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O que são dentes do siso? 
Dentes do siso são os últimos molares de cada lado dos maxilares. São também os últimos dentes a 
nascerem, geralmente entre os 16 e 20 anos de idade. 
 

Como os dentes do siso são os últimos dentes permanentes a aparecer, geralmente não há espaço 
suficiente em sua boca para acomodá-los. Isto pode fazer com que os dentes do siso fiquem inclusos – 
dentes presos embaixo do tecido gengival por outros dentes ou osso. Se os dentes estão inclusos, 
pode ocorrer inchaço ou flacidez. 
 

Os dentes do siso que erupcionam apenas parcialmente ou nascem mal posicionados também podem 
causar apinhamento e outros problemas. Como os dentes removidos antes dos 20 anos de idade têm 
raízes em menor estágio de desenvolvimento e causam menos complicações, recomenda-se que as 
pessoas entre 16 e 19 anos tenham seus dentes do siso examinados para verificar se precisam ser 
removidos. 
 
Como são extraídos os dentes do siso? 
A extração se faz de forma rotineira. Seu dentista pode recomendar anestesia geral ou local. 
 

Após a extração do dente (ou dentes), você precisará morder suavemente um pedaço de gaze durante 
30 a 45 minutos após deixar o consultório, para estancar qualquer sangramento que possa ocorrer. 
Você poderá sentir um pouco de dor ou inchaço, mas que passará naturalmente após alguns dias; no 
entanto, você deverá ligar para seu dentista se houver dor prolongada ou intensa, inchaço, 
sangramento ou febre. 
 

A extração dos dentes do siso devido ao apinhamento ou fato de estarem inclusos no osso maxilar não 
afeta a sua mordida ou a sua saúde bucal no futuro. 
 

 
Inclusão horizontal Inclusão angular Inclusão vertical 

 
Visite o www.colgate.com.br 
Sua fonte de informações na Internet para ter um sorriso atraente e saudável, juntamente com as 
últimas novidades e indicações sobre higiene bucal 
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