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Os seios maxilares são cavidades pneumáticas presentes que por suas particularidades 

anatômicas podem oferecer uma série de riscos cirúrgicos, sobretudo por sua íntima relação 

com as raízes dos pré-molares e molares superiores. Diferentes corpos estranhos podem 

penetrar na cavidade sinusal no decorrer de acidentes ou mesmo de falhas durante tratamentos 

odontológicos. A intrusão de uma unidade dentaria está associada com forças inadequadas 

durante movimentos de luxação, aplicados aos fórceps e elevadores. A Avaliação pré-

operatória dos aspectos anatômicos pode diminuir o risco de ocorrência desse acidente.  O 

objetivo do presente trabalho foi revisar a literatura a respeito do deslocamento de terceiro 

molar para o interior do seio maxilar, assim como o diagnostico e tratamento. O procedimento 

metodológico empregado foi uma revisão de literatura sendo utilizadas as bases de dados 

eletrônicas: BVS Brasil, PubMed, LILACS e SciELO. Como critérios de inclusão: artigos 

com texto completo em português ou inglês, publicados dentro do período 2007 a 2017. A 

ênfase foi dada aos que abordavam conteúdos mais recentes e mais frequentes na área. O 

diagnóstico é obtido através dos achados clínicos e imaginológicos. O tratamento indicado 

para este tipo de acidente é a remoção do remanescente dentário ou corpo estranho, evitando 

futuras infecções. Sendo bastante utilizada a técnica de Caldwell-Luc, este acesso continua 

sendo o procedimento cirúrgico mais empregado nas patologias sinusais, permitindo melhor 

visibilidade das lesões, acessibilidade e, estando isento de complicações graves. Tona-se 

imprescindível que o cirurgião-dentista tenha o cuidado e a destreza necessária para evitar 

acidentes durante cirurgias em regiões posteriores da maxila.  
 

Palavras-chave: Complicações orais. Cirurgia bucal. Dente retido. Terceiro molar. 

 

 
 
 
 

                                                           
 Graduandos no curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza - FAMAM. E-mail: 

junior.andrade.11@hotmail.com. 
 Professor do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza - FAMAM, Especialista em 

Cirurgia Bucomaxilofacial. E-mail: paulorqneto@gmail.com. 

 


