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RESUMO

Introdução: Existem varias alterações presentes no arco dentário, que, segundo a literatura odontológica, 
podem ser anomalias de número, tamanho e forma. Dentre as alterações de número destaca-se a agenesia 
dentária, considerada bastante significativa por representar um importante fator etiológico da maloclu-
são. Este estudo tem o objetivo de avaliar a prevalência das agenesias de terceiros molares, por meio de 
radiografias panorâmicas pertencentes ao acervo de documentações ortodônticas de pacientes de uma 
clínica universitária de pós-graduação em Ortodontia e Ortopedia Facial. Métodos: Para a realização desta 
metodologia foram examinadas 1485 radiografias panorâmicas pertencentes a documentações ortodôn-
ticas que compõem o acervo, das quais apenas 807 foram selecionadas, com a idade do paciente no mo-
mento da tomada radiográfica era igual ou superior a 12 anos. Estas receberam observação direta sobre 
negatoscópio em busca da ocorrência de possíveis agenesias de terceiros molares. O estudo verificou a 
distribuição de prevalência das agenesias de terceiros molares entre os gêneros e os quadrantes dentários, 
sendo o dente considerado ausente quando não existia formação de cripta. Resultados: Obteve-se como 
resultado que a prevalência de pacientes com agenesias de terceiros molares foi de 14,62%. Conclusões: 
A agenesia dos terceiros molares é mais freqüente no gênero feminino (15,8%) e no quadrante superior 
esquerdo (8,56%). 

DESCRITORES:  Anodontia – Ortodontia - Terceiro molar.

ABSTRACT

Introduction: There are several changes in the dental arch which, according to the dental literature, may be 
anomalies in number, size and shape. Among the number changes, there is dental agenesis, considered 
quite significant because it represents an important malocclusion etiological factor. The aim of this study 
is to assess the prevalence of third molars agenesis, through the panoramic radiographs of a university 
documents collection of orthodontics patients from a graduation program. Methods: All 1485 orthodontics 
documents from this collection were examined, which only 807 panoramic radiographs were selected, 
where the patient’s age at the time of taking radiographic was equal to or greater than 12 years. These ra-
diographs were directed observed on a negatoscopic looking for any third molar agenesis. The study was 
conducted on the distribution of third molar agenesis prevalence among genres and dental quarters, and 
the tooth was considered absent when there wasn’t training crypt. Results: It was verified that third molar 
agenesis prevalence is 14,62%. Conclusions: Third molar agenesis is more frequent in the female gender 
(15,8%) and in left upper quarter (8,56%).

DESCRIPTORS: Anodontia – Orthodontics –  Third molar.
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INTRODUÇÃO 
A agenesia define-se como a diminuição numérica, 

ou ainda como ausência de geração, o que levou ao en-
tendimento de que a agenesia dental caracteriza-se pela 
ausência de um ou mais dentes, podendo também ser 
denominada de anodontia parcial, hipodontia ou oligo-
dontia (Langlade8, 1993). Segundo Panella15 (1982) suas 
causas podem estar relacionadas a fatores nutricionais, 
traumáticos, infecciosos, hereditários ou filogenéticos. 
A esse respeito, Meira10 (2002) observou que a heredi-
tariedade tem sido considerada como fator etiológico 
principal.

Alguns fatores favorecem a presença de agenesias, 
como doenças virais, com destaque para a rubéola, ou 
certos distúrbios constitucionais endócrinos, podendo 
estar presente também na displasia ectodérmica ou na 
disostose cleidocraniana. Portanto pode-se dizer que sua 
patogenia está relacionada com um distúrbio no proces-
so de formação e desenvolvimento da lâmina dentária e 
dos germes dentários (Dermaut, Goeffers, Smit3 1986).

A agenesia é uma alteração que causa preocupação 
estética, por estar diretamente relacionada ao desenvol-
vimento da maloclusão, pois sua prevalência individua-
lizada mostra-se de grande importância para a rotina do 
diagnóstico ortodôntico e plano de tratamento (Castilho 
et al.2 1990). O diagnóstico pode ser estabelecido por 
meio clínico com comprovação radiológica (Lee et al.9 
2005).

A busca pelo entendimento de como e quais as ca-
racterísticas que a agenesia apresenta se conduz por um 
caminho literário que passa por diversos autores. Por 
exemplo, os estudos de Garn e Lewis5 (1962), consta-
taram que situações onde um ou mais terceiros molares 
estão ausentes, uma maior incidência de outras agenesias 
pode ocorrer. Outra consideração foi que a agenesia dos 
terceiros molares está associada à tendência e redução 
de outros elementos. No entanto, Nicodemo13 (1976) 
ressaltou que a anodontia dos terceiros molares não se 
relacionaria com a ausência de outros dentes.  

Pode-se destacar também o estudo de Oliveira e Ser-
ra Negra14 (1985), que avaliou a ausência congênita do 
terceiro molar em indivíduos melanodermas de ambos 
os gêneros. Após a analise clínica e radiográfica, consta-
taram que não existiu diferença significativa, assim como 
também não se verificou quando comparados os dentes 
superiores e inferiores, e o lado direito e esquerdo.

Castilho et al.2 (1990), estudando radiograficamente 

201 indivíduos de ambos os gêneros, numa faixa etária 
de 12 a 14 anos, pesquisaram a anodontia dentária, inclu-
sive dos terceiros molares. Verificaram que 24,37% pos-
suíam ausência congênita de dentes, portanto 75,63% 
dos indivíduos não apresentavam anodontia. Quanto 
aos terceiros molares, 20,39% do total de pacientes 
apresentavam anodontia de ao menos um desses dentes. 
A ausência dos terceiros molares foi de 10,44% para o 
gênero masculino e 12,43% para o gênero feminino, em 
relação à amostra completa.

Santos16 (1994) contribuiu para uma compreensão 
mais esclarecida sobre a relação existente entre antropo-
logia física e a anodontia, a sua causa, as síndromes que 
podem estar associadas a ela, a freqüência e a impor-
tância da atuação multiprofissional no tratamento. Para 
isso estabeleceu um estudo com anamnese, exame físico 
diagnóstico e plano de tratamento. Verificou que a ano-
dontia encontra-se mais freqüente no homem moderno, 
apresentando padrão de transmissão genética, autossô-
mica e heterossômica; atingindo ambas as dentições, po-
dendo causar modificações na forma e no tamanho dos 
dentes homólogos e sucessores. Observou que os den-
tes mais afetados são os terceiros molares, incisivos la-
terais superiores e pré-molares, mostrando divergências 
no que se refere à etnia, gênero e a localização. Assim 
indicou que a agenesia requer uma conduta preventiva 
por parte dos odontopediatras e ortodontistas, e quando 
associada às síndromes requer uma atuação multiprofis-
sional.

Já Hattab, Rawashded e Fahmy6 (1995) em seus estu-
dos sobre agenesias dos terceiros molares realizados em 
estudantes da Jordânia, homens e mulheres, constataram 
que a agenesia de terceiros molares tem predileção pela 
maxila ao invés da mandíbula. 

Através de exame radiográfico de pacientes chineses, 
Mok e Ho12 (1996) enfatizaram que agenesias de tercei-
ros molares foram encontradas em 28.5% de pacientes 
entre 12 e 16 anos. 

Baba-Kawano et al.1 (2002) em seus estudos realiza-
dos com 96 pacientes (47 masculinos e 49 femininos), 
observaram que apenas 76 apresentavam o germe dos 
terceiros molares inferiores, ou seja, encontraram 20,8% 
de casos de agenesias.  Frazier-Bowers, Scott e Canden-
ver4 (2002) alegaram que a agenesia é a mais comum 
anomalia dental, afetando cerca de 20% da população 
quando levados em consideração os terceiros molares, 
pois, se forem desconsiderados estes dentes, a freqüên-
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cia da agenesia variaria entre 1% e 2%. 
Contribuições para o entendimento das agenesias 

dentárias foram proporcionadas por Meza-Silva11 (2003), 
quando em seu estudo avaliou radiografias panorâmicas 
com o intuito de comparar a agenesia na maxila e na 
mandíbula, nos quadrantes direito e esquerdo. Consta-
tou que, em relação à freqüência, encontra-se a seguinte 
ordem partindo do mais ausente para o menos: terceiros 
molares, incisivos laterais superiores, segundos pré-mo-
lares inferiores e depois pelos incisivos centrais inferio-
res. Sendo, portanto, a ausência dos terceiros molares a 
predominante.

Sarmiento e Herrera17 (2004) avaliaram a presença 
da agenesia dos terceiros molares e concluíram que para 
essa situação não existe diferença significativa por gêne-
ro, arcada ou hemiarcada. 

Kajji et al.7 (2004) com seu estudo analisando radio-
grafias panorâmicas e cefalometria lateral, também trou-
xeram contribuições, quando concluíram que as agene-
sias dos germes dos terceiros molares não dependem 
das dimensões ântero-posteriores da mandíbula, mas 
sim das dimensões ântero-posteriores da maxila; isso 
avaliado em indivíduos asiáticos. 

Vellini-Ferreira18 (2004) enfatizou que a falta congê-
nita de alguns elementos dentais ocorre com maior fre-
qüência do que a presença de supranumerários, sendo 
normalmente bilaterais. Sua ordem de incidência seria: 
terceiros molares superiores e inferiores, incisivos late-
rais superiores, segundo pré-molar inferior e incisivos 
inferiores. Observou também que pacientes de origem 
mongol apresentam aumentada a incidência de anodon-
tia congênita.

Lee et al.9 (2005), em parte de seus estudos sobre 
anomalias dentárias de desenvolvimento, afirmaram 
quanto às agenesias que o gênero feminino apresenta 
prevalência mais elevada que o masculino embora não 
seja uma diferença significativa, e complementaram afir-
mando que os dentes mais envolvidos seriam os tercei-
ros molares.

Diante dessas considerações o presente estudo foi 
desenvolvido com o intuito de avaliar a prevalência das 
agenesias de terceiros molares superiores e inferiores, 
por meio de radiografias panorâmicas pertencentes ao 
acervo de documentações ortodônticas da clínica de 
pós-graduação em Ortodontia e Ortopedia da Univer-
sidade Cidade de São Paulo. Foi também objetivo deste 
estudo relacionar a freqüência de agenesias dos terceiros 

molares em relação ao gênero e ao quadrante bucal afe-
tado.

MÉTODOS
A presente pesquisa foi submetida à Comissão de 

Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID), devidamente credenciada junto ao Conse-
lho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Mi-
nistério da Saúde, onde foi aprovada sob o protocolo no 
13180113.

Utilizou-se para a realização desta pesquisa 807 radio-
grafias panorâmicas, de boa qualidade técnica, seleciona-
das das 1485 documentações que compõem o arquivo 
do curso de pós-graduação em Ortodontia da Universi-
dade Cidade de São Paulo. Para seleção das radiografias 
que foram inclusas na amostra, descartaram-se apenas 
aquelas onde a idade dos pacientes fosse inferior a 12 
anos, assim como foram excluídos todos os pacientes 
com histórico de perdas de dentes permanentes, inde-
pendentemente de seu fator causal. Todas as radiogra-
fias utilizadas foram previamente obtidas, com intuito 
único de diagnóstico e planejamento dos tratamentos 
ortodônticos desses pacientes.

Para a identificação das agenesias dentárias de tercei-
ros molares superiores e inferiores foi utilizado o método 
visual, através da observação direta de cada radiografia 
panorâmica sobre o negatoscópio, em sala devidamente 
escurecida. Considerou-se o dente ausente quando não 
existia sinal radiográfico de formação de cripta. Os da-
dos de cada paciente foram anotados em ficha previa-
mente elaborada no programa Microsoft Excel, com o 
número de registro no acervo da pós-graduação, a idade 
e o gênero. Nessa mesma ficha foram anotados quais 
os terceiros molares com agenesia, quando detectados 
radiograficamente.

RESULTADOS
Após a coleta completa dos dados da amostra, os re-

sultados obtidos encontram-se nas tabelas de 1 a 3. Na 
visualização da Tabela 1 constata-se que dos 462 sujeitos 
do gênero feminino que compuseram a amostra, 74 de-
les apresentaram agenesia ao menos de um dos terceiros 
molares, representando uma prevalência de 16,01%. No 
gênero masculino, das 345 documentações pesquisadas, 
45 apresentaram agenesias de terceiros  molares, geran-
do uma prevalência de 13,04%. Assim totalizando uma 
prevalência de agenesias de terceiros molares de 14,74% 
para toda a amostra, onde 119 indivíduos apresentaram 
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agenesias em uma população de 807 sujeitos.
Na Tabela 2 verifica-se a relação da quantidade de 

agenesias de terceiros molares, onde se observa um total 
de 257 dentes ausentes nos 119 sujeitos com essa alte-
ração dentária. Essas agenesias de terceiros molares se 
encontram distribuídas da seguinte forma: sujeitos com 
1 agenesia totalizaram 40, com 2 agenesias foram encon-
trados 44 indivíduos, totalizando 88 agenesias; com 3 
agenesias verificou-se um total de 33 agenesias, apresen-
tadas em 11 sujeitos, e com 4 agenesias constatou-se um 
total de 96 dentes ausentes, ou seja, alteração presente 
em 24 indivíduos.

A Tabela 3 mostra os resultados referentes às dis-
pacientes com idades inferiores a esta. Castilho et al.2 
(1990) também impuseram como parâmetro em seu es-
tudo sobre agenesia de terceiros molares a idade inicial 
de 12 anos, acreditando ser esta uma idade limite ao sur-
gimento tardio do possível germe dos terceiros molares. 
Assim optou-se por essa idade de corte apesar de Garn e 
Lewis5 (1962) acreditarem que somente se pode afirmar 
que existe agenesia desses elementos após os 14 anos 
de idade. 

O trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência 
das agenesias de terceiros molares superiores e inferio-
res, em pacientes do gênero masculino e feminino, com 
idade igual ou superior a 12 anos. Nos sujeitos pesqui-
sados observou-se uma prevalência de 14,74% de indi-
víduos com agenesia de terceiro molar, porcentagem 
bastante representativa da amostra (Figura 1). Quanto 
à distribuição entre os gêneros, pôde-se constatar uma 
maior prevalência de agenesias de terceiros molares em 
pacientes do gênero feminino. Esta observação conso-
lida as colocações feitas por Oliveira e Serra Negra14 
(1985), Castilho et al.2 (1990) e Lee et al.9 (2005), quando 
afirmam que, embora não havendo diferença estatística 
entre os gêneros, a agenesia se apresentou mais intensa 
nas meninas.

A presença de agenesia ou falta congênita de algum 
dos elementos dentais, nos sujeitos pesquisados, mostra 
que o número de ausência do terceiro molar varia entre 
parcial ou total, sendo mais constante a parcial, dados 
estes também enfatizados nos estudos de Meza11 (2003), 

Gênero Total de Indivíduos Número de Indivíduos com Agenesias Prevalência de Indivíduos com Agenesias
Feminino 462 74 16,01%
Masculino 345 45 13,04%

Total 807 119 14,74%

Quantidade de 
agenesias

Quantidade de 
pacientes Total de Agenesias

1 40 40
2 44 88
3 11 33
4 24 96

Total 119 257

Dente Número de 
Agenesias

Prevalência de Dentes 
com Agenesia

18 62 7,68%
28 69 8,56%
38 63 7,80%
48 63 7,80%

Total 257 7,96%

Tabela 1 - Distribuições dos indivíduos em relação à presença de agenesias e ao gênero.

Tabela 2 -  Distribuição dos indivíduos em relação ao número de 
agenesias de terceiros molares presentes.

tribuições das agenesias entre os quadrantes dentários, 
onde as agenesias do terceiro molar superior direito re-
presentam 7,68% das agenesias encontradas nos sujeitos 
da pesquisa, sendo o quadrante com menor prevalência. 
Seguem-se os quadrantes inferior esquerdo e inferior di-
reito, pois ambos representam 7,80% das agenesias en-
contradas. O quadrante superior esquerdo apresentou-
se como o de maior número de agenesias, com 8,56%. 
Verifica-se ainda na Tabela 3 uma prevalência geral de 
7,96% de terceiros molares com agenesia, ou seja, 257 
dentes não formados dentre o total de 3228 dentes que 
poderiam estar presentes no total de 807 indivíduos.

DISCUSSÃO
Para a realização deste estudo se utilizou uma amos-

tra com idade a partir dos 12 anos, e foram excluídos 

Tabela 3 -  Distribuições das agenesias em relação aos quadrantes 
dentários.
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ao afirmar que 27% dos sujeitos apresentaram ausên-
cia de pelo menos um dente, e também pelos estudos 
de Sarmiento e Herrera17 (2004) onde a agenesia parcial 
teve uma representatividade de 21%

Outro fator a ser destacado é a distribuição das 
agenesias nos quadrantes superior e inferior, direito e 
esquerdo. Verificou-se que não houve diferença expres-
siva entre os quadrantes (Figura 2), fato este também 
constatado por Oliveira e Serra Negra14 (1985) ao afir-
marem que, quando comparados os dentes superiores 
e inferiores e também entre o lado direito e esquerdo, 
não encontraram diferenças significativas. No entanto, 
apesar dos dados seguirem em direção concorde, estes 
não apresentaram o mesmo significado dos estudos de 
Hattab, Rawashded e Fahmy6 (1995), que afirmaram que 
a agenesia de terceiros molares teve 
predileção pela maxila ao invés da 
mandíbula.

Assim os resultados foram con-
cordantes com diversos estudos 
realizados anteriormente, sendo 
mais comum no gênero feminino 
e com distribuição semelhante en-
tre os quadrantes dentários. Apesar 
dos terceiros molares serem dentes 
muitas vezes pouco aproveitados na 
oclusão dentária ideal, tanto estática 
quanto funcional, mostra-se claro 
que este dente possui uma alta pre-
valência de agenesia, concordando 

com diversos estudos que apontam 
os terceiros molares como os dentes 
mais susceptíveis a ausência de for-
mação (Castilho et al.2, 1990; Mok e 
Ho12, 1996; Frazier-Bowers, Scott 
e Candenver4, 2002; Meza-Silva11, 
2003; Vellini-Ferreira18, 2004; Lee et 
al.9, 2005). Os indícios apresentados 
por Garn e Lewis6 (1962) entre a 
associação da agenesia de terceiros 
molares com outras alterações den-
tárias, inclusive agenesia de outro 
elementos dentários, reforçam a re-
levância da alta prevalência de age-
nesia encontrada neste estudo.

CONCLUSÕES
A prevalência de indivíduos com agenesia de ter-

ceiros molares foi de 14,74% da amostra total, com 
maior intensidade no gênero feminino, em relação ao 
masculino. Quanto à distribuição das agenesias entre os 
quadrantes bucais, verificou-se equilíbrio entre as qua-
tro hemiarcadas, com ligeiro predomínio do quadrante 
superior esquerdo. Em relação ao número de terceiros 
molares ausentes nos sujeitos que apresentaram agene-
sias, houve maior prevalência de indivíduos com agene-
sia de até dois dentes.

Figura 1 - Prevalência de indivíduos com agenesia em relação ao gênero.

Figura 2 - Prevalência de agenesias em relação aos quadrantes dentários.
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