CTBMF 10 27 7 

Ortodontistas 26 38 63 

 
Quadro 4 – Composição da amostra dos formados de acordo com a especialidade e a instituição 
em que estão cursando.  

 

No grupo de alunos de CTBMF a divisão de acordo com a instituição de ensino que 

estão vinculados foi de 6 pela UFF, 9 pela UERJ e 9 pela UFRJ. No de ortodontistas 

formados foi de 5 pela UFF, 15 pela UERJ e 12 pela UFRJ (Quadro 5). 

 

Alunos UFF UERJ UFRJ 

CTBMF 6 9 9 

Ortodontistas 5 15 12 

 
Quadro 5 – Composição da amostra dos formandos de acordo com a especialidade e a 
instituição em que estão cursando.  

 

Em relação, aos especialistas a divisão ficou de acordo com o tempo de formação, de 

0 < 5 anos; 5 < 10 anos; 10 < 15 anos; 15 < 20 anos; > 20 anos. Na especialidade de 

CBMF a quantidade de profissionais que responderam de acordo com o tempo de 

formação foi de 13 (0 < 5 anos); 7 (5 < 10 anos); 7 (10 < 15 anos); 7 (15 < 20 anos); 

10 (> 20 anos). No grupo de ortodontistas o nível de participação ficou dividido em 25 

(0 < 5 anos); 17 (5 < 10 anos);25 (10 < 15 anos); 15 (15 < 20 anos); 45 (> 20 anos) 

(Quadro 6 e Gráfico 4).  

 

Especialidade 
0 < 5 
anos 

5 < 10 
anos 

10 < 15 
anos 

15 < 20 
anos 

> 20 anos 

CTBMF 13 7 7 7 10 

Ortodontistas 25 17 25 15 45 

 
Quadro 6 – Composição da amostra dos formados de acordo com a especialidade e o tempo de 
formação.  
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Gráfico 4 – Relação em porcentagem da amostra de formados de acordo com o tempo de 
formação. 

 

Ao analisar a participação do grupo de formados em CTBMF a correlação com o 

tempo de formação, foram encontrados os seguintes dados: 7 (0 < 5 anos); 3 (5 < 10 

anos) pela UFF; 5 (0 < 5 anos); 4 (5 < 10 anos); 6 (10 < 15 anos); 5 (15 < 20 anos); 7 

(> 20 anos) pela UERJ; 1 (0 < 5 anos); 1 (10 < 15 anos); 2 (15 < 20 anos); 3 (> 20 

anos) pela UFRJ. 

 

 

Gráfico 5 – Divisão dos especialistas em CTBMF de acordo com a instituição e o seu tempo de 
formação. 

 

0,0% 8,5% 17,0% 25,5% 34,0%

0 < 5 anos

5 < 10 anos

10 < 15 anos

15 < 20 anos

> 20 anos

Tempo de formação dos formados

0

2

4

5

7

9

0 < 5 anos 5 < 10 anos 10 < 15 anos 15 < 20 anos > 20 anos

CTBMF

UFF UERJ UFRJ
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Ao analisar a participação do grupo de formados em ortodontistas a correlação com o 

tempo de formação, foram encontrados os seguintes dados: 7 (0 < 5 anos); 4 (5 < 10 

anos); 6 (10 < 15 anos); 5 (15 < 20 anos); 4 (> 20 anos)  pela UFF; 10 (0 < 5 anos); 7 

(5 < 10 anos); 5 (10 < 15 anos); 6 (15 < 20 anos); 10 (> 20 anos) pela UERJ; 8 (0 < 5 

anos); 6 (5 < 10 anos); 14 (10 < 15 anos); 4 (15 < 20 anos); 32 (> 20 anos) pela UFRJ. 

 

 

Gráfico 6 – Divisão dos especialistas em Ortodontia de acordo com a instituição e o seu tempo 
de formação. 

 

No grupo dos alunos em formação foi solicitado em qual ano estão cursando no 

momento. Na especialidade de ortodontia a duração do curso consiste em 24 meses, 

enquanto que de CTBMF é de 36 meses. No grupo de ortodontista que estão no 

primeiro ano foram de 11 alunos; no segundo ano foi de 21. Em relação, aos cirurgiões 

a divisão foi de 9 alunos, no segundo de 7 e no terceiro ano de 9 (Quadro 7 e Gráfico 

7.) 

 

Alunos 1º ano 2º ano 3º ano 

CTBMF 9 8 7 

Ortodontistas 11 21 - 

 
 
Quadro 7 – Composição da amostra dos formandos de acordo com a especialidade e o ano em 
que está cursado.  
 

 

0

10

20

30

40

0 < 5 anos 5 < 10 anos 10 < 15 anos 15 < 20 anos > 20 anos

Ortodontistas

UFF UERJ UFRJ
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Gráfico 7 – Relação em porcentagem da amostra de formandos de acordo com o ano em que 
estão cursando. 

 

Na relação entre a instituição em que o aluno está em formação e o ano em que se 

encontra de acordo com a especialidade de ortodontia é de 5 alunos no segundo ano 

pela UFF, 5 alunos no primeiro e 10 no segundo ano pela UERJ e de 6 alunos no 

primeiro e no segundo ano pela UFRJ (Gráfico 8). Na CTBMF é de 2 alunos no 

primeiro, segundo e terceiro ano pela UFF, 4 alunos no primeiro, 3 no segundo e 2 no 

terceiro ano pela UFRJ (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 8 – Relação da amostra de formandos em Ortodontia de acordo com a instituição e o 
ano em que estão cursando. 
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Gráfico 9 – Relação da amostra de formandos em CTBMF de acordo com a instituição e o ano 
em que estão cursando. 

 
 

4.2 Análise Descritiva 

 

A base de dados disponibilizada apresenta 227 observações em seu total, sendo 171 

profissionais formados e os demais alunos dos cursos de ortodontia e cirurgia (n = 

56), 75,33% e 24,67%, respectivamente. Deste modo, para que fosse possível 

trabalhar com os dados, os mesmos precisaram ser organizados com o auxílio do 

software Microsoft Excel ®, para que posteriormente fosse realizada as análises com 

o auxílio do software estatístico R-project ®, versão 3.5.3. 

 Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados com a finalidade de ter 

um conhecimento melhor acerca da amostra obtida. Para uma melhor organização da 

apresentação, a análise descritiva será apresentada em formato de tabela, onde serão 

apresentados valores de frequência e percentual das variáveis. Vale ressaltar que a 

análise foi dividida de forma geral, onde consta as informações de todos os 

participantes, tanto do grupo de formandos como dos formados (ANEXO 4). 

 Após apresentação dos resultados da análise descritiva desenvolvida através das 

respostas de todos os participantes da pesquisa (n= 227), serão apresentados os 

resultados da análise descritiva segregada entre profissionais e alunos. Deste modo, 

as tabelas a seguir são relativas a análise descritiva relativa aos alunos. (ANEXO 5) 

Com o auxílio da tabela, é possível verificar que há uma proporção maior de alunos 

da UERJ, seguido pela UFF e UFRJ, com 44,64%, 19,64% e 35,71%, 

respectivamente.  Relativo à especialidade, a que apresenta um maior percentual de 
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aluno é a ortodontia, quanto ao ano que está cursando, 51,79% está na metade do 

curso. (ANEXO 6) 

 A seguir serão apresentadas as tabelas contendo a análise descritiva dos 

profissionais que participaram da pesquisa. Através da tabela (ANEXO 6), notamos 

que 74,27% dos participantes da pesquisa tem como especialidade ortodontia. Dentre 

os participantes da pesquisa, a maioria apresentou mais de 20 anos como 

especialista, 32,75%, seguido pelos profissionais recém-formados, 22,22%. A seguir 

serão apresentadas as tabelas com a frequência e percentual das respostas para 

cada caso. (ANEXO 7) 

 Após a realização da análise estatística, observamos as respostas com a finalidade 

de verificar o teste mais adequado para testar se há associação estatística entre as 

variáveis aqui estudadas. A partir da análise descritiva, observamos que o teste que 

apresenta melhor aderência ao trabalho em questão é o teste qui-quadrado de 

Pearson, podendo ser ajustado pelo teste de Fisher quando necessário. O resultado 

do teste, caso significativo, indicará se há ou não relação entre as variáveis. Para que 

seja possível avaliar de maneira confiável os testes, o nível de significância adotado 

para todos os testes realizados foi de 5%, tendo como medida de decisão o p-valor, 

ou seja, quando o p-valor apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação 

estatisticamente significativa entre as variáveis. 

 Na tabela 1, é possível observar que no caso 1 há uma correlação entre a resposta 

dada e ser formado ou não, ao observar o p-valor inferior a 0,05. No restante não 

foram observadas relações estatisticamente significativas entre as respostas e ser 

formado ou estar cursando a especialidade. As respostas para os casos 22, 21, 23 e 

24 apresentaram relação estatisticamente significativa com ser formado ou não, ou 

seja, há uma relação entre a resposta ser de um aluno e a resposta ser de um 

formado. 

 Após a realização dos testes de associação entre a variável de formação ou não, 

foi avaliada na tabela 2 a especialidade e as suas respectivas respostas apresentadas 

para os 24 casos. Vale ressaltar a notória quantidade de casos em que a 

especialidade apresentou relação com a resposta (p-valor<0,05). 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR 
= Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-
valor apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

  

Tabela 1. Teste de associação entre alunos e formados, e as demais variáveis. 

Variáveis   Aluno Formado P-valor Variáveis   Aluno Formado P-valor 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 14% 7% 

0,1634 

Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 18% 14% 0,6313 

 EI 86% 93% EI 82% 86% 

Pergunta 2 
IA 70% 86% 

0,0111* Pergunta 2 
IA 70% 78% 

0,2116 
 

IR 30% 13% IR 30% 20% 
SI 0% 1% SI 0% 2% 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 75% 67% 0,3560 

 
Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 43% 39% 0,6830 

 EI 25% 33% EI 57% 61% 

Pergunta 2 
IA 11% 22% 

0,0708 Pergunta 2 
IA 41% 56% 

0,1311 
 

IR 73% 57% IR 50% 36% 
SI 16% 21% SI 9% 8% 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 29% 27% 0,9436 

 
Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 48% 53% 0,7326 

 EI 71% 73% EI 52% 47% 

Pergunta 2 
IA 66% 63% 

0,7109 Pergunta 2 
IA 39% 42% 

0,8943 
 

IR 30% 35% IR 55% 50% 
SI 4% 2% SI 5% 8% 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 57% 58% 1,0000 

 
Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 54% 56% 0,9169 

 EI 43% 42% EI 46% 44% 

Pergunta 2 
IA 39% 37% 

0,8116 Pergunta 2 
IA 36% 38% 

0,8924 
 

IR 54% 51% IR 57% 53% 
SI 7% 11% SI 7% 9% 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 34% 42% 0,3950 

 
Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 18% 23% 0,4955 

 EI 66% 58% EI 82% 77% 

Pergunta 2 
IA 48% 54% 

0,7135 Pergunta 2 
IA 66% 70% 

0,7194 
 

IR 41% 37% IR 34% 29% 
SI 11% 9% SI 0% 1% 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 59% 54% 0,6067 

 
Caso 12 

Pergunta 1 ACR 70% 74% 0,6142 
 EI 41% 46%  EI 30% 26% 

Pergunta 2 
IA 29% 38% 

0,4408 
Pergunta 2 IA 21% 19% 

0,2591 IR 55% 48%  IR 54% 44% 
SI 16% 14%  SI 25% 37% 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 

Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-

valor apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

 

 

Tabela 1. Teste de associação entre  entre alunos e formados, e as demais variáveis. (continuação) 

Variáveis   Aluno Formado P-valor Variáveis   Aluno Formado P-valor 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 68% 60% 0,3887 

 
Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 64% 74% 0,2380 

 EI 32% 40% EI 36% 26% 

Pergunta 2 
IA 23% 34% 

0,1362 
 

Pergunta 2 
IA 25% 20% 

0,4039 
 

IR 45% 47% IR 48% 58% 
SI 32% 19% SI 27% 21% 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 20% 33% 0,0896 

 
Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 16% 18% 0,8802 

 EI 80% 67% EI 84% 81% 

Pergunta 2 
IA 68% 57% 

0,2872 
 

Pergunta 2 
IA 71% 77% 

0,4639 
 

IR 32% 40% IR 29% 22% 
SI 0% 2% SI 0% 2% 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 41% 42% 1,0000 

 
Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 39% 32% 0,5604 

 EI 59% 58% EI 61% 67% 

Pergunta 2 
IA 41% 49% 

0,6230 
 

Pergunta 2 
IA 45% 54% 

0,0807 
 

IR 52% 44% IR 55% 42% 
SI 7% 8% SI 0% 5% 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 52% 47% 0,6198 

 
Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 86% 70% 0,0278* 

 EI 48% 53% EI 14% 30% 

Pergunta 2 
IA 29% 41% 

0,0941 
 

Pergunta 2 
IA 7% 20% 

0,0405* 
 

IR 64% 47% IR 48% 49% 
SI 7% 12% SI 45% 31% 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 70% 73% 0,7418 

 
Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 73% 59% 0,1252 

 EI 30% 27% EI 27% 41% 

Pergunta 2 
IA 29% 25% 

0,7761 
 

Pergunta 2 
IA 13% 31% 

0,0240* 
 

IR 50% 50% IR 64% 50% 
SI 21% 25% SI 23% 19% 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 77% 67% 0,4278 

 
Caso 24 

Pergunta 1 ACR 45% 64% 0,0144* 
 EI 23% 32%  EI 55% 36% 

Pergunta 2 
IA 20% 23% 

0,8977 
Pergunta 2 IA 38% 31% 

0,5352 IR 50% 47%  IR 46% 55% 
SI 30% 30%  SI 16% 14% 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-valor 
apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

 

Tabela 2. Teste de associação entre a especialidade e as demais variáveis. 

Variáveis   Cirurgia Ortodontia P-valor Variáveis   Cirurgia Ortodontia P-valor 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 10% 8% 0,7948 

 
Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 21% 13% 0,1783 

 EI 90% 92% EI 79% 87% 

Pergunta 2 
IA 78% 84% 

0,6331 
 

Pergunta 2 
IA 59% 84% 

0,0001* 
 

IR 22% 15% IR 40% 15% 
SI 0% 1% SI 1% 1% 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 43% 81% 0,0000* 

 
Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 18% 49% 0,0000* 

 EI 57% 19% EI 82% 51% 

Pergunta 2 
IA 35% 13% 

0,0000* 
 

Pergunta 2 
IA 72% 44% 

0,0003* IR 62% 60% IR 25% 45% 
SI 3% 27% SI 3% 11% 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 37% 23% 0,0539 

 
Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 60% 48% 

0,1315 
EI 63% 77% EI 40% 52% 

Pergunta 2 
IA 50% 70% 

0,0107* Pergunta 2 
IA 31% 45% 

0,1228 IR 46% 28% IR 59% 48% 
SI 4% 2% SI 10% 6% 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 78% 49% 0,0001* 

 
Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 51% 57% 0,5710 

 EI 22% 51% EI 49% 43% 

Pergunta 2 
IA 15% 48%  

0,0000* 
 

Pergunta 2 
IA 37% 38% 

0,6689 
 

IR 66% 46% IR 57% 53% 
SI 19% 6% SI 6% 9% 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 18% 49%  

0,0000* 
 

Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 15% 25% 

0,1174 
 

EI 
82% 

51% 
EI 

85% 
75% 

Pergunta 2 
IA 68% 47%  

0,0065* 
 

Pergunta 2 
IA 79% 65% 

0,0670 
 

IR 29% 42% IR 21% 34% 
SI 3% 12% SI 0% 1% 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 35% 64% 

0,0002* 

Caso 12 

Pergunta 1 ACR 41% 87% 0,0000* 
 EI 65% 36%  EI 59% 13% 

Pergunta 2 
IA 50% 30% 

0,0067* 
 

Pergunta 2 IA 46% 9% 
0,0000* IR 43% 53%  IR 49% 45% 

SI 7% 18%  SI 6% 46% 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-valor 
apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

 

 

Tabela 2. Teste de associação entre a especialidade e as demais variáveis. (continuação) 

Variáveis   Cirurgia Ortodontia P-valor Variáveis   Cirurgia Ortodontia P-valor 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 46% 69% 0,0013* 

 
Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 57% 77% 0,0038* 

 EI 54% 31% EI 43% 23% 

Pergunta 2 
IA 46% 25% 

0,0040* 
 

Pergunta 2 
IA 32% 17% 

0,0062* 
 

IR 43% 48% IR 56% 56% 
SI 12% 26% SI 12% 27% 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 38% 26% 0,0846 

 
Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 10% 21% 0,0962 

 EI 62% 74% EI 90% 79% 

Pergunta 2 
IA 49% 65% 

0,0422* 
 

Pergunta 2 
IA 85% 70% 

0,0583 
 

IR 49% 34% IR 15% 28% 
SI 3% 1% SI 0% 2% 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 16% 53% 0,0000* 

 
Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 25% 38% 0,0971 

 EI 84% 47% EI 75% 62% 

Pergunta 2 
IA 71% 36% 

0,0000* 
 

Pergunta 2 
IA 56% 50% 

0,1663 
 

IR 28% 53% IR 44% 45% 
SI 1% 10% SI 0% 5% 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 34% 54% 0,0079* 

 
Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 53% 82% 0,0000* 

 EI 66% 46% EI 47% 18% 

Pergunta 2 
IA 46% 35% 

0,0047* 
 

Pergunta 2 
IA 24% 15% 

0,0007* 
 

IR 53% 51% IR 60% 43% 
SI 1% 14% SI 16% 42% 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 84% 67% 0,0171* 

 
Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 38% 73% 0,0000* 

 EI 16% 33% EI 62% 27% 

Pergunta 2 
IA 13% 31% 

0,0000* 
 

Pergunta 2 
IA 46% 18% 

0,0000* 
 

IR 44% 53% IR 50% 55% 
SI 43% 16% SI 4% 27% 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 43% 81% 0,0000* 

 
Caso 24 

Pergunta 1 ACR 49% 64% 0,0405* 
 EI 57% 19%  EI 51% 36% 

Pergunta 2 
IA 44% 13% 

0,0000* 
Pergunta 2 IA 41% 29% 

0,0226* IR 47% 47%  IR 53% 53% 
SI 9% 40%  SI 6% 18% 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-valor 
apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

 

Tabela 3.  Teste de associação entre o tempo de formado e as demais variáveis. 
Variáveis   0<5 

anos 
5<10 
anos 

10<15 
anos 

15<20 
anos 

>20 
anos 

P-valor Variáveis   0<5 
anos 

5<10 
anos 

10<15 
anos 

15<20 
anos 

>20 
anos 

P-valor 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 5% 21% 6% 9% 2% 0,0456 

 
Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 8% 25% 6% 14% 18% 0,2196 

 EI 95% 79% 94% 91% 98% EI 92% 75% 94% 86% 82% 

Pergunta 2 
IA 82% 79% 87% 91% 89% 

0,7644 
 

Pergunta 2 
IA 87% 67% 87% 73% 75% 

0,0503 
 

IR 16% 21% 13% 9% 9% IR 11% 33% 13% 18% 25% 
SI 3% 0% 0% 0% 2% SI 3% 0% 0% 9% 0% 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 74% 63% 68% 55% 70% 0,6055 

 
Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 45% 33% 42% 50% 30% 0,4278 

 EI 26% 38% 32% 45% 30% EI 55% 67% 58% 50% 70% 

Pergunta 2 
IA 16% 29% 23% 23% 23% 

0,8482 
 

Pergunta 2 
IA 50% 67% 48% 50% 63% 

0,0626 
 

IR 55% 54% 61% 64% 54% IR 32% 21% 48% 50% 32% 
SI 29% 17% 16% 14% 23% SI 18% 13% 3% 0% 5% 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 32% 38% 32% 27% 16% 0,2321 

 
Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 53% 58% 52% 55% 50% 0,9521 

 EI 68% 63% 68% 73% 84% EI 47% 42% 48% 45% 50% 

Pergunta 2 
IA 53% 54% 65% 64% 73% 

0,2799 
 

Pergunta 2 
IA 39% 33% 42% 45% 45% 

0,9259 
 

IR 45% 46% 29% 32% 27% IR 55% 63% 52% 45% 43% 
SI 3% 0% 6% 5% 0% SI 5% 4% 6% 9% 11% 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 39% 67% 65% 68% 59% 0,1080 

 
Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 58% 67% 48% 68% 48% 0,3341 

 EI 61% 33% 35% 32% 41% EI 42% 33% 52% 32% 52% 

Pergunta 2 
IA 55% 29% 32% 27% 34% 

0,0546 
 

Pergunta 2 
IA 39% 33% 32% 36% 43% 

0,8603 
 

IR 34% 54% 52% 50% 63% IR 47% 58% 61% 50% 52% 
SI 11% 17% 16% 23% 4% SI 13% 8% 6% 14% 5% 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 55% 46% 42% 41% 30% 0,1977 

 
Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 21% 33% 19% 18% 25% 0,7108 

 EI 45% 54% 58% 59% 70% EI 79% 67% 81% 82% 75% 

Pergunta 2 
IA 39% 50% 48% 68% 64% 

0,0747 
 

Pergunta 2 
IA 74% 67% 68% 82% 66% 

0,5940 
 

IR 53% 29% 39% 27% 32% IR 26% 29% 29% 18% 34% 
SI 8% 21% 13% 5% 4% SI 0% 4% 3% 0% 0% 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 55% 46% 68% 55% 48% 0,4369 

 
Caso 12 

Pergunta 1 ACR 71% 79% 74% 59% 80% 0,3738 
 EI 45% 54% 32% 45% 52%  EI 29% 21% 26% 41% 20% 

Pergunta 2 
IA 34% 42% 26% 32% 48% 

0,6814 
Pergunta 2 IA 21% 25% 19% 23% 14% 

0,7647 IR 53% 46% 58% 55% 38%  IR 37% 38% 39% 55% 50% 
SI 13% 13% 16% 14% 14%  SI 42% 38% 42% 23% 36% 
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Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação; * = o p-valor 
apresentar valor inferior a 0,05 indica que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

 

Tabela 3.  Teste de associação entre o tempo de formado e as demais variáveis. (continuação) 
Variáveis   0<5 

anos 
5<10 
anos 

10<15 
anos 

15<20 
anos 

>20 
anos 

P-valor Variáveis   0<5 
anos 

5<10 
anos 

10<15 
anos 

15<20 
anos 

>20 
anos 

P-valor 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 66% 46% 65% 59% 61% 0,5880 

 
Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 79% 67% 74% 82% 70% 0,6665 

 EI 34% 54% 35% 41% 39% EI 21% 33% 26% 18% 30% 

Pergunta 2 
IA 24% 42% 35% 41% 32% 

0,5126 
 

Pergunta 2 
IA 11% 25% 23% 14% 27% 

0,6639 
 

IR 58% 38% 42% 32% 54% IR 66% 50% 61% 59% 55% 
SI 18% 21% 23% 27% 14% SI 24% 25% 16% 27% 18% 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 34% 29% 29% 36% 34% 0,9698 

 
Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 18% 21% 26% 14% 16% 0,4876 

 EI 66% 71% 71% 64% 66% EI 82% 79% 71% 91% 84% 

Pergunta 2 
IA 58% 54% 65% 41% 61% 

0,3457 
 

Pergunta 2 
IA 68% 79% 74% 82% 77% 

0,8811 
 

IR 39% 46% 32% 50% 39% IR 29% 17% 26% 18% 21% 
SI 3% 0% 3% 9% 0% SI 3% 4% 0% 0% 2% 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 42% 46% 55% 23% 41% 0,2300 

 
Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 37% 25% 23% 45% 34% 0,7323 

 EI 58% 54% 45% 77% 59% EI 63% 75% 77% 59% 64% 

Pergunta 2 
IA 50% 50% 42% 55% 48% 

0,7629 
 

Pergunta 2 
IA 50% 58% 61% 50% 52% 

0,5870 
 

IR 42% 33% 52% 41% 46% IR 39% 38% 39% 50% 43% 
SI 8% 17% 6% 5% 5% SI 11% 4% 0% 0% 5% 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 53% 42% 48% 45% 45% 0,9209 

 
Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 76% 63% 65% 77% 68% 0,6531 

 EI 47% 58% 52% 55% 55% EI 24% 38% 35% 23% 32% 

Pergunta 2 
IA 37% 42% 45% 36% 43% 

0,5900 
 

Pergunta 2 
IA 13% 21% 23% 14% 29% 

0,1721 
 

IR 53% 33% 48% 55% 46% IR 34% 58% 48% 64% 46% 
SI 11% 25% 6% 9% 11% SI 53% 21% 29% 23% 25% 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 74% 67% 81% 73% 71% 0,8284 

 
Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 71% 38% 61% 59% 59% 0,1937 

 EI 26% 33% 19% 27% 29% EI 29% 63% 39% 41% 41% 

Pergunta 2 
IA 29% 25% 16% 32% 23% 

0,2920 
 

Pergunta 2 
IA 21% 54% 29% 32% 29% 

0,2094 
 

IR 47% 46% 68% 27% 54% IR 50% 29% 52% 50% 57% 
SI 24% 29% 16% 41% 23% SI 29% 17% 19% 18% 14% 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 74% 54% 68% 64% 70% 0,5521 

 
Caso 24 

Pergunta 1 ACR 63% 67% 65% 68% 63% 0,9895 
 EI 26% 46% 32% 36% 30%  EI 37% 33% 35% 32% 38% 

Pergunta 2 
IA 18% 29% 26% 18% 23% 

0,3002 
Pergunta 2 IA 29% 33% 32% 23% 34% 

0,6814 IR 39% 46% 35% 55% 54%  IR 50% 63% 55% 68% 50% 
SI 42% 25% 39% 27% 23%  SI 21% 4% 13% 9% 16% 
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Após a realização do teste de associação para verificar a relação entre a especialidade 

e as respostas, foram realizados testes para verificar se a instituição em que o 

profissional estudou(a) tem relação com as respostas apresentadas. Foram 

observadas na tabela 3 relações estatisticamente significativas entre a instituição em 

que o participante estudou e a resposta apresentada, ou seja, isso indica que onde o 

participante estudou influencia na resposta e nas tratativas para os casos. Foi 

observada apenas uma associação na tabela acima, a instituição em que o 

participante estudou influenciou na resposta que ele deu a pergunta “Qual o seu grau 

de indicação para extração deste molar” no caso 12. Nos outros casos não foram 

observadas relações estatisticamente significativas. 

 As tabelas 4 e 5 referem-se aos resultados do teste de associação entre a variável 

tempo de formado e respostas apresentadas pelos profissionais e entre o ano em que 

o aluno se encontra de curso e as respostas dadas, respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO 

 

É de ciência que na literatura a indicação de extração de terceiros molares não 

patológicos apresentaram algumas controvérsias, como por exemplo ao comparar 

com as diretrizes da AAOMS e do NICE. Shoshani et(13) al defendem a ideia de que 

os clínicos sabem que a ausência de sintomas não significa necessariamente a 

ausência de achados patológicos, dentre eles podem ser citados a doença periodontal 

e cárie. Foi citado nesse mesmo artigo o trabalho de Garaas(14) em que 55% dos 

pacientes avaliados com terceiros molares assintomáticos apresentavam evidências 

de doença periodontal e de 38% com evidência de cárie na oclusal. Nessa mesma 

linha de pensamento Ahmad et al (15) defende que 27% dos terceiros molares em 

erupção livres de cárie desenvolveram dentro de cinco anos a doença, Venta et al(16) 

acredita que seja em seis anos, como também que a prevalência da cárie parece 

aumentar ao longo do tempo. 

 A conferência do Instituto Nacional de Saúde possui um consenso em relação aos 

seguintes pontos: a existência de critérios bem definidos para extração de terceiros 

molares patológicos, uma morbidade menor é alcançada quando a extração é 

realizada em pacientes jovens do que nos mais velhos e de que não existem estudos 

acurados para predizer o crescimento para poder definir condutas para cada caso. 

 É evidente que o tempo para remoção do terceiro molar impactado em pacientes 

jovens é um tratamento válido e cientificamente racional de acordo com a necessidade 

médica. Nunn et al(17) comentam que a extração profilática de terceiros molares 

assintomáticos é o procedimento mais comum de cirurgia oral nos EUA. Uma das 

justificativas racionais é com a finalidade de prevenir doenças futuras ao dente 

adjacente, pois eles defendem que a retenção do terceiro molar está associada a um 

alto risco de patologia no segundo molar em pacientes jovens adultos e idosos.  

 A AAOMS(18)  orienta que deve ser  considerada a remoção de um terceiro molar 

não irrompido ou impactado até a terceira década, nos casos em que apresenta uma 

alta probabilidade de doença ou patologia ou que o dente não entrará em erupção. 

Principalmente enfatiza em relação aos riscos associados a extração tardia em 

relação a remoção precoce são maiores pois estão associados a morbidade superior.  
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 Além disso, é bastante discutido pelas duas entidades  e na literatura a extração 

profiláticas desses elementos dentários. Kunkel et al(19) encontrou uma prevalência 

de complicação de 2:1 na extração de terceiros molares em comparação com aqueles 

que foram hospitalizados devido a pericoronarite. Nesses mesmos estudos foi 

constatado que a maioria das complicações associadas aos terceiros molares foi das 

extrações de terceiros molares patológicos e não pela extração profilática deles, logo 

os autores defendem a indicação preventiva dos terceiros molares com a finalidade 

de diminuir a taxa de complicação. 

 Em oposição, no guideline da NICE defende-se a ideia de que não existe evidência 

científica que suporte o benefício à saúde do paciente com a remoção profilática de 

terceiros molares impactados não patológicos. Isso deve-se ao fato de que todo 

procedimento de extração de terceiros molares impactados possui um risco ao 

paciente, podendo ser desde uma parestesia temporária ou permanente do nervo 

alveolar inferior, alveolite, osteíte alveolar, infecção e hemorragia. Como também a 

existência de risco associado a necessidade de intervenção sob anestesia geral em 

alguns casos. O instituto também alega que após a extração o paciente terá o edema 

e dor pós operatória, como também dificuldade de abertura de boca, contudo são 

realmente os sinais e sintomas que pode acontecer no pós operatório. 

 Ao longo de todo o guideline da NICE percebe-se que a instituição também leva em 

consideração o impacto econômico da extração profilática dos terceiros molares. Na 

verdade, esta justificativa é a principal que eles utilizam para embasar a não extração 

profilática dos terceiros molares. 

 Similarmente, Friedman(20) argumenta que extração profilática de terceiros 

molares é um risco significativo para a saúde pública por ser uma “epidemia 

iatrogênica silenciosa”. Nesse mesmo artigo, também são discutidos os custos e 

possíveis morbidades que podem acontecer durante o procedimento. 

 Em 2012 foi feita uma revisão sistemática por Ghaeminia et al (7)que indica que 

nenhum estudo controlado randomizado suporta ou refuta a remoção rotineira de 

terceiros molares assintomáticos. 

  Visto isso, na prática clínica percebe-se essas mesmas discrepâncias de condutas, 

em especial entre os especialistas, o que torna extremamente necessária a avaliação 
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dos critérios que motivam a extração ou o acompanhamento clinico desses elementos 

dentários.  

 Cunha-Cruz et al(21) realizaram um estudo coorte prospectivo avaliando a conduta 

de cirurgiões dentistas em relação a extração ou manutenção de terceiros molares. 

Nesse estudo, foi visto que quase 60% dos pacientes avaliados tiveram seus terceiros 

molares extraídos, com as justificativas de prevenção de problemas futuros (79%) ou 

por apresentar uma posição desfavorável que dificilmente permitiria a sua erupção 

(57%). Em contrapartida, 46% dos participantes da pesquisa tiveram a indicação de 

manutenção desses dentes com a prerrogativa de que havia um trajeto de erupção 

favorável (73%), espaço suficiente para erupção (39%), ou que possuía espaço 

suficiente para erupção. A conclusão do trabalho foi de que os cirurgiões dentistas 

frequentemente recomendam a extração dos terceiros molares para prevenir futuros 

problemas. 

 Diferentemente desse artigo, o nosso estudo teve a amostra composta por CTBMF 

e ortodontistas, em formação e já formados. A proporção das respostas captadas dos 

formados, sendo 75% por ortodontistas e 25% por cirurgiões, coincide com a 

quantidade de profissionais que foram formados dentro dessas três instituições (UFF, 

UERJ e UFRJ) ao longo dos anos, pois a cada cirurgião formado quatro ortodontistas 

também concluem a especialização. Além disso, o programa de residência em 

CTBMF da UFF teve início há seis anos, diferente da UERJ e da UFRJ que possuem 

quase 40 anos. 

 Dentro dos 24 casos que constituem a pesquisa, três deles, os casos 9, 10 e 21, os 

participantes tiveram condutas diferentes da AAOMS, porém não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os grupos analisados, enquanto no caso 20 os 

participantes tiveram condutas compatíveis com a associação, e na análise estatística 

não apresentaram diferença expressiva.  

 Outro achado importante foram os casos que geraram mais dúvidas entre os grupos 

avaliados, dentre eles os casos que avaliavam os terceiros molares de pacientes 

adultos, principalmente dos que eram classificados como semi inclusos e 

submucosos, como visto nos casos 3, 6,13 e 14. 

 Não obstante, o caso 23 foi o mais controverso de todos presentes na pesquisa, 

principalmente pelo fato de praticamente todos os grupos analisados, excluindo os 
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dos formados em relação ao tempo de exercício, apresentaram diferenças estatísticas 

significantes. A AAOMS avalia esse elemento dentário com indicação de manutenção 

ou de extração, e a indicação de extração desse elemento é relativa. Na análise dos 

resultados foram visualizadas diferenças estatísticas em todos os grupos, menos os 

dos profissionais com o tempo de formação deles. 

 A avaliação dos casos foi descrita de acordo com os parâmetros de comparação 

entre os grupos avaliados com as diretrizes da AAOMS: 

 

5.1 Indicação absoluta de extração 

  

 Os casos 1, 2, 7, 8, 11, 15, 18 e 20 apresentam indicação de extração absoluta 

desses terceiros molares. A jsutificativa pela AAOMS é por serem elementos dentários 

semi-inclusos, com formação radicular incompleta, submucosos ou intra-ósseos em 

pacientes jovens, como visto nos casoso 1, 7 e 20. 

 Os casos 1, 11 e 20 não apresentaram diferença estatística em nenhum dos três 

grupos analizados ao avaliar a extração ou o acompanhamento clínico, como também, 

estavam de acordo com a orientação da AAOMS de ser um terceiro molar com 

indicação de extração imediata. No caso 1, contudo, foi encontrada uma diferença 

estatística no grau de indicação entre os alunos e os formados, pois apesar dos alunos 

e formados concordaram em ser um caso com indicação absoluta, não houve uma 

concordância em número com a indicação de extração, pois uma parcela dos dois 

grupos também considerou como relativo, apesar da AAOMS considerar como 

absoluta a extração. 

 Na avaliação do caso 2, a AAOMS orienta pela indicação absoluta de exodontia 

desse elemento dentário, pois é um dente semi incluso que ainda não apresenta a 

formação radicular completa. Diverge-se da resposta dada pelos participantes de 

maneira geral, que interpretaram que o ideal seria o acompanhamento radiográfico, 

exceto os CTBMF, 57% interpretaram que era um elemento dentário apto para 

extração imediata. Em relação ao grau de indicação de extração, foi visto os 

ortodontistas alegaram ser uma indicação relativa (60%) ou sem indicação para 

exodontia (27%). Inversamente, os CTBMF escolheram, em sua maioria, a indicação 

absoluta (62%) e 35% consideravam como relativa. 
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 Somente os ortodontistas e CTBMF apresentaram diferença estatística no quesito 

da gradação de indicação de extração. Ambas as especialidades concordaram na 

extração imediata, entretanto os 59% dos CTBMF optam pela indicação absoluta e 

49% considerou com relativo. De maneira oposta, 84% dos ortodontias acreditam ser 

um dente com indicação absoluta. 

 Na avaliação do caso 8 que apresentou uma discrepância entre os profissionais das 

duas especialidades. A AAOMS considera ser um terceiro molar inferior com indicação 

absoluta de extração imediata, por ser um dente semi incluso de um paciente na 

segunda década de vida. Os CTBMF consideraram ser um dente para ser feita a 

remoção imediata (82%), porém os ortodontistas ficaram em dúvida entre as duas 

condutas, 51% para extração imediata e 49% para acompanhamento clínico 

radiográfico. Em concordância com a resposta anterior, os cirurgiões consideram ser 

um caso de indicação absoluta para exodontia do siso, enquanto que os ortodontistas 

permaneceram divididos entre a absoluta ou relativa. A dúvida presente no grupo dos 

ortodontistas está de acordo com a teoria de que com a movimentação ortodôntica 

possa haver possibilidade de erupção e manutenção desse terceiro molar inferior ou 

em reavaliar a extração após o término do tratamento ortodôntico, enquanto que os 

cirurgiões acreditam que mesmo que apresente uma possibilidade de erupção desse 

dente, o mesmo apresenta risco de doença periodontal, por não apresentar um tecido 

queratinizado em sua face distal, o que permitiria problemas periodontais futuros. 

 Similarmente ao caso 8, as respostas do caso 15 demonstraram dicordância de 

conduta entre os próprios ortodontistas, porém a maioria escolheu novamente pelo 

acompanhamento clínico (53%). De forma divergente, os CTBMF (84%)  seguiram as 

recomendações da AAOMS de extração imediata desse elemento dentário. 

Importante ressaltar que apresenta o mesmo padrão de dente que no caso 8, um semi 

incluso de um paciente com menos de 20 anos de idade. A única diferença foi de que 

nesse caso os ortodontistas indicaram a extração como relativa (53%) e os cirurgiões 

concordaram com a AAOMS em ser um caso absoluto para remoção (71%). Uma das 

possibilidades que podem fundamentar a indicação de extração de um terceiro molar 

pela visão do ortodontista é a atuação das forças eruptivas desses dentes que 

poderiam resultar no apinhamento anterior.  
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 Okazaki(22) aborda a ação das forças interproximais e a relação com o 

apinhamento anterior, e nesse estudo envolvendo 40 pacientes foi constatados que 

os terceiros molares em erupção não afetam a força interproximal total, logo não 

podem ser considerados com causadores do apinhamento anterior, como 

culturalmente ainda é discutido. Outro estudo avaliou a opinião de cirurgiões e de 

ortodontistas italianos em relação ao apinhamento dentário anterior em relação ao 

terceiro molar demonstrou que os ortodontistas ficaram divididos em apoiar ou refutar 

a teoria de que esses elementos dentários são responsáveis pelo apinhamento, 

enquanto os CTBMF não consideram possível.(23) 

 Outro caso que gerou grande divergência de conduta entre os cirurgiões e os 

ortodontistas foi o caso 18, referente a um terceiro molar inferior submucoso de um 

paciente na segunda década de vida. Pela AAOMS, é um elemento dentário que tem 

como conduta de tratamento a extração imediata, apresentando indicação absoluta 

para extração. Os ortodontistas (81%) discordaram com a AAOMS, preferem 

acompanhar o dente, enquanto 57% dos CTBMF consideram como um dente para ser 

extraído imediatamente. Entretanto, ambos (47%) consideraram a indicação para 

remoção relativa, como também uma parcela dos cirurgiões (44%) considera como 

absoluta, e a outra parcela dos ortodontistas como um dente que não possuía 

indicação para ser removido. A escolha dos CTBMF em realizar a extração deste 

elemento dentário tem como justificativa por ser de um paciente jovem, com a 

formação radicular incompleta, o que favorece a remoção do elemento dentário e 

permitindo o paciente ter um pós operatório menos desconfortável em comparação ao 

mesmo dente em um paciente adulto. Em contrapartida, os ortodontistas preferem 

manter esse dente acreditando na possibilidade do mesmo se estabilizar na arcada 

após a movimentação ortodôntica. 

 

5.2 Indicação relativa de extração 

 

 As indicações de extrações desses elementos dentários apresentam alguns pontos 

relevantes, pois são dentes semi-inclusos de pacientes adultos e submucosos de 

pacientes jovens. 
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 A AAOMS considerou os casos 3, 16, 19 e 22 de pacientes adultos com terceiros 

molares semi-inclusos. Os casos 6, 13, 14 e 21 são submucosos de pacientes adultos, 

e o caso 23 é o único caso de paciente jovem com raiz completa e submucoso.   

 Os dentes semi-inclusos de adultos, como visto nos casos 3,16,19 e 22 tiveram 

condutas diferentes entre os especialistas, e o caso 22 entre os alunos e profissionais. 

O caso 3 trata-se de um dente que apresentou diferença estatística entre os CTBMF 

e os ortodontistas, em que ambos consideraram ser um elemento dentário para 

indicação absoluta de extração, sendo que pela AAOMS é uma indicação relativa.  

 Os casos 16 e 19 apresentaram diferença estatística nas duas perguntas entre os 

especialistas, mesmo sendo dentes de pacientes da mesma faixa etária e semi-

inclusos. Majoritariamente, no caso 16, os CTBMF  (66%) indicaram a extração 

dentária desse elemento dentário e os ortodontistas (54%) optaram em acompanhar 

clinicamente e radiograficamente o caso. Em relação ao grau de indicação, ambos 

concordaram em ser uma indicação relativa de extração, concordando com AAOMS. 

 No caso 19 o terceiro molar era um semi incluso de um paciente adulto e nesse 

caso a AAOMS recomenda que pode ser feita a extração ou o acompanhamento 

clínico radiográfico, e em relação a indicação de extração é relativa. Ao analisar as 

respostas foram encontradas diferenças estatísticas nos grupos das especialidades e 

alunos em curso. Os ortodontistas tiveram uma conduta similar ao da AAOMS e até 

mais conservadora, pois também consideraram como um dente sem indicação de 

extração, enquanto os CTBMF o consideravam também com indicação absoluta. 

Ambos consideraram acompanhar esse elemento dentário. Os dois casos são de 

dentes semi-inclusos de adultos, entretanto o caso 16 era um dente mésioangulado e 

o 19 um distoangulado. 

 O caso 22 apresentou diferença estatística entre os profissionais e os alunos, como 

também, entre os especialistas. Esse dente é um terceiro molar vertical, semi-incluso 

de um adulto. Os CTBMF concordaram em ser um dente para extração imediata, de 

maneira oposta, os ortodontistas, alunos E formandos tiveram a tendência de indicar 

o acompanhamento desse elemento dentário.Todavia, todos concordaram com a 

AAOMS em considerar ser um dente com indicação relativa de extração. Portanto, 

pode-se inferir que os CTBMF preferem indicar a extração imediata nos casos de 

dentes semi-inclusos de adultos na posição mésioangular e distoangular. 
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 Por outro lado, nos casos 6, 13 e 14 apresentou divergência entre essas duas 

especialidades, pois os CTBMF consideram ser um dente para extração imediata, 

enquanto os ortodontistas optaram pelo tratamento de proservação desse dente. 

Contudo, no grau de indicação a maioria dos ortodontias consideravam como casos 

de indicação relativa de extração e os CTBMF como indicação absoluta. 

Somente o caso 21 não apresentou diferença estatística em nenhum dos três grupos 

analizados. 

 O caso 23, os CTBMF optaram pela extração imediata, e que a indicação da 

extração seria absoluta ou relativa. Divergentemente, os ortodontistas escolheram que 

o ideal seria acompanhar o dente, e em relação a indicação de extração ela seria 

relativa. Ambos estão de acordo com os preceitos preconizados pela AAOMS, 

entretanto este caso demonstra mais uma vez a escolha de conduta mais cirúrgica 

pelos cirurgiões e mais conservadora pelos ortodontistas. Outro achado foi em relação 

a indicação para exodontia para o terceiro molar  no caso 23, que foi considerado para 

ambos como relativa. Contudo, os formados também o consideraram com indicação 

absoluta, apesar da maioria deles terem indicado como acompanhamento clínico 

radiográfico.  

 

5.2 Sem indicação de extração 

 

A AAOMS considerou os casos 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17 e 24 para acompanhamento 

clínico radiográfico. Os critérios que embasaram essa indicação foi, independente da 

idade, a ressalva de que o ideal é realizar o procedimento antes da terceira década 

de vida, ou seja, abaixo dos 20 anos de idade. Todos esses casos apresentavam o 

fechamento radicular completo, o que se enquadra nos critérios de manutenção e 

acompanhamento clínico radiográfico desses terceiros molares. Os casos 9 e 10, 

respectivamente, mésioangular e distoangular intra-ósseos de pacientes adultos 

foram os únicos que não apresentaram diferença estatística, porém somente os 

formandos e os CTBMF consideram os dois dentes serem para acompanhamento 

clínico radiográfico.  

 Importante ressaltar os casos que apresentaram um valor de p bem baixo (p < 0,01) 

no grupo de CTBMF e os ortodontistas, demonstrando que essas especialidades 
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apresentaram condutas completamente divergentes nos casos 4 e 5. A AAOMS 

sugere que nos casos 4 e 5 seja feito o tratamento conservador de acompanhamento 

periódico desses terceiros molares, independente da idade dos pacientes. Deve-se 

ao fato de ambos os casos serem de um siso intra ósseo com a formação radicular 

completa, logo sem indicação de extração.  

 O caso 4 apresentou uma discordância entre as especialidades, como também 

pelos próprios ortodontistas. Os CTBMF (78%) tiveram uma conduta mais 

conservadora em quererem acompanhar, por outro lado, os ortodontistas ficaram 

divididos em indicar a extração (51%) ou proservar (49%). Além disso, os cirurgiões 

consideraram como um dente com indicação relativa (66%) para extração, enquanto 

os ortodontistas novamente ficaram divididos em considerar como absoluta (48%) ou 

relativa (46%). 

 Em relação ao caso 5, os CTBMF (82%) prefeririam fazer a extração imediata, e 

similarmente ao caso 4, os ortodontistas permaneceram divididos. Contudo, ambas 

as especialidades concordaram em ser um caso de indicação absoluta para extração. 

De acordo com a AAOMS o caso 7 apresenta a indicação de extração imediata 

absoluta por ser um siso intraósseo em um paciente na segunda década de vida com 

raiz em estágio incompleto. Os especialistas, em sua sua maioria, preferem considerar 

como um dente com indicação absoluta para extração, contudo, uma parcela dos 

cirurgiões também pondera em ser um caso relativo. 

  

Distintamente da maioria dos casos da pesquisa, o caso 12 apresenta duas 

possibilidades de conduta pela AAOMS. Novamente é ratificada a tendência de 

conduta entre as especialidades. A principal possibilidade de tratamento é a de 

manutenção desse elemento dentário por ser intraósseo com formação radicular 

completa. Contudo, a associação não contraindica a exodontia dele, pois é um 

paciente na segunda década de vida. Foi vista uma diferença estatística entre as 

especialidades,os CTBMF (59%) indicam a extração imediata e os ortodontistas (87%) 

optaram pela proservação. No grupo dos alunos de acordo com o ano em que estão 

cursando e nos grupos das instituições. Nota-se que os cirurgiões indicaram a 

extração imediata, entretanto consideram-na como uma indicação relativa (49%), 
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diferente dos ortodontistas que nesse caso preferem fazer o acompanhamento clínico 

radiográfico e sem indicação de extração (46%) para extração desse dente.  

 A AAOMS considera que o terceiro molar inferior do caso 17 seja acompanhado 

clinicamente e radiograficamente, por se tratar de um dente intra ósseo na quarta 

década de vida. Foi encontrada diferença estatística das respostas dadas entre os 

especialistas. Os CBMF e os ortodontistas concordaram de ser um elemento dentário 

a ser mantido em acompanhamento, porém quando foi indagada a indicação para 

extração os CTBMF tiveram uma conduta mais conservadora, pois indicariam 

relativamente a extração (44%) ou consideraram como sem indicação (43%). A 

maioria  dos ortodontistas (53%) concordaram em ser uma indicação relativa. 

 O último caso do questionário, 24, também apresentou divergência entre os 

especialistas. Os CTBMF preferiram indicar a extração imediata, e os ortodontistas 

escolheram uma conduta mais conservadora. Além disso, ao analisar a indicação de 

extração desse dente, ambos os grupos optaram pela indicação relativa. O caso 24, 

demosntrou uma conduta mais cirúrgica pelos alunos, enquanti os formados optaram 

em acompanhar esse elemento dentário, seguindo as recomendações da AAOMS.  

 É importante ressaltar que os CTBMF indicaram mais extrações, principalmente no 

grupo dos pacientes jovens, como pôde ser visto nos casos 2, 5, 8, 12,15, 23 e 24. 

Acredita-se que os fatores que possam motivar essa conduta seja pela possibilidade 

de menor morbidade causada ao paciente mais jovem em comparação a um com 

maior idade, tempo de recupeção menor e possibilidades de complicações reduzidas, 

como é defendido pela AAOMS. Em contrapartida, os ortodontistas possuem uma 

preferência maior em indicar o acompanhamento clínico radiográfico nos pacientes 

abaixo dos 30 anos, como citado nos casos 2, 5, 8, 12, 15, 23 e 24. 

 Na avaliação geral dos resultados do estudo percebe-se que teve uma grande 

divergência entre as condutas de CTBMF e ortodontistas, sendo que os ortodontistas 

apresentaram respostas mais compatíveis com as recomendações da AAOMS.  

 A literatura não defende totalmente a extração profilática dos terceiros molares 

inclusos não patológicos, porém é de ciência que as complicações devido a sua 

permanência na arcada são esperadas, como cárie e doença periodontal. Como 

também a indicação de extração desses elementos dentários em pacientes mais 

velhos possui uma probabilidade maior de complicações, desde um pós-operatório 
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mais prolongado como também parestesia temporária ou permanente e até fraturas 

mandibulares.  

   Além disso, não existem estudos que consigam predizer se um terceiro molar possui 

algum índice de sucesso ou insucesso de permanência na arcada. 

 Hill(24) realizou um estudo prospectivo de 5 anos avaliando a evolução de terceiros 

molares inferiores impactados. Nesse estudo foi tentado encontrar fatores preditivos 

como a extensão da erupção, medição da profundidade da bolsa periodontal, histórico 

de pericoronarite e hábito tabagista, em relação a evolução desses dentes ao longo 

desse tempo. Contudo nenhum deles foi capaz de auxiliar nessa predição. Além disso, 

foram feitas as extrações de um terço dos dentes avaliados durante os cinco anos de 

estudo, dentre os motivos estão pericoronarite, causa ortodôntica, dificuldade de 

higienização, cárie no segundo molar e dor. Em conclusão o estudo defende a ideia 

de que o custo-benefício para extração profilática é baixo, apenas de que é de ciência 

que a extração em pacientes mais velhos é mais difícil e com maior tendência a 

complicações. 

 Fisher(25) em seu estudo avaliando a prevalência de cárie associada a terceiros 

molares em pacientes americanos adultos e idosos (52 a 74 anos). Nesse estudo foi 

visto que dos 2003 participantes que possuíam os terceiros molares visualizados, 77% 

(n= 1550) dos pacientes apresentavam cárie nesses dentes. 

 Alguns autores como Venta et al (16)  informam que a necessidade de remoção de 

terceiros molares mantidos devido ao risco de desenvolver patologias excede 70% 

após 18 anos de acompanhamento. Na mesma linha de pensamento, Renton et al 

(26) mostraram em seu estudo que, 20 anos após o Reino Unido adotar o NICE 

guidelines, houve uma redução no número de cirurgias para exodontia de terceiros 

molares. Contudo, houve um aumento na idade para realização do procedimento, 

devido a apresentação de fatores etiológicos mais comuns: cárie e doença 

periodontal.  

 Estudos avaliando a condição periodontal após a extração de terceiros molares 

melhoram a saúde periodontal na distal do segundo molar, como também o histórico 

de periodontite, profundidade de bolsa e paciente com mais idade são fatores de risco 

para cicatrização deficiente e bolsa residual após a extração desses dentes.(27,28)  
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 No Reino Unido foi feito um projeto nacional para terceiros molares, nele o resultado 

foi de a idade mais comum para extração desse elemento dentário foi entre 21 e 25 

anos(6)   

 Como visto anteriormente, a literatura não defende totalmente a extração profilática 

dos terceiros molares inclusos não patológicos, porém é de ciência que as 

complicações devido a sua permanência na arcada são esperadas, como cárie e 

doença periodontal. Como também a indicação de extração desses elementos 

dentários em pacientes mais velhos possui uma probabilidade maior de complicações, 

desde um pós-operatório mais prolongado como também parestesia temporária ou 

permanente e até fraturas mandibulares. Além disso, não existem estudos que 

consigam predizer se um terceiro molar possui algum índice de sucesso ou insucesso 

de permanência na arcada.  
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6. CONCLUSÕES 

Pode concluir através deste estudo que: 

1) Existe diferença estatística entre os CTBMF e os ortodontistas em relação as 

diretrizes da AAOMS; 

2) Houve mínima diferença estatística entre os alunos e os profissionais formados; 

3) Não houve diferença estatística entre o tempo de formação dos profissionais. 
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ANEXO 1 

 

Título do artigo: Criteria for third molar extraction: Vision of surgeons and orthodontists 

Revista para a qual será enviado: BRAZILIAN DENTAL JOURNAL 

 

Oral Surgeons and orthodontists criteria for third molar extraction: a cross section study 
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SUMMARY 

 

The indications for extraction of pathologic third molars are very well defined, however, in the 

cases of the non-pathologic cases disagree between oral maxillofacial surgeons (OMS) and 

orthodontists can occur. This study aimed to evaluate the criteria for third molar extraction 

between orthodontists and OMS. The Ethics Committee from Hospital Federal dos Servidores 

do Estado do Rio de Janeiro approved this study (nº 005744/2019). The inclusion criteria were 

graduate students from OMS and Orthodontics, oral surgeons, and orthodontists from 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), 

and Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).   A Survey Monkey® questionnaire of 24 

cases of lower third molars with cone-beam computed tomography (CBCT) according to the 

patient´s age, were sent with the relationship between the second and third molars and its 

relationship to adjacent anatomical structures to 56 students and 331 professionals, both 

orthodontics and oral surgery specialties. The data analysis used the qui-square test for 56 

students, and 171 professionals answered the questionnaire. After having obtained and analyzed 

the answers, it was concluded a significative statistical difference (p<0.05) between the group 

of specialists (n=18) showing that the OMS had a surgical preference and the orthodontists had 

a conservative behavior, and a statistical difference (p<0.05)  between the OMS and 

orthodontists comparing with the AAOMS guideline were verified, showing that the 

orthodontists are more in concern with de AAOMS guideline. 

 

 Keywords: lower third molar, surgery, orthodontics, cross section study 
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INTRODUCTION 

 

The extraction of third molars is the most common surgical procedure in dentistry. (1) 

About two-thirds of the world population has at least one-third molar around 20 years of age 

(2), and the rate of impaction of the third molars varies from 22 to 66% of cases. (3) Besides, 

epidemiological studies report that two-thirds of all extracted third molars are in patients 

between the fourth and fifth decade of life.  

The definition of an impacted tooth is because it is entirely or partially erupted, and it 

may be positioned against another tooth, bone, or soft tissue, making it unable to erupt in the 

normal position in the oral cavity. (4) It can happen for several reasons, among them can be 

mentioned the lack of space in the perimeter of the dental arch to accommodate the tooth 

eruption, ectopic or abnormal position of the tooth and the presence of some associated 

pathology. (5) In the literature, the extraction of pathological third molars have clear and well-

defined indications. According to the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

(AAOMS) (6), the evidence for extraction of third molars is indisputable when they have 

periodontal disease, the impossibility of restoration, infection, cysts and tumors and damage to 

adjacent teeth (7). The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), in addition to 

these signs, includes tissues that present surrounding tooth changes and whether the tooth is in 

the area of another surgery, such as the lower third molars in the design of the sagittal osteotomy 

of the mandible. In contrast, the extraction of disease-free third molars, which do not show any 

signs or symptoms, is called prophylactic removal (8), which still generates much controversy. 

Due to the existence of divergence in conduct, guidelines were studied and created to 

assist in the decision making of these dental elements in particular. In 2017, AAOMS published 

guidelines (9) to support the parameters of dentoalveolar surgery, which addresses a topic 

focused on the care and management of third molars. Another renowned institution that created 

a guideline for the conduct of third molars was NICE (7), which assumes an entirely divergent 

stance. In this guideline, NICE wholly opposed to the practice of prophylactic extraction of 

third molars, as well as guidance concerning the presence of plaque accumulation in the tooth, 

which characterizes it as a risk factor and not as a surgical indication. When analyzing the 

indication of extraction of non-pathological third molars, orthodontists usually assume a 

position to indicate to the OMS for their removal after the completion of orthodontic treatment. 

The absence of more careful and informed evaluation in the literature means that there is no 

standardization in the conduct regarding these dental elements without pathology. 
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The purpose of this study is to investigate the difference between orthodontists and oral 

and maxillofacial surgeons for the indication of lower third molars extraction. 
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MATERIAL AND METHODS 

 

Ethics consideration 

This study was approval by the Ethical Committee from Hospital Federal dos Servidores 

do Estado do Rio de Janeiro (nº 005744/2019) and performed following the ethical standards 

of the institutional ethics research committee and with the 1964 Helsinki declaration, revised 

in 2000. 

 

Sample Composition 

 

The sample of this cross-sectional study was composed of graduate professionals and 

graduate students from the Orthodontics and OMS Departments from UERJ, UFF, and UFRJ. 

All individuals were informed about their voluntary and anonymous participation. The sample 

of graduate students of both specialties were 56, and 190 composed by professionals of 

orthodontics and OMS. The three universities formed 331 professionals during the years. 

The sample was obtained from the distribution of the SurveyMonkey® electronic 

questionnaire (https://www.surveymonkey.com) through the email address of each 

professional.  

 

Inclusion and Exclusion criteria 

The inclusion criteria for the study were the participants who answered the questionnaire 

in its entirety, being students who are undergoing training in the specialties of OMS and 

orthodontics at UERJ, UFF, and UFRJ, as well as professionals who graduated from the same 

institutions. 

Exclusion criteria include professionals who did not respond to the study as those who 

did not answer it completely.  

 

Structure of the questionnaire 

The questionnaire was initially calibrated to distinguish professionals from the two 

specialties: OMS or orthodontist. Before the presentation of the cases, a brief definition of the 

terms used in the research was performed: absolute indication, relative indication, and without 

indication. In addition to these three response options, the volunteer was also asked whether 

there is a suggestion for the extraction or clinical and/or radiographic monitoring of the case 

presented. 
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Clinical cases 

 

The clinical cases were separated into two groups - young patients (16 < 30 years old) 

and adult patients (30 - 40 years old) - with variation in the positioning of the lower third molars 

according to the criteria that comprise the Winter Classification (horizontal, vertical, 

mesioangular and distoangular) and the types of impaction of this dental element being 

submucosal, semi-included or intraosseous. It is considered as submucosal when the height of 

the tooth outline is above the level of the alveolar bone, and the surface portion of the tooth is 

covered only by soft tissue. Partial bone impaction occurs when the surface portion of the tooth 

is covered with soft tissue, but at least a part of the height of the tooth outline is below the level 

of the surrounding alveolar bone. The complete bone impaction is a dental impaction wholly 

covered with bone and that when the surgeon beats the flap, no teeth are visible. 

 

Statistical analysis 

 

Descriptive statistical analysis of the results was performed comparing the two groups of 

professionals (OMS x orthodontists) and their clinical management (immediate extraction x 

clinical and radiographic monitoring) for each case, using the chi-square test. The degree of 

freedom was equal to 1. The level of significance was set less than 0.05. 
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RESULTS 

 

Demographic Analysis 

 

The initial sample of trained professionals who were contacted via electronic mail was 

331, of this group 15 chose not to participate in the research, and 9 had e-mails that were not 

found. Of this sample, 190 professionals answered the questionnaire partially, and of this group, 

171 responded completely, accounting for a 95% confidence level. Regarding specialties, 

surgeons represented 25% of the sample, while orthodontists had 75%. Concerning students in 

training, the initial sample consisted of 56 students, with the capture of a complete response 

from all of them, both surgeons and orthodontists, guaranteeing a 100% confidence level. 

In the group of trained OMS, the division of professionals according to their training 

was ten by UFF, twenty-seven by UERJ, and seven by UFRJ. The number of orthodontists 

trained was twenty-six by UFF, third eight by UERJ, and sixty-three by UFRJ. In the group of 

CTBMF students, the division according to the educational institution they are linked to was 

six by UFF, nine by UERJ, and nine by UFRJ. The number of orthodontists trained was five by 

UFF, fifteen by UERJ, and twelve by UFRJ. 

 

Descriptive Analysis 

 

The available database presents 227 observations in total, with 171 trained professionals 

and the remaining students of the orthodontics and surgery courses (n = 56), 75.33%, and 

24.67%, respectively. Thus, to be able to work with the data, they had to be organized with the 

aid of Microsoft Excel® software so that later analyzes could be carried out with the support of 

the statistical software R-project®, version 3.5.3. 

It was observed that there is a higher proportion of students from UERJ, followed by 

UFF and UFRJ, with 44.64%, 19.64%, and 35.71%, respectively. Regarding the specialty, the 

one with the highest percentage of students in orthodontics, as for the year they are attending, 

51.79% is in the middle of the course. 

Table 1 evaluated the specialties and their own responses presented for the 24 cases. It 

is worth mentioning the notorious number of cases in which the specialty was related to the 

response (p-value <0.05). 

In table 2, which evaluates the variables of students and graduates, it is possible to 

observe that in case 1 there is a correlation between the answer given and whether it is formed 
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or not, when following the p-value below 0.05. In the remainder, there were no statistically 

significant relationships between the responses and being trained or attending the specialty. The 

answers for cases 22, 23, and 24 showed a statistically significant relationship with being 

graduated or not, that is, there is a relationship between the answer being from a student and 

the answer being from a graduate. 
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DISCUSSION 

 

It is known that in the literature, the indication of extraction of non-pathological third 

molars presented some controversies, such as when compared with the guidelines of AAOMS 

and NICE. Shoshani et al (10) defends the idea that clinicians know that the absence of 

symptoms does not necessarily mean the absence of pathological findings, among which 

periodontal disease and caries can be mentioned. In the same article, the work of Garaas (11) 

was cited in which 55% of patients evaluated with asymptomatic third molars presented 

evidence of periodontal disease and 38% with evidence of occlusal caries. Along the same line 

of thought, Ahmad et al. (12) argues that 27% of erupting third molars free of caries developed 

the disease within five years, Venta et al. (13) believes that it will be in six years, as well as that 

the prevalence of caries appears to increase over time. 

The conference of the National Institute of Health has a consensus on the following 

points. In essence, the existence of well-defined criteria for extraction of pathological third 

molars, a lower morbidity is achieved when the extraction is performed in young patients than 

in older patients. Besides there are no accurate studies to predict growth to define conducts for 

each case. 

The time to remove the impacted third molar in young patients is a valid and scientifically 

rational treatment according to the medical need. Nunn et al. (14) comment that prophylactic 

extraction of asymptomatic third molars is the most common oral surgery procedure in the 

USA. One of the reasons is to prevent future diseases of the adjacent tooth. They argue that the 

retention of the third molar is associated with a high risk of pathology in the second molar in 

young adult and elderly patients. 

AAOMS (15) advises that the removal of an unerupted or impacted third molar should be 

considered until the third decade. As in cases where it has a high probability of disease or 

pathology or the tooth will not erupt. Mainly emphasizes the risks associated with late 

extraction in relation to early removal are more significant because they are associated with 

higher morbidity. 

The prophylactic extraction of these teeth is widely discussed in the literature. Kunkel et 

al. (16) found a prevalence of complications in the ratio of 2:1 in the extraction of third molars 

in comparison with those who were hospitalized due to pericoronaritis. In these same studies, 

it was found that most of the complications associated with third molars were due to 

pathological third molar extractions and not due to their prophylactic removal. The authors 

defend the preventive indication of third molars to reduce the complication rate. 
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In contrast, the NICE guideline defends the idea that there is no scientific evidence to 

support the patient's health benefit with the prophylactic removal of impacted non-pathological 

third molars. This is since to the fact that any extraction procedure of impacted third molars has 

a risk to the patient, which can range from temporary or permanent paresthesia of the lower 

alveolar nerve, alveolitis, alveolar osteitis, infection and hemorrhage, as well as the existence 

of risk associated with the need for intervention under general anesthesia in some cases. The 

institute also claims that after the extraction, the patient will have edema and postoperative pain, 

as well as difficulty in opening his mouth, however, these are the signs and symptoms that can 

happen in the postoperative period. 

Throughout the NICE guideline, it is clear that the institution also takes into account the 

economic impact of prophylactic extraction of third molars. This justification is the main one 

they use to support the non-prophylactic removal of third molars. 

Similarly, Friedman (17) argues that prophylactic extraction of third molars is a 

significant risk to public health because it is a “silent iatrogenic epidemic”. In this same article, 

the costs and possible morbidities that can happen during the procedure are also discussed. In 

2012, a systematic review was carried out by Ghaeminia et al. (4), which indicates that no 

randomized controlled study supports or refutes the routine removal of asymptomatic third 

molars. 

Because of this, in clinical practice, these same behavior discrepancies are perceived, 

especially among specialists, which makes it extremely necessary to evaluate the criteria that 

motivate the extraction or clinical monitoring of these dental elements. 

Cunha-Cruz et al. (18) conducted a prospective cohort study evaluating the conduct of 

dental surgeons with extraction or maintenance of third molars. In this study, it was seen that 

almost 60% of the evaluated patients had their third molars extracted, with the justifications for 

preventing future problems (79%) or for presenting an unfavorable position that would hardly 

allow its eruption (57%). On the other hand, 46% of the research participants indicated of 

maintaining these teeth with the prerogative that there was a favorable eruption path (73%), 

enough space for an eruption (39%), or that they had enough space for eruption. The work 

concluded that dental surgeons often recommend the extraction of third molars to prevent future 

problems. 

Unlike this article, our study had a sample composed of OMS and orthodontists, in 

training and already trained. The proportion of responses received from graduates, 75% by 

orthodontists and 25% by surgeons, coincides with the number of professionals who were 
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trained within these three institutions over the years since each surgeon trained four 

orthodontists also complete the specialization. 

Within the 24 cases that constituted the research, three of them, cases 9, 10, and 21, the 

participants had different behaviors from AAOMS. However, no statistical differences were 

observed between the groups analyzed, while patient case number 20, the participants had 

behaviors compatible with an association, and the statistical analysis showed no significant 

difference. Another important finding was the cases that generated more doubts among the 

groups evaluated, among them the cases that evaluated the third molars of adult patients, 

especially those that were classified as semi-inclusive and submucosal, as seen in patient´s 

cases 3, 6,13 and 14. 

 

OMS and orthodontists 

 

This group had the highest number of cases with p <0.05. Among the 24 patients’ cases 

presented, only six (1, 9, 10, 11, 20, and 21) did not show statistical differences. It is important 

to emphasize that oral and maxillofacial surgeons indicated more extractions, especially in the 

group of young patients, as seen in patients’ cases numbers 2, 5, 8, 12.15, 23, and 24. It is 

believed that the factors that may motivate this conduct are due to the possibility of less 

morbidity caused to the younger patient compared to one with older age, shorter recovery time, 

and reduced chances of complications, as advocated by AAOMS. 

In the assessment of patient case number 2, AAOMS guides by the absolute indication of 

extraction of this tooth, as it is a semi-included tooth that does not yet present the complete root 

formation. It diverges from the answer given by the participants in general, who interpreted that 

the ideal would be the radiographic monitoring. Regarding the indication of conduct, it was 

seen that there was a statistically significant difference between the responses of OMS and 

orthodontists, since orthodontists had a more conservative approach in maintaining this third 

molar, as they also claimed to be a relative indication or without indication for removal. 

Conversely, the OMS indicated immediate, as well as absolute or relative extraction. 

In contrast, orthodontists have a higher preference for indicating radiographic, clinical follow-

up in patients under 30, as mentioned in patient´s cases 2, 5, 8, 12, 15, 23, and 24. 

Patient case number 8 can be mentioned, which presented a discrepancy between these 

professionals, confirming this conservative predilection among orthodontists. The doubt 

present in the group of orthodontists is in agreement with the theory that with orthodontic 

movement there may be the possibility of eruption and maintenance of this lower third molar 
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or in reassessing the extraction after the end of orthodontic treatment. In contrast, surgeons 

believe that even if present a possibility of eruption of this tooth, it is at risk of periodontal 

disease, as it does not have a keratinized tissue on its distal face, which would allow future 

periodontal problems. 

The only difference was seen in the patient case number 15 is that orthodontists indicated 

the extraction as relative, and the surgeons agreed with AAOMS to be an absolute case for 

removal.  

Okazaki (18) addresses the action of interproximal forces and the relationship with 

anterior crowding, and in this study involving 40 patients it was found that the erupting third 

molars do not affect the total interproximal force. Therefore, they cannot be considered as 

causing the anterior crowding, how culturally it is still discussed. Another study evaluated the 

opinion of Italian surgeons and orthodontists in relation to anterior dental crowding in relation 

to the third molar demonstrated that orthodontists were divided in supporting or refuting the 

theory that these dental elements are responsible for crowding, while OMS does not consider it 

possible. (20) 

Unlike most of the research cases, patient case number 12 presents two possibilities for 

conduct by AAOMS. Once again, the trend of behavior among the specialties is ratified. The 

main possibility of treatment is the maintenance of this tooth as it is an intraosseous with 

complete root formation. However, the association does not contraindicate the extraction, as 

the patient is in the second decade of life. It is noted that surgeons indicated immediate removal. 

Nonetheless, they consider it a relative indication, different from orthodontists who, in this case, 

prefer to do clinical and radiographic monitoring, with relative indication for extraction of this 

tooth. 

In patient case number 23, the OMS opted for immediate removal, and that the indication 

of extraction would be absolute or relative. In disagreement, orthodontists, chose that the ideal 

would be to accompany the tooth, and about the indication of extraction, it would be relative. 

Both are under the precepts recommended by AAOMS however, this case demonstrates once 

again the choice of a more surgical approach by surgeons and more conservative by 

orthodontists. 

It is essential to highlight the cases that presented a very low p value (p <0.01) in the 

OMS group and the orthodontists, demonstrating that these specialties offered completely 

divergent approaches in cases 4, 5, and 6. 

AAOMS suggests that in patients cases numbers 4 and 5, conservative treatment should 

be carried out with periodic follow-up of these third molars, regardless of the age of the patients. 
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It is because both cases are intraosseous with complete root formation, therefore without 

indication of extraction. While in patient case number 6, as it is a third submucosal lower molar 

of an adult patient, it is possible to choose for extraction or radiographic monitoring, being a 

case of relative indication for removal. 

Patients cases numbers 4 and 5 presented a disagreement between the specialties, as well 

as by the orthodontists themselves. The OMS had more conservative conduct in wanting to 

accompany; on the other hand, orthodontists were divided on whether to indicate extraction or 

not. Also, surgeons considered it a tooth with a relative indication for removal, while 

orthodontists again were divided into believing it as absolute or relative. However, in the patient 

case number 5, both specialties agreed to be a tooth with absolute indication for extraction. 

Patient case number 6 showed a difference in conduct among specialists, as orthodontists 

preferred to follow up; in contrast, surgeons considered it to be a case for removal of the tooth, 

with a relative indication. Regarding the evidence of extraction, orthodontists would indicate it 

in a relative manner, similar to what AAOMS defends. 

Similarly, patient case number 16, by AAOMS, also allows both radiographic monitoring 

and opting for immediate extraction, as well as considering the indication of extraction as 

relative. In the analysis of the answers, statistical differences were found in both research 

questions in this group. This case consists of a semi-included  lower third molar of an adult 

patient, which by association allows the conduct chosen by the OMS, that of immediate 

extraction, and its removal with relative indication. Conversely, orthodontists prefer to monitor 

the dental element, and the degree of indication was also relative. 

Despite the differences between experts, some cases showed partial agreement, with a 

minimal difference, being the patients cases numbers 3, 7, and 14. Of these three, only the 

disagreement factor was the degree of indication. 

When evaluating patient case number 3, it was seen that the specialists chose to indicate 

immediate removal, being relative. When compared to the AAOMS recommendation, both 

were correct in the case. 

According to AAOMS, patient case number 7 shows the indication of absolute immediate 

extraction because it is intraosseous wisdom in a patient in the second decade of life with root 

in an incomplete stage. Most specialists prefer to consider it as a tooth with an absolute 

indication for extraction; however, a portion of surgeons also believe it to be a relative case. 

Another statistical difference evaluated in the research was in case 14, in which both 

specialists agreed to indicate immediate tooth extraction. According to AAOMS, the two 

conducts would be correct, and the indication for extraction would be relative. The degree of 
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indication among surgeons was divided between absolute or relative; on the other hand, 

orthodontists consider it to be absolute. 

In patient case number 13, the tooth appears as submucosal in an adult patient, and 

according to AAOMS, the indication of extraction is relative, allowing for both clinical 

monitoring and immediate extraction. Surgeons have a subtle preference in indicating the 

immediate extraction of this tooth, and for the indication of its extraction, the difference was 

minimal between absolute and relative. At the same time, orthodontists prefer to perform 

radiographic monitoring and who prefer to indicate the extraction of this dental element 

preferably as relative. 

AAOMS considers that the lower third molar of patient case number 17 is clinically and 

radiographically monitored, as it is an intraosseous tooth in the fourth decade of life. A 

statistical difference was found in the responses given between specialties and institutions. The 

OMS and orthodontists agreed to be a dental element to be kept in follow-up, however, when 

the indication for extraction was asked, the OMS had a more conservative approach, as they 

would indicate relatively or considered as without indication. In contrast, orthodontists also 

considered it relative, but they would also accept it to be absolute. 

Another case that generated significant divergence of conduct between surgeons and 

orthodontists was patients case number 18, referring to a submucosal lower third molar of a 

patient in the second decade of life. According to AAOMS, it is a tooth whose treatment is 

immediate removal, presenting an absolute indication for extraction. Orthodontists disagreed 

with AAOMS, preferring to accompany the tooth, while OMS considered it as a tooth to be 

extracted immediately. However, both found the indication for relative removal, as well as a 

portion of the surgeons thought it absolute, and the other portion of the orthodontists as a tooth 

that had no indication to be removed. The choice of OMS to perform the extraction of this tooth 

is justified by being a young patient, with incomplete root formation, which favors the removal 

of the dental element and allowing the patient to have a less uncomfortable postoperative period 

compared to the same tooth in an adult patient. In contrast, orthodontists prefer to keep this 

tooth believing in the possibility of it stabilizing in the arch after orthodontic movement. 

In patient case number 19 the third molar was a semi-inclusive of an adult patient, and in 

this case, AAOMS recommends that extraction or clinical radiographic monitoring can be done, 

and in relation to the indication of extraction is relative. When analyzing the responses, 

statistical differences were found in the groups of specialties and students in a course. 

Orthodontists had a behavior similar to that of AAOMS and even more conservative, since they 
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also considered it as a tooth with no indication of extraction, while the OMS also considered it 

with absolute indication. Both found accompanying this dental element. 

The AAOMS indicates that a semi-molar lower third molar of an adult can have the 

clinical radiographic monitoring with immediate extraction, and as far as extraction is 

concerned, as present in patient´s case number 22. Statistical differences were found in the 

groups between students and graduates, as well as among specialties. In the specialty group, 

OMS was divided between conservative and intervention treatment. Orthodontists had a 

stronger position in performing clinical radiographic monitoring. Regarding the indication of 

extraction of the dental element, the OMS was more definite in considering relative, and 

orthodontists were between without indication and with relative indication. 

In the last case of the questionnaire, 24, according to the recommendation of AAOMS, 

this dental element has the indication of maintenance and is considered without indication for 

extraction. OMS preferred to indicate immediate extraction, and orthodontists chose a more 

conservative approach. Also, when analyzing the indication of extraction of this tooth, both 

groups opted for the relative indication. 

In the general evaluation of the results of the study, it can be seen that there was a 

significant divergence between the behaviors of OMS and orthodontists, with orthodontists 

presenting answers more compatible with the recommendations of AAOMS. 

 

Students and professionals 

 

When comparing the answers provided by professionals and students about the guidelines 

given by AAOMS, it is noticed that some significant divergences were found, is seen in 

patients’ cases numbers 1, 22, 23, and 24. 

In patient case number 1, both agreed to be the third molar with an indication for 

immediate extraction, in agreement with the AAOMS guideline, as it is an intraosseous tooth 

of a young patient, before the third decade of life. However, a statistical difference was found 

in the degree of indication, because despite the students and graduates agreed to be a case with 

absolute indication, there was no agreement in number with the indication of extraction, as a 

portion of the two groups also considered it relative, although AAOMS considers extraction as 

absolute. 

In the analysis of the students' responses, it was seen that they had a greater preference 

for opting for radiographic monitoring, while for the graduates, however, there was also a 

representative portion that also indicated immediate extraction. Regarding the level of referral, 
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both agreed with the AAOMS, but the students also considered it as having no indication of 

removal, on the other hand, the graduates opted for both absolute and no indication. 

Another finding was about to the indication for extraction for the third molar in patient case 

number 23, which was considered for both as relative. However, the graduates also found it as 

an absolute indication, although most of them indicated it as radiographic clinical monitoring. 

In comparison with the recommendations of AAOMS, it is a case with a relative indication for 

extraction.  

Patient case number 24 showed a more surgical approach by the students, and the 

graduates chose to follow this dental element, following the recommendations of AAOMS. 

The literature does not fully support the prophylactic extraction of non-pathological third 

molars, but it is known that complications due to their permanence in the arch are expected, 

such as caries and periodontal disease. As well as the indication of extraction of these dental 

elements in older patients, there is a greater probability of complications, from a longer 

postoperative period as well as temporary or permanent paresthesia and even mandibular 

fractures. 

Besides, there are no studies that can predict whether a third molar has any success or 

failure index in the arch. 

Hill (21) carried out a prospective 5-year study evaluating the evolution of impacted 

lower third molars. In this study, it was attempted to find predictive factors such as the extent 

of the rash, measurement of the depth of the periodontal pocket, history of pericoronaritis and 

smoking habit, in relation to the evolution of these teeth over that time. However, none of them 

were able to assist in this prediction. In addition, extractions of one-third of the teeth evaluated 

during the five years of study were performed; among the reasons are pericoronaritis, 

orthodontic cause, difficulty in cleaning, second molar caries and pain. In conclusion, the study 

defends the idea that the cost-benefit ratio for prophylactic extraction is low, only that it is 

known that extraction in older patients is more complicated. 

Fisher (22) in his study evaluating the prevalence of caries associated with third molars 

in American adult and elderly patients (52 to 74 years old). In this study, it was seen that of the 

2003 participants who had visualized third molars, 77% (n = 1550) of the patients had caries in 

these teeth. 

Some authors such as Venta et al (13) report that the need to remove third molars 

maintained due to the risk of developing pathologies exceeds 70% after 18 years of follow-up. 

Along the same lines of thought, Renton et al (23) showed in their study that, 20 years after the 

United Kingdom adopted the NICE guidelines, there was a reduction in the number of surgeries 
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for extraction of third molars. However, there was an increase in the age for performing the 

procedure, due to the presentation of the most common etiological factors: caries and 

periodontal disease. 

Studies evaluating the periodontal condition after extraction of third molars improve 

periodontal health in the distal second molar, as well as the history of periodontitis, pocket 

depth and older patient are risk factors for poor healing and residual bag after extraction of 

these teeth. (24.25). In the United Kingdom, a national project was made for third molars, the 

result of which was the most common age for extraction of this dental element was between 21 

and 25 years (3) 

The literature does not fully support the prophylactic extraction of non-pathological 

third molars, however, it is known that complications due to their permanence in the arch are 

expected, such as caries and periodontal disease. As well as the indication of extraction of these 

dental elements in older patients, there is a greater probability of complications, from a longer 

postoperative period as well as temporary or permanent paresthesia and even mandibular 

fractures.  In addition, there are no studies that can predict whether a third molar has any success 

or failure index in the arch. Our study concluded that the orthodontists are more concern with 

de AAOMS guideline, and the OMS and orthodontists had differences in management of the 

cases being founded in the statistical analysis. 
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SUMMARY IN PORTUGUESE 

 

As indicações para extração de terceiros molares patológicos estão muito bem definidas, 

entretanto, nos casos dos não patológicos existe discordância entre cirurgiões 

bucomaxilofaciais (CBM) e ortodontistas. Este estudo teve como objetivo avaliar os critérios 

de indicação de extração de terceiros molares entre ortodontistas e CBM. O Comitê de Ética do 

Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro aprovou este estudo (nº 

005744/2019). Os critérios de inclusão foram: estudantes de graduação de Cirurgia e 

Ortodontia, CBM e ortodontistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi 

enviado um questionário pelo Survey Monkey® a 56 alunos e 331 profissionais, especializados 

em ortodontia e cirurgia oral contendo 24 casos de terceiros molares inferiores com tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC), de acordo com a idade do paciente, com a relação 

entre o segundo e o terceiro molar e sua relação com as estruturas anatômicas adjacentes. A 

análise dos dados utilizou o teste do qui-quadrado para 56 estudantes e 171 profissionais que 

responderam o questionário. Após obtenção e análise das respostas concluiu-se uma diferença 

estatística significativa (p <0,05) entre o grupo de especialistas (n = 18), demostrando que o 

CBM possuem uma preferência cirúrgica e os ortodontistas um comportamento conservador. 

Foi verificada uma diferença estatística (p <0,05) entre os CBM e os ortodontistas em 

comparação com a diretriz da AAOMS, mostrando que os ortodontistas estão mais alinhados 

com a diretriz de AAOMS. 
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Legend: Question 1 - What is your indication of conduct in this case, Question 2 - What is your level indication for extraction of this molar? CRM = Clinical and radiographic 

monitoring IE = Immediate extraction; AI = Absolute Indication; RI = Relative indication; WI = Without indication; * = the p-value is less than 0.05 indicates that there is a 

statistically significant relationship between the variables 

 

Table 1.  Association test between specialty and other variables. 

Variables   OMS Orthodontists P-value Variables   OMS Orthodontists P-value 

Case 1 

Question 1 
CRM 7 13 0,7948 

 

Case 7 

Question 1 
CRM 14 20 0,1783 

 IE 61 146 IE 54 139 

Question 2 

AI 53 133 
0,6331 

 
Question 2 

AI 40 133 
0,0001* 

 
RI 15 24 RI 27 24 

WI 0 1 WI 1 2 

Case 2 

Question 1 
CRM 29 128 0,0000* 

 

Case 8 

Question 1 
CRM 12 78 0,0000* 

 IE 39 31 IE 56 81 

Question 2 

AI 24 20 
0,0000* 

 
Question 2 

AI 49 70 

0,0003* RI 42 96 RI 17 72 

WI 2 43 WI 2 17 

Case 3 

Question 1 
CRM 25 37 0,0539 

 

Case 9 

Question 1 
CRM 41 76 

0,1315 
IE 43 122 IE 27 83 

Question 2 

AI 34 111 

0,0107* Question 2 

AI 21 72 

0,1228 RI 31 45 RI 40 77 

WI 3 3 WI 7 9 

Case 4 

Question 1 
CRM 53 78 0,0001* 

 

Case 10 

Question 1 
CRM 35 90 0,5710 

 IE 15 81 IE 33 69 

Question 2 

AI 10 76  

0,0000* 

 

Question 2 

AI 25 60 
0,6689 

 
RI 45 73 RI 39 84 

WI 13 10 WI 4 15 

Case 5 

Question 1 

CRM 12 78  

0,0000* 

 
Case 11 

Question 1 

CRM 10 40 
0,1174 

 
IE 

56 81 
IE 

58 119 

Question 2 

AI 46 74  

0,0065* 

 

Question 2 

AI 54 103 
0,0670 

 
RI 20 66 RI 14 54 

WI 2 19 WI 0 2 

Case 6 

Question 1 
CRM 24 101 

0,0002* 

Case 12 

Question 1 CRM 28 138 0,0000* 

 IE 44 58  IE 40 21 

Question 2 

AI 34 47 
0,0067* 

 

Question 2 AI 31 14 

0,0000* RI 29 84  RI 33 72 

WI 5 28  WI 4 73 
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Legend: Question 1 - What is your indication of conduct in this case, Question 2 - What is your level indication for extraction of this molar? CRM = Clinical and radiographic 

monitoring IE = Immediate extraction; AI = Absolute Indication; RI = Relative indication; WI = Without indication; * = the p-value is less than 0.05 indicates that there is a 

statistically significant relationship between the variables 

 

Table 1.  Association test between specialty and other variables.(continuation) 

Variables   OMS Orthodontists P-value Variables   OMS Orthodontists P-value 

Case 13 

Question 1 
CRM 31 110 0,0013* 

 

Case 19 

Question 1 
CRM 39 123 0,0038* 

 IE 37 49 IE 29 36 

Question 2 

AI 31 40 
0,0040* 

 
Question 2 

AI 22 27 
0,0062* 

 
RI 29 77 RI 38 89 

WI 8 42 WI 8 43 

Case 14 

Question 1 
CRM 26 41 0,0846 

 

Case 20 

Question 1 
CRM 7 33 0,0962 

 IE 42 118 IE 61 126 

Question 2 

AI 33 103 
0,0422* 

 
Question 2 

AI 58 112 
0,0583 

 
RI 33 54 RI 10 44 

WI 2 2 WI 0 3 

Case 15 

Question 1 
CRM 11 84 0,0000* 

 

Case 21 

Question 1 
CRM 17 60 0,0971 

 IE 57 75 IE 51 99 

Question 2 

AI 48 58 
0,0000* 

 
Question 2 

AI 38 79 
0,1663 

 
RI 19 85 RI 30 72 

WI 1 16 WI 0 8 

Case 16 

Question 1 
CRM 23 86 0,0079* 

 

Case 22 

Question 1 
CRM 36 131 0,0000* 

 IE 45 73 IE 32 28 

Question 2 

AI 31 55 
0,0047* 

 
Question 2 

AI 16 24 
0,0007* 

 
RI 36 81 RI 41 69 

WI 1 23 WI 11 66 

Case 17 

Question 1 
CRM 57 107 0,0171* 

 

Case 23 

Question 1 
CRM 26 116 0,0000* 

 IE 11 52 IE 42 43 

Question 2 

AI 9 49 
0,0000* 

 
Question 2 

AI 31 29 
0,0000* 

 
RI 30 84 RI 34 87 

WI 29 26 WI 3 43 

Case 18 

Question 1 
CRM 29 129 0,0000* 

 

Case 24 

Question 1 CRM 33 102 0,0405* 

 IE 39 30  IE 35 57 

Question 2 

AI 30 20 

0,0000* 

Question 2 AI 28 46 

0,0226* RI 32 75  RI 36 84 

WI 6 63  WI 4 29 
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Legend: Question 1 - What is your indication of conduct in this case, Question 2 - What is your level indication for extraction of this molar? CRM = Clinical and radiographic 

monitoring IE = Immediate extraction; AI = Absolute Indication; RI = Relative indication; WI = Without indication; * = the p-value is less than 0.05 indicates that there is a 

statistically significant relationship between the variables 

 

Table 2.   Association test between students and graduates, and the other variables. 

Variables   
Students 

Graduate

s 

P-value Variables   
Students Graduates 

P-value 

Case 1 

Question 1 
CRM 8 12 

0,1634 

Case 7 

Question 1 
CRM 10 24 0,6313 

 IE 48 159 IE 46 147 

Question 2 

AI 39 147 

0,0111* Question 2 

AI 39 134 
0,2116 

 
RI 17 22 RI 17 34 

WI 0 1 WI 0 3 

Case 2 

Question 1 
CRM 42 115 0,3560 

 

Case 8 

Question 1 
CRM 24 66 0,6830 

 IE 14 56 IE 32 105 

Question 2 

AI 6 38 

0,0708 Question 2 

AI 23 96 
0,1311 

 
RI 41 97 RI 28 61 

WI 9 36 WI 5 14 

Case 3 

Question 1 
CRM 16 46 0,9436 

 

Case 9 

Question 1 
CRM 27 90 0,7326 

 IE 40 125 IE 29 81 

Question 2 

AI 37 108 

0,7109 Question 2 

AI 22 71 
0,8943 

 
RI 17 59 RI 31 86 

WI 2 4 WI 3 13 

Case 4 

Question 1 
CRM 32 99 1,0000 

 

Case 10 

Question 1 
CRM 30 95 0,9169 

 IE 24 72 IE 26 76 

Question 2 

AI 22 63 

0,8116 Question 2 

AI 20 65 
0,8924 

 
RI 30 88 RI 32 91 

WI 4 19 WI 4 15 

Case 5 

Question 1 
CRM 19 71 0,3950 

 

Case 11 

Question 1 
CRM 10 40 0,4955 

 IE 37 100 IE 46 131 

Question 2 

AI 27 93 

0,7135 Question 2 

AI 37 120 
0,7194 

 
RI 23 63 RI 19 49 

WI 6 15 WI 0 2 

Case 6 

Question 1 
CRM 33 92 0,6067 

 

Case 12 

Question 1 CRM 39 127 0,6142 

 IE 23 79  IE 17 44 

Question 2 

AI 16 65 

0,4408 

Question 2 AI 12 33 

0,2591 RI 31 82  RI 30 75 

WI 9 24  WI 14 63 
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Legend: Question 1 - What is your indication of conduct in this case, Question 2 - What is your level indication for extraction of this molar? CRM = Clinical and radiographic 

monitoring IE = Immediate extraction; AI = Absolute Indication; RI = Relative indication; WI = Without indication; * = the p-value is less than 0.05 indicates that there is a 

statistically significant relationship between the variables 

Table 2.   Association test between students and graduates, and the other variables. (continuation) 

Variables   
Students 

Graduate

s 

P-value Variables   
Students Graduates 

P-value 

Case 13 

Question 1 
CRM 38 103 0,3887 

 

Case 19 

Question 1 
CRM 36 126 0,2380 

 IE 18 68 IE 20 45 

Question 2 

AI 13 58 
0,1362 

 
Question 2 

AI 14 35 
0,4039 

 
RI 25 81 RI 27 100 

WI 18 32 WI 15 36 

Case 14 

Question 1 
CRM 11 56 0,0896 

 

Case 20 

Question 1 
CRM 9 31 0,8802 

 IE 45 115 IE 47 139 

Question 2 

AI 38 98 
0,2872 

 
Question 2 

AI 40 131 
0,4639 

 
RI 18 69 RI 16 38 

WI 0 4 WI 0 3 

Case 15 

Question 1 
CRM 23 72 1,0000 

 

Case 21 

Question 1 
CRM 22 55 0,5604 

 IE 33 99 IE 34 115 

Question 2 

AI 23 83 
0,6230 

 
Question 2 

AI 25 92 
0,0807 

 
RI 29 75 RI 31 72 

WI 4 13 WI 0 8 

Case 16 

Question 1 
CRM 29 80 0,6198 

 

Case 22 

Question 1 
CRM 48 119 0,0278* 

 IE 27 91 IE 8 52 

Question 2 

AI 16 70 
0,0941 

 
Question 2 

AI 4 35 
0,0405* 

 
RI 36 81 RI 27 83 

WI 4 20 WI 25 53 

Case 17 

Question 1 
CRM 39 125 0,7418 

 

Case 23 

Question 1 
CRM 41 101 0,1252 

 IE 17 46 IE 15 70 

Question 2 

AI 16 42 
0,7761 

 
Question 2 

AI 7 53 
0,0240* 

 
RI 28 86 RI 36 85 

WI 12 43 WI 13 33 

Case 18 

Question 1 
CRM 43 115 0,4278 

 

Case 24 

Question 1 CRM 25 110 0,0144* 

 IE 13 55  IE 31 61 

Question 2 

AI 11 40 

0,8977 

Question 2 AI 21 53 

0,5352 RI 28 80  RI 26 94 

WI 17 52  WI 9 24 
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ANEXO 3 

 

 
 
Figura 2 – Imagem ilustrativa da Classificação de Winter. A, impacção vertical. B, impacção 
horizontal. C, impacção mesiangular. D, impacção distal. (Imagem do livro Cirurgia dos Dentes 
Inclusos Extração e Aproveitamento – Autores: Paulo José Medeiros, Márcio Sayão de Miranda, 
Danilo Passeado Branco Ribeiro, Rafael Seabra Louro, Leonardo Metropolo Moreira. Editora 
Santos, 2003). 

 
 

 
 
 

 
 
Figura 3 – Imagem ilustrativa da Classificação dos tipos de Impacção. A, Submucosa. B, Semi-
incluso. C, Intraósseo. (Imagem do livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea – Autores: 
James R. Hupp, Edward Ellis III, Myron R. Tucker. Editora Elsevier, 2009). 

 

A B 

C D 

A B B C 
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Tabela 6 . Análise descritiva das variáveis de forma geral. (ANEXO 4) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 20 8,81 

Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 34 14,98 

EI 207 91,19 EI 193 85,02 

Pergunta 2 
IA 186 81,94 

Pergunta 2 
IA 173 76,21 

IR 39 17,18 IR 51 22,47 
SI 2 0,88 SI 3 1,32 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 157 69,16 

Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 90 39,65 

EI 70 30,84 EI 137 60,35 

Pergunta 2 
IA 44 19,38 

Pergunta 2 
IA 119 52,42 

IR 138 60,79 IR 89 39,21 
SI 45 19,82 SI 19 8,37 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 62 27,31 

Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 117 51,54 

EI 165 72,69 EI 110 48,46 

Pergunta 2 
IA 145 63,88 

Pergunta 2 
IA 93 40,97 

IR 76 33,48 IR 118 51,98 
SI 6 2,64 SI 16 7,05 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 131 57,71 

Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 125 55,07 

EI 96 42,29 EI 102 44,93 

Pergunta 2 
IA 86 37,88 

Pergunta 2 
IA 85 37,44 

IR 118 51,98 IR 123 54,19 
SI 23 10,13 SI 19 8,37 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 90 39,65 

Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 50 22,03 

EI 137 60,35 EI 177 77,97 

Pergunta 2 
IA 120 52,86 

Pergunta 2 
IA 157 69,16 

IR 86 37,89 IR 68 29,96 
SI 21 9,25 SI 2 0,88 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 125 55,07 

Caso 12 

Pergunta 1 ACR 166 73,13 
EI 102 44,93  EI 61 26,87 

Pergunta 2 
IA 81 35,68 Pergunta 2 IA 45 19,82 
IR 113 49,78  IR 105 46,26 
SI 33 14,54  SI 77 33,92 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 6 . Análise descritiva das variáveis de forma geral.(continuação) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 141 62,11 

Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 162 71,37 

EI 86 37,89 EI 65 28,63 

Pergunta 2 
IA 71 31,28 

Pergunta 2 
IA 49 21,59 

IR 106 46,70 IR 127 55,95 
SI 50 22,03 SI 51 22,47 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 67 29,52 

Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 41 18,06 

EI 160 70,48 EI 186 81,94 

Pergunta 2 
IA 136 59,91 

Pergunta 2 
IA 170 74,89 

IR 87 38,33 IR 54 23,79 
SI 4 1,76 SI 3 1,32 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 95 41,85 

Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 77 33,92 

EI 132 58,15 EI 150 66,08 

Pergunta 2 
IA 106 46,70 

Pergunta 2 
IA 117 51,54 

IR 104 45,81 IR 102 44,93 
SI 17 7,49 SI 8 3,52 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 109 48,02 

Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 167 73,57 

EI 118 51,98 EI 60 26,43 

Pergunta 2 
IA 86 37,89 

Pergunta 2 
IA 40 17,62 

IR 117 51,54 IR 110 48,46 
SI 24 10,57 SI 77 33,92 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 164 72,25 

Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 142 62,56 

EI 63 27,75 EI 85 37,44 

Pergunta 2 
IA 58 25,55 

Pergunta 2 
IA 60 26,43 

IR 114 50,22 IR 121 53,30 
SI 55 24,23 SI 46 20,26 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 158 69,60 

Caso 24 

Pergunta 1 ACR 135 59,47 
EI 69 30,40  EI 92 40,53 

Pergunta 2 
IA 51 22,47 Pergunta 2 IA 74 32,60 
IR 107 47,14  IR 120 52,86 
SI 69 30,40  SI 33 14,54 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 7 .  Análise descritiva das variáveis dos alunos. (ANEXO 5) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 8 14,29 

Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 10 17,86 

EI 48 85,71 EI 46 82,14 

Pergunta 2 
IA 39 69,64 

Pergunta 2 
IA 39 69,64 

IR 17 30,36 IR 17 30,36 
SI 0 0,00 SI 0 0,00 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 42 75,00 

Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 24 42,86 

EI 14 25,00 EI 32 57,14 

Pergunta 2 
IA 6 10,71 

Pergunta 2 
IA 23 41,07 

IR 41 73,21 IR 28 50,00 
SI 9 16,07 SI 5 8,93 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 16 28,57 

Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 27 48,21 

EI 40 71,43 EI 29 51,79 

Pergunta 2 
IA 37 66,07 

Pergunta 2 
IA 22 39,29 

IR 17 30,36 IR 31 55,36 
SI 2 3,57 SI 3 5,36 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 32 57,14 

Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 30 53,57 

EI 24 42,86 EI 26 46,43 

Pergunta 2 
IA 22 39,29 

Pergunta 2 
IA 20 35,71 

IR 30 53,57 IR 32 57,14 
SI 4 7,14 SI 4 7,14 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 19 33,93 

Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 10 17,86 

EI 37 66,07 EI 46 82,14 

Pergunta 2 
IA 27 48,21 

Pergunta 2 
IA 37 66,07 

IR 23 41,07 IR 19 33,93 
SI 6 10,71 SI 39 69,64 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 33 58,93 

Caso 12 

Pergunta 1 ACR 17 30,36 
EI 23 41,07  EI 0 0,00 

Pergunta 2 
IA 16 28,57 Pergunta 2 IA 12 21,43 
IR 31 55,36  IR 30 53,57 
SI 9 16,07  SI 14 25,00 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 7.  Análise descritiva das variáveis dos alunos.(continuação) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 38 67,86 

Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 36 64,29 

EI 18 32,14 EI 20 35,71 

Pergunta 2 
IA 13 23,21 

Pergunta 2 
IA 14 25,00 

IR 25 44,64 IR 27 48,21 
SI 18 32,14 SI 15 26,79 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 11 19,64 

Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 9 16,07 

EI 45 80,36 EI 47 83,93 

Pergunta 2 
IA 38 67,86 

Pergunta 2 
IA 40 71,43 

IR 18 32,14 IR 16 28,57 
SI 0 0,00 SI 0 0,00 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 23 41,07 

Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 22 39,29 

EI 33 58,93 EI 34 60,71 

Pergunta 2 
IA 23 41,07 

Pergunta 2 
IA 25 44,64 

IR 29 51,79 IR 31 55,36 
SI 4 7,14 SI 0 0,00 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 29 51,79 

Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 48 85,71 

EI 27 48,21 EI 8 14,29 

Pergunta 2 
IA 16 28,57 

Pergunta 2 
IA 4 7,14 

IR 36 64,29 IR 27 48,21 
SI 4 7,14 SI 25 44,64 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 39 69,64 

Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 41 73,21 

EI 17 30,36 EI 15 26,79 

Pergunta 2 
IA 16 28,57 

Pergunta 2 
IA 7 12,50 

IR 28 50,00 IR 36 64,29 
SI 12 21,43 SI 13 23,21 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 43 76,79 

Caso 24 

Pergunta 1 ACR 25 44,64 
EI 13 23,21  EI 31 55,36 

Pergunta 2 
IA 11 19,64 Pergunta 2 IA 21 37,50 
IR 28 50,00  IR 26 46,43 
SI 17 30,36  SI 9 16,07 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 8.    Análise descritiva das variáveis dos profissionais. (ANEXO 7) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 1 

Pergunta 1 
ACR 12 7,02 

Caso 7 

Pergunta 1 
ACR 24 14,04 

EI 159 92,98 EI 147 85,96 

Pergunta 2 
IA 147 85,96 

Pergunta 2 
IA 134 78,36 

IR 22 12,87 IR 34 19,88 
SI 2 1,16 SI 3 1,75 

Caso 2 

Pergunta 1 
ACR 115 67,25 

Caso 8 

Pergunta 1 
ACR 66 38,6 

EI 56 32,75 EI 105 61,4 

Pergunta 2 
IA 38 22,22 

Pergunta 2 
IA 96 56,14 

IR 97 56,73 IR 61 35,67 
SI 36 21,05 SI 14 8,19 

Caso 3 

Pergunta 1 
ACR 46 26,9 

Caso 9 

Pergunta 1 
ACR 90 52,53 

EI 125 73,1 EI 81 47,37 

Pergunta 2 
IA 108 63,16 

Pergunta 2 
IA 71 42,10 

IR 59 34,5 IR 86 50,29 
SI 4 2,34 SI 13 7,6 

Caso 4 

Pergunta 1 
ACR 99 57,89 

Caso 10 

Pergunta 1 
ACR 95 55,56 

EI 72 42,11 EI 76 44,44 

Pergunta 2 
IA 63 36,84 

Pergunta 2 
IA 65 38,01 

IR 88 51,46 IR 91 53,22 
SI 20 11,69 SI 15 8,77 

Caso 5 

Pergunta 1 
ACR 71 41,52 

Caso 11 

Pergunta 1 
ACR 40 23,39 

EI 100 58,48 EI 131 76,61 

Pergunta 2 
IA 93 54,39 

Pergunta 2 
IA 120 70,18 

IR 63 36,84 IR 49 28,65 
SI 15 8,77 SI 2 1,17 

Caso 6 

Pergunta 1 
ACR 92 53,80 

Caso 12 

Pergunta 1 ACR 127 74,27 
EI 79 46,20  EI 44 25,73 

Pergunta 2 
IA 65 38,01 Pergunta 2 IA 33 19,3 
IR 82 47,95  IR 75 43,86 
SI 24 14,04  SI 63 36,84 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 8. Análise descritiva das variáveis dos profissionais.(continuação) 

Variáveis   
Frequência Percentual (%) 

Variáveis   
Frequência 

Percentual 
(%) 

Caso 13 

Pergunta 1 
ACR 103 60,23 

Caso 19 

Pergunta 1 
ACR 126 73,68 

EI 68 39,77 EI 45 26,32 

Pergunta 2 
IA 58 33,91 

Pergunta 2 
IA 35 20,47 

IR 81 47,37 IR 100 58,48 
SI 32 18,71 SI 36 21,05 

Caso 14 

Pergunta 1 
ACR 56 32,75 

Caso 20 

Pergunta 1 
ACR 32 18,71 

EI 115 67,25 EI 139 81,29 

Pergunta 2 
IA 98 57,31 

Pergunta 2 
IA 130 76,02 

IR 69 40,35 IR 38 22,22 
SI 4 2,34 SI 3 1,75 

Caso 15 

Pergunta 1 
ACR 72 42,11 

Caso 21 

Pergunta 1 
ACR 56 32,74 

EI 99 57,89 EI 115 67,25 

Pergunta 2 
IA 83 48,54 

Pergunta 2 
IA 92 53,8 

IR 75 43,86 IR 71 41,52 
SI 13 7,6 SI 8 4,68 

Caso 16 

Pergunta 1 
ACR 80 46,78 

Caso 22 

Pergunta 1 
ACR 119 69,59 

EI 91 53,22 EI 52 30,41 

Pergunta 2 
IA 70 40,94 

Pergunta 2 
IA 35 20,47 

IR 81 47,37 IR 83 48,54 
SI 20 11,70 SI 53 30,99 

Caso 17 

Pergunta 1 
ACR 125 73,10 

Caso 23 

Pergunta 1 
ACR 101 59,06 

EI 46 26,90 EI 70 40,93 

Pergunta 2 
IA 42 24,56 

Pergunta 2 
IA 53 30,99 

IR 86 50,29 IR 85 49,71 
SI 43 25,15 SI 33 19,3 

Caso 18 

Pergunta 1 
ACR 115 67,25 

Caso 24 

Pergunta 1 ACR 110 64,33 
EI 56 32,74  EI 61 35,67 

Pergunta 2 
IA 39 23,32 Pergunta 2 IA 53 30,99 
IR 79 46,20  IR 94 54,97 
SI 52 30,41  SI 24 14,04 

Legenda:  Pergunta 1 - Qual a sua indicação de conduta neste caso?; Pergunta 2 - Qual o seu grau de indicação para extração deste molar? ACR = 
Acompanhamento clinico e radiográfico EI = Extração Imediata; IA = Indicação Absoluta; IR = Indicação Relativa; SI = Sem Indicação. 
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Tabela 8. Análise descritiva das informações dos alunos. (ANEXO 6) 

Variável   Frequência Percentual (%) 

Universidade 

UERJ 25 44,64 

UFF 11 19,64 

UFRJ 20 35,71 

Especialidade 
Cirurgia 24 42,86 

Ortodontia 32 57,14 

Está cursando qual 
ano? 

1 º ano 20 35,71 

2º ano 29 51,79 

3º ano 7 12,50 

Fonte: Pesquisador   

 

 

Tabela 10. Análise descritiva das informações dos formandos. (ANEXO 7) 

Variável   Frequência Percentual (%) 

Especialidade 
Cirurgia 44 25,73 

Ortodontia 127 74,27 

Tempo de Formado 

0 < 5 anos 38 22,22 

10 < 15 anos 31 18,13 

15 < 20 anos 22 12,87 

5 < 10 anos 24 14,04 

> 20 anos 56 32,75 

Fonte: Pesquisador.    
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