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 Introdução

Os dentes supranumerários são dentes suple-

mentares da dentição. A prevalência de dentes 

supranumerários situa-se entre 0,15 e 3,9% (1). 

O mesiodente constitui mais de 50% dos dentes 

supranumerários, localiza-se na região interincisiva 

maxilar, apresentando-se na forma individual 

ou múltipla (2). O trajecto eruptivo destes den-

tes pode estar invertido, com uma direcção de 

erupção em relação à cavidade nasal ou aos 

seios maxilares (1-4). Os mesiodentes podem 

ser classifi cados com base na sua ocorrência na 

dentição permanente (mesiodentes rudimentares), 

que apresentam forma anormal e dimensões 

reduzidas em relação aos dentes normais; ou na 

dentição decídua (mesiodentes suplementares), 

que se assemelham aos dentes naturais e tam-

bém de acordo com a sua morfologia (cónica, 

tuberculada e molariforme) (3). 

 Objectivos

Com este trabalho pretendeu-se realizar uma 

revisão bibliográfi ca sobre o tema, corroborada 

com a apresentação de um caso clínico relacio-

nado.

 Conclusão

Apesar dos dentes supranumerários permanece-

rem frequentemente assintomáticos, podem estar 

associados a complicações diversas. Na tentativa 

de as evitar ou minimizar, um diagnóstico diferen-

cial precoce assume uma importância crucial. Os 

exames de diagnóstico radiográfi co são, neste tipo 

de patologias, uma ferramenta fundamental para 

uma avaliação correcta das alterações descritas e 

complicações associadas.
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supranumerários situa-se entre 0,15 e 3,9% (1). 

O mesiodente constitui mais de 50% dos dentes 

supranumerários, localiza-se na região interincisiva 

maxilar, apresentando-se na forma individual ou 

múltipla (2). O trajecto eruptivo destes dentes pode 

estar invertido, com uma direcção de erupção em 

relação à cavidade nasal ou aos seios maxilares 

(1-4). Os mesiodentes podem ser classifi cados com 

base na sua ocorrência na dentição permanente 

(mesiodentes rudimentares), que apresentam forma 

anormal e dimensões reduzidas em relação aos 

dentes normais; ou na dentição decídua (mesiodentes 

suplementares), que se assemelham aos dentes 

naturais e também de acordo com a sua morfologia 

(cónica, tuberculada e molariforme) (3).

 Objectivos

Com este trabalho pretendeu-se realizar uma 

revisão bibliográfi ca sobre o tema, corroborada com 

a apresentação de um caso clínico relacionado.

 Material e Métodos

Pesquisa na Medline® com as seguintes palavras-

-chave: “mesiodens”, “incisor abnormalities” e “super-

numerary AND diagnosis”, limitada a publicações de 

Medicina Dentária, língua Inglesa, indexadas, entre 

o ano de 2003 a 2008. 

 Discussão

O diagnóstico do mesiodente reside fundamental-

mente no exame clínico e no exame radiográfi co. 

A presença de alterações no trajecto eruptivo dos 

incisivos maxilares (Fig. 1.), a presença de rotações 

e inclinações dentárias na região incisiva maxilar 

exige a pesquisa da eventual presença de dentes 

supranumerários na pré-maxila (3,5,6). A palpação 

na região interincisiva e a inspecção visual são 

também procedimentos elementares. 

A radiografi a panorâmica, a radiografi a oclusal e 

a radiografi a periapical são exames complementares 

de diagnóstico imprescindíveis no estabelecimento 

desta anomalia (3). A utilização da tomografi a com-

putorizada, baseada em cortes axiais e coronais 

constitui uma outra modalidade válida de diagnóstico 

complementar,4 facultando imagens tridimensionais 

das estruturas anatómicas.

 Conclusão

Apesar dos dentes supranumerários permanece-

rem frequentemente assintomáticos, podem estar 

associados a complicações diversas. Na tentativa 

de as evitar ou minimizar, um diagnóstico diferen-

cial precoce assume uma importância crucial. Os 

exames de diagnóstico radiográfi co são, neste tipo 

de patologias, uma ferramenta fundamental para 

uma avaliação correcta das alterações descritas e 

complicações associadas.

Fig. 1. Alteração do trajecto 

eruptivo do dente 21.

Fig. 2. Radiografi a Panorâmica inicial.

Fig. 3. Radiografi a periapical Fig. 4. Radiografi a oclusal

Fig. 5. Corte Axial da Tomografi a 

Computorizada.

Fig. 6. Cortes Coronais da 

Tomografi a Computorizada.


