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INTRODUÇÃO
Vários termos têm sido usados para 

denominar os dentes em excesso, como: 
(1) Supranumerários ou extranumerários; 
(2) Suplementares: quando o dente adi-
cional é semelhante em sua morfologia ao 
dente adjacente – geralmente ao incisivo 
lateral superior (CONTADOR et al., 1975; 
DAY, 1964). WEBER (1964) afi rma que os 
suplementares são resultado da divisão 
equivalente do germe dentário produzindo 
dois dentes; (3) Acessórios: termo mais 
correto uma vez que grande parte dos 
dentes extras não possuem forma nor-
mal (CONTADOR et al., 1975; SHAPIRA 
& LIEBERMAN, 1974); (4) Hiperdontia, 
poliodontia: referindo-se à variação nu-
mérica dos dentes ou aos casos de dentes 
múltiplos (CONTADOR et al., 1975; RAMA-
LHO, 1965).

Segundo CONTADOR et al. (1975), os 

dentes em excesso também são descritos 
como: extras, dentículos, paramolares, 
distomolares, mesiodentes, conóides, 
aberrantes, dens in dente ou odontomas 
compostos, de acordo ou com sua lo-
calização, origem, incidência, ou com a 
morfologia dos mesmos. 

A maioria dos dentes supranumerários 
ocorre na dentição permanente, embora 
possa acontecer seu aparecimento em 
ambas as dentições. A maior prevalência 
encontra-se no sexo masculino.

O supranumerário mais comum é o 
mesiodente, localizado entre os incisivos 
centrais superiores.

Embora ocorra em uma baixa por-
centagem da população, variando de 2% 
a 4%, quando aparece, as conseqüências 
podem ser danosas se o diagnóstico não 
for precoce. Dentre os problemas causa-
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dos podemos citar as maloclusões, a reabsor-
ção radicular, a desvitalização de dente vizinho 
e a formação de cistos com destruição óssea.

O diagnóstico precoce envolve a realização 
de radiografi as panorâmicas e periapicais em 
todas as crianças na fase de dentição mista, 
juntamente com um bom exame clínico, evi-
tando, deste modo, problemas funcionais e 
estéticos aos dentes adjacentes.

O procedimento preventivo é a remoção 
precoce do dente extra, entretanto a análise 
minuciosa do caso deve ser feita antes da re-
alização do tratamento.

O objetivo deste trabalho é elaborar uma 
revisão de literatura, juntamente com a des-
crição de um caso clínico de hiperdontia, enfa-
tizando deste modo a importância de estudar, 
conhecer e detectar os diversos casos de dentes 
supranumerários, de reconhecer a importância 
do diagnóstico precoce que inclui a anamnese, 
o exame clínico e o controle radiográfi co reali-
zados rotineiramente, e de verifi car as possíveis 
formas de tratamento

REVISÃO DE LITERATURA
A conduta rotineira, ao se fazer tomadas 

radiográfi cas odontológicas quando do exame 
inicial do paciente, veio mostrar que a variação 
do número de dentes é bem mais freqüente 
do que se supunha (GRABER, 1972; PINTO, 
1997). 

A hipótese etiológica para o surgimento dos 
dentes supranumerários é variada. O controle 
genético parece exercer uma forte infl uência no 
desenvolvimento dos dentes (CASTILHO et al., 
1997; GRABER, 1972; NEVILLE et al., 1998; 
PINTO, 1997; SALZMANN, 1945; SHAFER et 
al., 1987). 

Segundo NEVILLE et al. (1998), numerosas 
síndromes hereditárias estão associadas com a 
hiperdontia, como as seguintes: angio osteo-
hipertrofi a, displasia cleidocranial, Curtius, 
Fabry-Anderson, Gardner, Hallermann-Steiff, 
oral-facial-digital tipo I, Sturge-Weber. 

Autores como AL-WAHEIDI (1995), GRABER 
(1972) e MATTALDI (1975) relatam a correlação 
de dentes supranumerários com deformidades 
congênitas como as fendas palatinas e labiais 
e o lábio duplo. 

Para STAFNE (1932), o atavismo, ou seja, 
o reaparecimento de uma condição ancestral, 
é um mecanismo viável. Neste caso, os den-
tes supranumerários seriam uma reparação 
de dentes suprimidos ou eliminados durante o 

processo evolutivo do ser humano. 
Outra teoria discutida é a da hiperativida-

de da lâmina dentária, que leva à formação 
de germes dentários adicionais (CASTILHO et 
al., 1997; NEVILLE et al., 1998; PINTO, 1997; 
SALZMANN, 1945; SCHULZE, 1961). 

A infl uência de fatores locais, como infl a-
mação, cicatrização e pressão anormal, rela-
cionados à época da odontogênese, poderiam 
ser a causa etiológica, segundo ATTERBURY & 
VAZIRANI (1958).

O traumatismo durante o desenvolvimento 
do folículo dental podendo provocar a divisão 
do mesmo, tem sido apontado como causa por 
autores como CRUZ & CAMPOS (1991). 

CASTILHO et al. (1997) ainda incluem como 
etiologia a dicotomia do botão dental, que 
consiste na divisão, por razões desconhecidas, 
de um único germe dental em dois germes 
gêmeos.

Embora os dentes supranumerários possam 
ser bilaterais, a maioria ocorre unilateralmente. 
A hiperdontia de um único dente ocorre mais 
freqüentemente na dentição permanente, 
sendo presente, aproximadamente, em 90% 
na maxila, com forte predileção pela região 
anterior (CASTILHO et al., 2000; GRABER, 
1972; GRIJALVA & KUSTER, 1993; MCDO-
NALD & AVERY, 1995; NEVILLE et al., 1998; 
PINTO, 1997). O sítio mais comum é a região 
dos incisivos superiores, seguida dos quartos 
molares superiores e quartos molares inferio-
res, pré-molares, caninos e incisivos laterais. 
Em contraste com a hiperdontia de um único 
dente, os dentes supranumerários múltiplos 
não-sindrômicos ocorrem com mais freqüên-
cia na mandíbula, na região dos pré-molares, 
seguida pelo molar e regiões anteriores, res-
pectivamente (NEVILLE et al., 1998).

Os dentes supranumerários são mais co-
muns na dentição permanente que na decídua 
(MOYERS, 1991; SHAFER et al., 1987). En-
tretanto, a presença de um supranumerário 
decíduo condiz com o aparecimento de um 
outro supranumerário permanente (NAZIF et 
al., 1983; WEBER, 1964). Quando ocorre na 
decídua, o dente supranumerário usualmente 
é um incisivo lateral superior, embora tenham 
sido relatados também caninos superiores e 
inferiores supranumerários (SHAFER et al., 
1987).

Na dentição decídua, a distribuição dos 
dentes supranumerários entre os sexos é ir-
relevante, entretanto, na permanente os su-
pranumerários são mais prevalentes no sexo 
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masculino, em torno de 2% (CASTILHO et al., 
2000; LIU, 1995; PINTO, 1997; SHAFER et 
al., 1987).

Vários termos têm sido aplicados aos den-
tes supranumerários, de acordo com o local de 
sua origem. Um dente supranumerário na re-
gião do incisivo central superior é denominado 
mesiodente; um quarto molar acessório é cha-
mado de distomolar. Um dente supranumerário 
posterior situado lingual ou vestibularmente a 
um dente molar, ou em situação interproximal 
entre o primeiro e o segundo e o segundo ou 
terceiro molares superiores é denominado pa-
ramolar (CASTILHO et al., 2000; NEVILLE et al., 
1998; PROFFIT, 1991; SHAFER et al., 1987).

O dente supranumerário mais comum é o me-
siodente, localizado na sutura palatina mediana. 
Geralmente, apresenta-se com forma cônica 
e raiz curta, podendo ser único ou aos pares, 
erupcionado ou incluso e até mesmo invertido 
(ALVARES & TAVANO, 1998; GRABER, 1972; 
PINTO, 1997; SHAFER et al., 1987). Entretanto, 
em alguns casos são tão bem formados que fi ca 
difícil se determinar qual é o supranumerário. 
Este dente pode ter direção de erupção bas-
tante variável, havendo inclusive mesiodentes 
que erupcionam em direção ao assoalho das 
fossas nasais (GRABER, 1972; PINTO, 1997; 
SALZMANN, 1945).

O quarto molar superior é o segundo dente 
supranumerário mais comum e geralmente é 
pequeno e rudimentar, mas pode ser de tama-
nho normal. Outros dentes encontrados com 
certa freqüência são os paramolares superiores, 
os pré-molares inferiores e os incisivos laterais 
superiores (SHAFER et al., 1987). 

A erupção dos supranumerários é variável 
e depende do grau de espaço disponível; 75% 
destes dentes na região anterior da maxila 
não irrompem (LIU, 1995; MATTALDI, 1975; 
NEVILLE et al., 1998). 

CASTILHO et al. (1997) afi rmam que, em 
relação à posição do supranumerário, irrompido 
ou não no arco, o dente é classifi cado como es-
tando em posição normal, horizontal, inclinado 
ou invertido, sendo a forma mais comum a po-
sição normal. Entretando, no estudo realizado 
por LIU (1995), a maior proporção encontrada 
foi na posição invertida (46% versus 34% na 
posição normal).

Os dentes supranumerários também podem 
ser classifi cados pela sua forma. Assim, na den-
tição decídua são normalmente cônicos, e na 
permanente podem ser encontrados: cônicos 
(pequenos, coniformes e com raiz com desenvol-

vimento normal); tuberculares (multicuspídeos, 
pequenos, com raiz rudimentar); suplementares 
(iguais aos dentes da série); ou odontomas (sem 
formato regular) (CASTILHO et al., 1997; LIU, 
1995; SALZMANN, 1945). SHAPIRA & LIEBER-
MAN (1974) ainda incluem a forma incisiforme, 
ou seja, semelhante a um incisivo normal.

A prevalência de dentes supranumerários 
na literatura tem se mostrado baixa. Segundo 
CANGIALOSI (1982), ocorrem por volta de 
2% a 4% da população. Porém, vários autores 
relatam que, quando estes elementos estão 
presentes, podem acarretar sérios problemas 
como: impacção e posicionamento inadequa-
do de incisivos centrais, reabsorção radicular, 
desvitalização de dentes vizinhos e mal  forma-
ção dos mesmos, apinhamento (CANGIALOSI, 
1982; MARTINS & MARTINS, 1998; MOREIRA 
et al., 1998), diastemas (CANGIALOSI, 1982; 
MARTINS & MARTINS, 1998; MOREIRA et al., 
1998; PINTO, 1997), formação de cistos com 
destruição óssea signifi cativa (CANGIALOSI, 
1982; GRABER, 1972; MARTINS & MARTINS, 
1998; MOREIRA et al., 1998), erupção ectópica 
(CANGIALOSI, 1982; MARTINS & MARTINS, 
1998; MOREIRA et al., 1998; PROFFIT, 1991) 
e principalmente maloclusão (BECKER et al., 
1982; CASTILHO et al., 2000; McDONALD 
& AVERY, 1995; PINTO, 1997; SALZMANN, 
1945). 

TOMITA et al. (1999) relatam em seu traba-
lho a infl uência de dentes supranumerários na 
cronologia de erupção de dentes permanentes, 
indicando a presença destes dentes, dentre 
outros fatores locais e sistêmicos (fi ssuras de 
lábio e/ou palato, paralisia cerebral, displasia 
cleidocranial e distúrbios endócrinos, congê-
nitos e genéticos), como causas do atraso na 
erupção.

WEBER (1964) afi rma que o diagnóstico 
de dentes supranumerários erupcionados é 
bastante simples, podendo ser rapidamente 
detectado através de um exame clínico de ro-
tina, salvo os dentes suplementares que este-
jam bem posicionados no arco e assim podem 
passar despercebidos ao primeiro exame. O 
mesmo autor ainda cita a presença de dentes 
supranumerários não-calcifi cados que difi cul-
tam o diagnóstico. 

Entre outros autores, CASTILHO et al. 
(2000), MARTINS & MARTINS (1998) e RUBI-
NAK et al. (1997) acreditam que o diagnóstico 
precoce dos supranumerários é importante 
para prevenir conseqüências desagradáveis. 
Afi rmam que devem ser realizadas radiografi as 
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panorâmicas e periapicais em todas as crianças, 
na faixa de seis a sete anos (fase da dentição 
mista), na região ântero-superior.

Além de radiografi as panorâmicas e peria-
picais (incluindo a técnica de Clark), outras ra-
diografi as podem ser importantes auxiliares de 
diagnóstico, como a oclusal e a cefalométrica 
(BEYER-OLSEN et al., 1985; PASLER, 1986).

Uma vez diagnosticada a presença dos su-
pranumerários, a conduta de tratamento sugere 
uma avaliação individual do caso. Na opinião 
de BODENHAM (1967) e MARTINS & MARTINS 
(1998), quando eles não estão interferindo na 
cronologia normal de erupção, deve-se optar 
por uma abordagem mais conservadora. Nestes 
casos, a remoção do supranumerário seria re-
tardada até o fechamento dos ápices dos dentes 
permanentes vizinhos.

Para CASTILHO et al. (2000), a exodontia 
preventiva precoce pode pôr em risco o de-
senvolvimento do germe do permanente, se 
houver lesão acidental. Ainda afi rmam que em 
circunstâncias em que o dente supranumerário 
não acarreta problemas aos dentes vizinhos 
e/ou o paciente é muito jovem, acompanha-
mentos clínico e radiográfi co periódicos são 
recomendados, aguardando-se o término da 
rizogênese dos supra-numerários, que iniciam 
seu desenvolvimento mais tarde em relação 
aos outros dentes.

 Segundo BECKER et al. (1982), McDONALD 
& AVERY (1995) e MOREIRA et al. (1998), uma 
vez constatada a presença de um supranu-
merário, quer irrompido, quer retido, e que 
esteja interferindo no estabelecimento normal 
de oclusão, recomenda-se a remoção cirúrgica 
o mais rápido possível, possibilitando que o 
dente permanente retido tenha maior chance 
de erupcionar em posição normal sem a neces-
sidade do tratamento ortodôntico. Contudo, se 
as raízes dos permanentes estiverem parcial 
ou completamente formadas, pode haver uma 
diminuição das forças eruptivas, o que levaria 
à necessidade do tratamento cirúrgico-orto-
dôntico. 

Caso o incisivo permanente já esteja erup-
cionado e em posição anormal, DAY (1964) 
aprova a remoção do(s) dente(s) extra(s) na 
época do tratamento ortodôntico, usualmente 
entre 10 e 12 anos, quando a formação radicu-
lar do incisivo contíguo já terminou. O mesmo 
autor indica a remoção cirúrgica, quando há for-
mação de cistos através dos supranumerários, 
e afi rma não haver necessidade de remoção, 
caso não haja anomalia entre os incisivos. 

Para BRAND et al. (2000), a extração do 
supranumerário deve ser feita um pouco antes 
do início da erupção do permanente retido. 

ALVAREZ & CREATH (1995) concluem, em 
seu trabalho, que antes da extração do dente 
supranumerário devem ser realizadas duas ra-
diografi as periapicais em diferentes angulações 
(técnica de Clark) para a avaliação do número de 
dentes supranumerários e sua localização. Suge-
rem também a confecção de outra radiografi a logo 
após a extração, para reavaliação do caso. 

DIAZ (1968) considera que em casos de 
dentes retidos a conduta pode variar em dois 
aspectos: proceder à liberação óssea para a 
erupção dos dentes retidos e, depois que suas 
raízes estiverem completamente formadas 
realizar a remoção do supranumerário; ou re-
alizar integralmente a intervenção quando as 
condições profi ssionais e do caso permitirem. 
Esta última conduta seria a mais indicada. 

De acordo com McDONALD & AVERY 
(1995), se a remoção cirúrgica do permanente 
retido for recomendada é preciso remover osso 
e tecido mole, o correspondente ao terço incisal 
do dente ou dentes que apresentem atraso na 
erupção. Uma abertura deve ser mantida, se 
possível, para apressar a erupção do dente 
incluso. McBRIDE (1979) afi rma que uma faixa 
de gengiva queratinizada deve ser preservada 
após a erupção do dente.

Além do tratamento cirúrgico, há o trata-
mento ortodôntico, que consiste em pequenos 
movimentos ou tração do incisivo; o tratamento 
protético, pelo qual pode-se utilizar o próprio 
supranumerário quando falta outro dente, 
construindo nele uma coroa para reconstrução 
do dente substituído, e o tratamento misto, 
que é a união dos tratamentos cirúrgico e 
orto-dôntico, cirúrgico e protético, ortodôntico 
e protético e, cirúrgico, ortodôntico e protético 
(CONTADOR et al., 1975).

Deste modo, verifi ca-se a importância de 
reconhecer a presença de dentes supranume-
rários, preferencialmente num estágio precoce 
em que se possa estudar detalhadamente o 
caso e determinar assim a melhor conduta de 
tratamento.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, com 12 anos e 9 

meses de idade, apresentando anodontia clínica 
do elemento 11, procurou a Clínica de Ortodontia 
da Faculdade de Odontologia do Rio de Janeiro, 
relatando demora na erupção do incisivo central 
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superior direito. Ao exame clínico minucioso 
observou-se a presença de um supranume-
rário na região do 22 e erupção ectópica dos 
elementos 13 e 23. Foi verifi cado um desvio 

da linha média superior em 2mm para a direi-
ta, devido à perda de espaço ocasionada pela 
ausência do dente 11 na arcada. Detectou-se 
ainda um overjet de 4mm e uma sobremordida 

FIGURA 1: Vista frontal das arcadas em oclusão, 
mostrando a presença do dente supranumerário na 
região do elemento 22 (seta) e a ausência do dente 11.

FIGURA 2: Vista oclusal da arcada superior.

FIGURA 3: Vista frontal das arcadas em oclusão da 
irmã do paciente. Observa-se a presença do dente 
supranumerário na região do elemento 12 (seta).

FIGURA 4: Radiografi a oclusal. Observa-se o dente 
retido 11 por vestibular e o dente supranumerário, da 
região do elemento 12, por palatina.

licitadas as radiografi as panorâmica, periapical 
completa e oclusal, detectando-se a presença de 
mais um dente supranumerário na região do 12, 
e através da radiografi a oclusal pôde-se verifi car 
que o mesmo encontrava-se palatinizado. Já o 
elemento 11 retido encontrava-se por vestibular 
(Figura 4). Nas periapicais observou-se que o 
paciente apresentava-se com ausência de lesões 
cariosas e pericopatias e foi identifi cada a pre-
sença de raízes supranumerárias nos elementos 
34, 36 e 46. 

Após estudo minucioso do caso, a conduta 
de tratamento baseou-se na intervenção cirúr-
gica e no tratamento ortodôntico por meio de 
aparelhagem removível.

Foi realizada a remoção dos dois dentes 
supranumerários deixando o elemento 11 
livre para sua erupção. A extração do dente 
extra do lado esquerdo foi um procedimen-
to relativamente fácil, uma vez que já se 
encontrava erupcionado. O do lado direito 
localizava-se por palatina sendo realizada 
a incisão nesta face, na altura dos incisivos 
(Figuras 5A, B, C, D e E). É válido ressaltar 
que, ao contrário do dente supranumerário na 
região do 22, o do outro lado apresentava-se 

de 40%. O dente supranu-merário na região 
do elemento 22 era semelhante em sua mor-
fologia ao dente adjacente – ao incisivo lateral 
superior (Figuras 1 e 2). É importante ressaltar 
a presença de hiperdontia em sua irmã, a qual 
possui um dente supranumerário na região do 
12 (Figura 3). 

Como auxiliares no diagnóstico foram so-



   J Bras Ortodon Ortop Facial, Curitiba,  v.7, n.41, p.389-396, 2002394

Hiperdontia na Região de Incisivos Superiores

FIGURA 5: Fotografi as intra-orais mostrando: em (A), (B), (C) e (D), a remoção cirúrgica do dente supranumerário da 
região do elemento 12 (seta branca) e a presença do dente 11 por vestibular (seta amarela); em (E), a realização das 
suturas, após a remoção dos dois dentes supranumerários; em (F), os dentes supranumerários após o ato cirúrgico; o 
do lado esquerdo encontrava-se na região do dente 12 e o do lado direito localizava-se na região do elemento 22. 

com diâmetro mésio-distal maior e raiz mais 
curta (Figura 5F).

Após a cirurgia, foi confeccionado um 
aparelho móvel com o objetivo de distalizar os 
elementos 21 e 12, recuperando o espaço para 
a erupção adequada do elemento retido 11. 

O paciente está sendo acompanhado com 
consultas regulares para a verifi cação da efeti-
vidade do aparelho e para o controle da erupção 
do elemento 11 retido. 
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DISCUSSÃO 
Segundo NEVILLE et al. (1998), há pouca 

informação sobre a genética da hiperdontia, 
mas muitos casos sugerem um padrão de he-
rança autossômico dominante com penetração 
incompleta, podendo haver a infl uência de fa-
tores ambientais. No caso apresentado, não foi 
descartada a hipótese de hereditariedade, uma 
vez que há outro caso na família, entretanto 
os pais não apresentam hiperdontia. A relação 
com síndromes foi descartada. 

De acordo com STAFNE & GIBILISCO (1982), 
os incisivos laterais superiores extranumerários 
nem sempre são cônicos; comumente se as-
semelham ao dente normal no que se refere à 
forma, embora isto seja raro quanto ao tamanho. 
Em relação ao caso relatado, o incisivo supranu-
merário na região do dente 22 se assemelhava 
ao seu vizinho permanente em forma e tamanho 
– CONTADOR et al. (1975) e DAY (1964) afi r-
mam que neste caso o dente extra é chamado 
de suplementar – enquanto o supranumerário 
na região do 12 apresentava-se com forma se-
melhante e tamanho irregular, com raiz curta e 
coroa aumentada no sentido mésio-distal.

Os mesmos autores relatam que existe 

uma freqüência muito grande de incisivos late-
rais extranumerários associada com fi ssura do 
palato, entretanto a mesma correlação não foi 
encontrada. Ainda afi rmam ser rara a ocorrência 
bilateral, o que não foi verifi cado neste pacien-
te, o qual possuía dois dentes supranumerários 
bilaterais. Entretanto, em sua irmã a ocorrência 
foi unilateral.

A cirurgia foi realizada o mais rápido 
possível, devido aos problemas ocasionados, 
prejudicando a oclusão e principalmente a 
estética do paciente. Espera-se, deste modo, 
que o elemento 11 retido consiga realizar sua 
erupção normalmente.

McDONALD & AVERY (1995) lembram 
que, nos casos de erupção retardada, sempre 
ocorrem perdas de espaço, o qual deve ser 
readquirido através de um mantenedor de es-
paço ativo removível. O tratamento seguiu a 
recomendação dos autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho pode-se verificar a 

importância da anamnese, do exame clínico 
minucioso e do controle radiográfi co para o 
diagnóstico precoce, e para a melhor conduta 

em relação ao caso. Deste modo, o plano de tratamento baseou-se em muito estudo, a 
fi m de prevenir conseqüências maiores ao paciente. A remoção cirúrgica dos supranu-
merários foi realizada o mais rápido possível e após algumas semanas a placa removível 
foi instalada. O paciente está sendo acompanhado regularmente e já se pode observar o 
início da erupção do dente 11.

LOBATO, A.M.R.; COLUMBANO, J.N.; SOUZA, M.M.G. de. Supernumerary teeth in maxillary 
incisors zone. J Bras Ortodon Ortop Facial, Curitiba, v.7, n.41, p.389-396, set./out. 
2002.

This study presents a literature review associated to a case report, of a patient who had 
two supernumerary teeth on upper lateral incisors, causing extended retention of element 

11 and a decrease of space and wrong eruption 
of teeth 13 and 23. There are common aspects 

with hyperdontia, however, it can not be discar-
ded the hypothesis of familiar heritage; there 
was  no relation with syndromes, neither. A 
surgery was made and patient is being attended 
in order to evaluate the evolution of his case. 

KEYWORDS: Supplementary teeth; Heredity; 
Bad oclusion; Surgery.
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