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Diagnóstico e estratégia de tratamento para dente supranumerário 
em paciente infantil: relato de casos

Castilho, F.C.N.; Danelon, M.; Pereira, F.P.; Yamanari, G.H.; Delbem, A.C.B.; Lodi, C.S.

A existência de dente supranumerário é considerada uma anomalia de número, resultando em um excesso de dentes 
nas dentições decíduas e permanentes. A ocorrência de dentes supranumerários pode gerar diversas complicações, 
mas a sua presença normalmente é assintomática, sendo usualmente diagnosticada em exames radiográficos 
de rotina. O presente trabalho tem como objetivo relatar dois casos clínicos de dentes supranumerários, seu 
diagnóstico e tratamento. Paciente ISF, 6 anos e 6 meses, compareceu à clínica de Odontopediatria com queixa 
de mobilidade no dente 61; e paciente NMSG, 9 anos de idade, com queixa de ausência do dente 11. O exame 
radiográfico confirmou a presença de dente supranumerário próximo à linha média, em ambos os pacientes. No 
primeiro caso, foi realizada a exodontia do dente decíduo e após a erupção do supranumerário este foi removido. 
Para o segundo caso, como o dente supranumerário não presentava um caminho favorável de erupção foi realizada 
cirurgia para remição do dente incluso. Após o planejamento, o procedimento cirúrgico contou com as seguintes 
etapas: anestesia com anestésico tópico e local, incisão e descolamento dos tecidos circundantes, osteotomia para 
o dente incluso, localização e remoção do dente supranumerário, finalizado com a sutura do campo operatório. O 
diagnóstico precoce pode facilitar a conduta cirúrgica. O tratamento cirúrgico possibilitou a remoção dos dentes 
supranumerários, procedimento de extrema relevância na prevenção dos problemas oclusais futuros, formação de 
cistos e reabsorção de raízes adjacentes.
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