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Resumo
A exodôntia de terceiros molares é uma dos procedimentos mais realizados nas cirúrgias bucais. Suas indicações 
são ligadas a cárie, doença periodontal, pericoronarite, apinhamento e cisto dentígero. O momento ideal para se 
optar pela extração ou não dos terceiros molares também é controverso, uma vez que ainda não foi cientificamente 
comprovado um método para se prever a impacção desses dentes. O presente trabalho tem como objetivo mostrar 
o passo a passo de uma cirurgia do 38 incluso. Relato de caso: paciente M.E.R , 23 anos de idade compareceu 
a clínica privada encaminhada para extração dos seus terceiros molares. Após anamnese detalhada, iniciamos a 
cirurgia. Realizamos bloqueio dos nervos lingual, bucal e alveolar inferior. A incisão foi realizada sobre o rebordo 
com uma incisão relaxante na mesial do segundo molar com uma lâmina 15C, em seguida um descolamento total 
para exposição do tecido ósseo. Com uma fresa 702 HL em alta rotação realizamos a osteotomia, em seguida 
a primeira odontosecção. Devido á curvatura que as raízes apresentavam, fizemos a segunda odontosecção com 
uma peça reta para separarmos os remanescentes radiculares. Após exodôntia, os cuidados com o alvéolo foram 
tomados e a cirurgia concluída com pontos simples. A paciente foi medicada e devidamente orientada sobre o 
pós-operatório. Concluímos que a extração de terceiros molares é uma das cirurgias mais realizadas, entretanto para 
um correto procedimento necessitasse de um bom planejamento cirúrgico com radiografia e ás vezes tomografia 
computadorizada, um conhecimento cirúrgico e da anatomia local, orientação e medicação pós-operatória.
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