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1) Resumo 

Odontoma é um tumor odontogênico benigno, normalmente assintomático, 

considerado um distúrbio de desenvolvimento. Como consequência, o 

mesmo, pode estar relacionado ao impedimento, atraso ou interferindo nos 

movimentos de erupção. O presente trabalho relata o caso clínico do paciente 

L. O. S. gênero masculino, de 12 anos, que foi encaminhado a Clínica 

Odontológica da Universidade de Ribeirão Preto, em 2014 em uma consulta 

de rotina na clinica de pediatria. Ao exame radiográfico foi visualizada uma 

imagem radiopaca com bordas não muito delimitadas na região anterior da 

mandíbula, sendo um supranumerário e malformações ósseas. Após a 

hipótese diagnostica de um odontoma, foi planejada a intervenção cirúrgica, a 

qual foi autorizada pelos pais da criança, e na sessão seguinte realizada a 

remoção cirúrgica da lesão. O paciente foi acompanhado por três meses a 

cada trinta dias sendo realizadas radiografias panorâmicas e periapicais. O 

odontoma é uma lesão assintomática, de diagnostico radiográfico, clinico, e 

histopatológico, e o seu tratamento é a remoção cirúrgica com prognóstico 

favorável.  

2) Introdução  

Tumores são lesões que indicam um avanço anormal de uma parte 

ou de todo o tecido. Um tumor pode ser cancerígeno (maligno) ou não 

cancerígeno (benigno). Tais lesões podem acometer também o complexo 

maxilomandibular e se apresentar como tumores odontogênicos, tumores de 

patologia mista, constituidos apenas por epitélio odontogênico, tumor 

odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico escamoso, tumor 

odontogênicos cementoblastoma, odontoma composto, odontoma complexo, 

fibroma, fibro-odontoma ameloblástico, fibrossarcoma (MEHTA et al., 2014). 

  O odontoma é predominante em 70% dos casos, ou seja, é maior 

do que a soma de todos os outros tipos de tumores odontogênicos, e este 

atinge duas vezes mais o sexo feminino do que o masculino, a raça mais 

predominante é a branca em relação à negra, e afeta mais os pacientes jovens, 

e adultos jovens, entre as idades de 11 a 27 anos (BATISTA et al., 2010). 



Odontoma  refere-se a uma má-formação benigna dos tecidos 

dentários pode ser considerado um transtorno de desenvolvimento, podendo, 

aparentemente, ser resultado do efeito de vários agentes causais 

(RODRIGUES, 2014). O odontoma desenvolve-se vagarosamente e por 

apresentar mecanismos análogos aos da odontogênese, diminuindo seu 

crescimento após findado o processo de calcificação. A etiologia ainda não foi 

bem esclarecida. Acredita-se que infecções, traumas ou pressões levam a 

modificações no mecanismo genético e controlador do desenvolvimento 

dentário. O odontoma é dividido em dois tipos: Odontoma composto: surge de 

uma intensa proliferação da lâmina dentária na qual os tecidos dentais 

apresentam-se organizados em um padrão, originando estruturas equivalentes 

a pequenos dentes (microdontia); Odontoma complexo: surge de uma 

invaginação do epitélio no germe em desenvolvimento, mostrando um padrão 

no qual os tecidos dentais representados encontram-se desordenados, sem 

demonstrar similaridades com dentículos (ALVEZ et al., 2008).              

O odontoma composto equivale a 67% dos casos, enquanto que o 

complexo a 33% dos casos. Ambos os tipos afetam mais indivíduos do sexo 

masculino, crianças e adolescentes. O tipo combinado prevalece na região 

anterior da maxila envolvendo o incisivo central lateral e, principalmente, o 

canino (BATISTA et al., 2010). Já o odontoma complexo é detectado com 

maior frequência nas áreas de pré-molares e molares. Como conseqüência do 

odontoma, pode haver problemas ligados com a interferência no processo de 

irrompimento do dente, atraso ou impedimento dos movimentos de erupção e 

em certos casos erupção ectópica. Também pode ocorrer malformação dos 

dentes coizinhos, diastema, anodontia e dor causada pela pressão exercida 

pelo tumor, enfraquecimento e reabsorção dentária. (NEVILLE et al., 2009). 

O diagnóstico é realizado por meio de radiografias, sendo que o 

odontoma composto mostra-se como uma série de estruturas dentiformes e 

circundada por um halo radiolúcido, imagem radiográfica bem característica, 

bem marcante de um dente supranumerário, enquanto que o odontoma 

complexo apresenta uma área radiopaca bem delimitada, na qual estão 

incluidos uma ou mais massas irregulares de tecido calcificado (amontoados de 

células ósseas), sendo o conteúdo destas lesões radiopacas como fibroma 

ossificante ou cementificante, tumor odontogênico adenomatóide, cisto 
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odontogênico calcificante, displasia cementária periapical, tumor odontogênico 

epitelial calcificante (ALVARENGA et al., 2012). 

Sendo assim, na grande maioria é aconselhado, como tratamento, a 

remoção (intervenção) cirúrgica do odontoma assim que este é diagnosticado. 

A técnica cirúrgica consiste, basicamente, na técnica de extração de dentes 

retidos, habitualmente os odontomas não são assintomáticos, podendo ser 

identificado discernir em decorrência da ausência de erupção, posição anormal 

dos dentes ou em radiografias de rotina (ALVES et al., 2011). O prognóstico na 

grande maioria dos odontomas é favorável ao paciente, quando não são 

malignos, e se for malignos ainda é favorável, pois desde já, foram removidos e 

tratados (ARNEZ  et al., 2005). 

 

3) Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo descrever a remoção cirúrgica de 

um odontoma composto e complexo, realizado no paciente L.O.S, 12 anos, 

gênero masculino, na clínica odontologia da UNAERP. 

 

4) Desenvolvimento 

Paciente L.O.S. 12 anos, gênero masculino, compareceu a clínica 

odontológica da UNAERP para consulta de rotina na clinica de pediatria. Ao 

realizar o exame clinico e o radiográfico periapical completo, radiografia 

panorâmica e oclusal, foi detectada uma imagem radiopaca circunscrita na 

região anterior da mandíbula. O paciente foi encaminhado para a clínica de 

cirurgia, na qual foi avaliado e orientado, e então marcada a cirurgia, pois ali 

havia uma lesão sugestiva de odontoma. 

Na semana seguinte o paciente voltou à clínica para o procedimento 

cirúrgico. Foram realizadas inicialmente as antissepsias intra e extra-oral 

utilizando clorexidina 0.12% e PVPI tópico respectivamente, logo em seguida a 

anestesia tópica, e o bloqueio do nervo alveolar inferior. Para complementar a 

técnica anestésica, uma anestesia infiltrativa foi feita ao redor da lesão, nas 

regiões dos dentes 31 e 41. Após aguardar alguns segundos para efetivar a 



anestesia, teve inicio o procedimento, fazendo uma incisão de 

aproximadamente quatro centímetros na região anterior da mandíbula, 

utilizando bisturi com lamina número 15. Depois houve o deslocamento do 

retalho, junto ao músculo mentual, com o descolador de Molt, para possibilitar 

uma boa visualização, após isso a área foi irrigada abundantemente com soro 

para manter a boa visão do osso mandibular, o qual sofreu odontocecção para 

retirada do odontoma, usando o alta rotação para desgaste do osso e chegar 

ate a lesão. Quando isso ocorreu, foi feito também a exodontia de um 

supranumerário na região do 31, juntamente com tecidos malformados, 

deixando uma cavidade na região. Logo em seguida com uma cureta, foi feita a 

curetagem da lesão e a inspeção da cavidade. Com o auxílio de uma lima para 

osso foi feita a limagem dos bordos da ferida cirúrgica, irrigação com soro 

fisiológico 0,9% e sutura continua simples com o fio de nylon 3-0. Ao término 

da sutura foi feita a limpeza do rosto do paciente com soro fisiológico 0,9% 

seguido de um curativo compressivo com micropore para evitar a formação de 

hematoma pós-operatório. 

 

5) Resultados 

Sete dias depois, o paciente retornou a clinica, para a remoção da 

sutura, e radiografia de acompanhamento tendo um bom resultado de 

cicatrização do alvéolo e remodelação óssea. Depois de 30 dias, o paciente 

voltou a clinica novamente, e o resultado foi de uma reparação compatível com 

o período pós-operatório. Após 60 dias da cirurgia o paciente retornou 

novamente, onde foi observado um processo de reparo estável e a cicatrização 

da área sem intercorrências.  

 

6) Considerações Finais  

O odontoma é uma lesão assintomática, de diagnóstico radiográfico, 

clinico, e histopatológico, e o seu tratamento é a remoção cirúrgica com 

prognóstico favorável.  
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