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Remoção de dente extranumerário em vertente lingual de 
mandíbula – relato de caso
Supernumerary teeth removal in lingual mandibular localization - case report
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Resumo
Dentes supranumerários ou hiperdontia podem ser definidos como aumento anormal 

da quantidade de elementos dentários presentes em qualquer uma das arcadas. Apresentam 
maior incidência na maxila e em pacientes do sexo masculino e sua etiologia ainda não está 
bem definida na literatura. A maioria desses elementos se encontra impactada e é descoberta 
durante exames radiográficos de rotina. No caso clínico, a paciente encontrava-se sob trata-
mento ortodôntico e através da radiografia panorâmica foi verificada a presença do pré-molar 
supranumerário na mandíbula. Como conduta clínica, optou-se pela remoção cirúrgica do 
elemento dentário, pois estava interferindo no tratamento ortodôntico. Não existe uma in-
dicação cirúrgica imediata para os dentes supranumerários, porém, a partir do momento 
que é feito o diagnóstico e se verifica alterações oclusais, saúde periodontal comprometida e 
presença de alterações patológicas, é indicada a remoção cirúrgica do supranumerário. Dessa 
forma, a conduta clínica dependerá de um adequado diagnóstico e da forma clínica e radio-
gráfica que o caso se apresenta. 

Descritores: Dente impactado, dente supranumerário, cirurgia bucal.

Abstract
Supernumerary teeth or hyperdontia can be defined as an abnormal increase in the 

amount of dental elements present in any of the arches. They present a higher incidence in 
the maxilla and in male patients and its etiology is still not well defined in the literature. Most 
of these elements are impacted and are discovered during routine radiographic examinations. 
In the clinical case presented here, the patient was under orthodontic treatment and the 
panoramic radiograph showed the presence of the supernumerary premolar in the mandible. 
Clinical procedure option was surgical removal of the dental element, as it was interfering in 
the orthodontic treatment. There is not any immediate surgical indication for supernumer-
ary teeth, however, as soon as the diagnosis is made and occlusal alterations, compromised 
periodontal health and presence of pathological alterations are observed, surgical removal of 
the supernumerary is indicated. So clinical procedure will depend of adequate diagnosis and 
the clinical and radiographic form that the case presents.

Descriptors: Impacted tooth, supernumerary tooth, oral surgery.
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Introdução
Dentes supranumerários ou hiperdontia podem ser 

definidos como uma quantidade de dente excedente 
do habitual na dentição decídua ou na permanente, in-
dependentemente da sua localização e morfologia12,17. 

Eles podem ocorrer de forma isolada ou múltipla e po-
dem ser uni ou bilaterais6. São classificados morfolo-
gicamente em cônicos, tubérculos e complementares. 
Mesiodens é o tipo mais comum em termos de locali-
zação, seguido por paramolares na área pré-molar17. 

Os dentes supranumerários são considerados ano-
malias do desenvolvimento, sua etiologia não é tão 
clara, mas existem muitas teorias, como atavismo, di-
visão de um germe dentário, hiperatividade da lâmina 
dentária e uma combinação de fatores genéticos e am-
bientais7,9.

Aproximadamente 75% dos supranumerários se 
encontram impactados e são descobertos durante exa-
mes radiográficos de rotina13. Eles podem ocorrer em 
qualquer local em ambas as arcadas dentárias, sendo 
que 90-98% estão localizados na maxila3,10,14. Dos ou-
tros 10%, cerca de 4% encontram-se na região de pré-
-molares mandibulares e 1,5% na região de caninos13. 
Como complicações advindas dos supranumerários, 
pode-se citar a impactação e atraso dos dentes per-
manentes, deslocamento dos dentes adjacentes, rea-
bsorção radicular podendo levar à perda de dentes e 
formação de cistos, nos quais mais tarde pode ocorrer 
degeneração maligna em casos mais graves14.

A hiperdontia pode estar associada a síndromes 
como a displasia cleidocraniana, síndrome de Gardner, 
síndrome de Ehler-Danlos, síndrome de Apert, síndro-
me de Down, etc. A presença de uma quantidade ex-
cedente dos elementos dentários pode ser indicativo 
para algumas dessas síndromes, por isso uma adequa-
da avaliação clínica e da história médica do paciente 

são necessárias para auxiliar no diagnóstico precoce de 
qualquer patologia1,12,17.

Relato de caso
Paciente JRCS, 16 anos de idade, em tratamento 

ortodôntico, compareceu à clínica de Cirurgia e Trau-
matologia Bucomaxilofaciais da Universidade Federal 
do Piauí encaminhado pelo ortodontista assistente 
com indicação de remoção de órgão extranumerário 
localizado entre os dentes 34 e 35. Para melhor pla-
nejamento do caso, solicitou-se uma tomografia cone 
beam de mandíbula a fim de localizar precisamente o 
órgão a ser removido. O exame evidenciou presença 
do elemento supranumerário mais próximo da cortical 
lingual (Figura 1).

Sob anestesia local, realizou-se acesso intrassulcu-
lar com incisão de alívio na região de canino. O reta-
lho mucoperiosteal foi cuidadosamente descolado e 
a região evidenciada. Com o uso de caneta em alta 
rotação, foi realizada ostectomia a fim de evidenciar a 
coroa do dente a ser removido (Figura 2). Após a expo-
sição, utilizando-se extratores apicais, o dente foi deli-
cadamente removido do interior do alvéolo (Figuras 3 
e 4). A loja cirúrgica recebeu os cuidados de rotina que 
anteciparam a sutura simples interrompida, iniciando-
-se pelo ângulo da incisão de alívio, posteriormente de-
volvendo as papilas em suas áreas anatômicas de ori-
gem (Figuras 5 e 6). O paciente recebeu as orientações 
pós-operatórias e foi medicado com analgésico (lisador 
gotas – 30 gotas a cada 6 horas por dois dias) Nimesu-
lide 100 mg a cada 12 horas por 3 dias e Amoxicilina 
500 mg a cada 8 horas durante o período de 7 dias.

Após 7 dias, as suturas foram removidas, sem ne-
nhum tipo de alteração, sendo então liberado para dar 
continuidade ao tratamento ortodôntico o qual estava 
sendo submetido.

 
Figura 1 – Tomografia cone beam de mandíbula eviden-
ciando a localização lingual do órgão supranumerário.
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Figura 2 – Acesso à região. Ostectomia realizada. Figura 3 – Avulsão do dente supranumerário com extrator 
apical.

Figura 4 – Órgão supranumerário removido. Figura 5 – Cuidados com a loja cirúrgica - limagem, cure-
tagem e irrigação com soro fisiológico.

Figura 6 – Sutura final.

Discussão
No caso clínico apresentado o paciente estava sen-

do submetido a tratamento ortodôntico e foi solicita-
da uma radiografia de rotina, na qual foi descoberta 
a presença do surpranumerário impactado na mandí-
bula. Aproximadamente 75% dos supranumerários se 
encontram impactados e são descobertos durante a 

inspeção de radiografias antes do início do tratamen-
to ortodôntico7,13,20. Apesar da literatura mostrar maior 
porcentagem na ocorrência dos supranumerários na 
maxila5,14, paramolar, distomolar e pré-molares supra-
numerários têm maior prevalência na mandíbula21. Os 
pré-molares supranumerários da mandíbula são geral-
mente semelhantes à forma da coroa de um pré-molar 
normal4. Corroborando com a literatura, no caso apre-
sentado a morfologia do pré-molar supranumerário é 
semelhante a do pré-molar normal.

Esses elementos excedentes podem causar proble-
mas oclusais, deslocamento e reabsorção dos dentes 
adjacentes, interferência no tratamento ortodôntico, 
atraso na erupção ou impactação do dente permanen-
te, desarmonia estética e distorção funcional11,14. Ape-
nas 2% dos pré-molares supranumerários são passíveis 
de desenvolverem alterações patológicas, e como com-
plicações mais frequentes ocorrem o desenvolvimen-
to de cisto dentígero e a reabsorção da raiz do dente 
adjacente20. No caso apresentado foram verificadas a 
ausência de patologia associada e reabsorção dos den-
tes adjacentes.

Uma vez estabelecido o diagnóstico de um dente 
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supranumerário e o mesmo esteja interferindo na estabi-
lidade oclusal, ele deve ser extraído, desde que não traga 
transtornos aos dentes adjacentes. A remoção precoce 
dos dentes supranumerários é indicada quando estão in-
terferindo na erupção ou formação dos elementos dentá-
rios adjacentes, trazendo problemas no desenvolvimento 
oclusal, interferência no tratamento ortodôntico e na saú-
de periodontal, e alterações císticas ou tumorais. Dessa 
forma, não existe uma indicação cirúrgica imediata dos 
elementos supranumerários16,18. No caso apresentado, o 
dente excedente estava interferindo na movimentação 
ortodôntica a qual o paciente iria se submeter.

Como exame de imagem, no primeiro momento 
se fez uso da técnica de Clark. Este método consiste na 
obtenção de duas radiografias periapicais, mudando-se 
a angulação horizontal do feixe de raios X. O tubo de 
raios X se deslocará para mesial ou distal, se o objeto 
examinado acompanhar a direção do tubo ele estará 
localizado na palatina/lingual em relação às estruturas 
vizinhas, e se o objeto se deslocar no sentido opos-
to ele estará por vestibular. Uma das indicações desta 
técnica é a localização de dentes não irrompidos19. De 
acordo com o método de Clark, o dente supranumerá-
rio estava localizado por lingual.

Para um exame mais minucioso do dente impactado 
e das estruturas adjacentes foi solicitada a tomografia 
computadorizada cone beam (TCCB), ela proporciona 
dose de radiação significativamente reduzida e definição 
óssea de alta qualidade, possibilita a análise das estru-
turas em profundidade, é possível visualizar todas as es-
truturas em camadas, principalmente as mineralizadas. 
A imagem obtida através da TCCB consegue diferenciar 
esmalte, dentina, cavidade pulpar e cortical alveolar8.

A conduta adotada dependerá de cada situação 
clínica, podendo ser realizada a remoção cirúrgica ou 
manutenção com o controle clínico e radiográfico do 
elemento supranumerário2,15. No caso apresentado, rea-
lizou-se a remoção cirúrgica do dente excedente devido 
à interferência do mesmo no tratamento ortodôntico, 
podendo prejudicar a saúde periodontal e a harmonia 
oclusal. 

Conclusão
Não existe uma indicação cirúrgica imediata para 

os dentes supranumerários, porém, a partir do mo-
mento que é feito o diagnóstico e se verifica alterações 
oclusais, saúde periodontal comprometida e presença 
de alterações patológicas, é indicada a remoção cirúr-
gica do supranumerário. Dessa forma, a conduta clíni-
ca dependerá de um adequado diagnóstico e da forma 
clínica e radiográfica que o caso se apresenta.
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