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RESUMO
Odontoma refere-se a tumores de origem odontogênica. Sua etiologia envolve distúrbi-

os de desenvolvimento, traumatismos e infecções. Embora o crescimento seja lento e geral-
mente assintomático, complicações de ordem estética e funcional podem advir da permanên-
cia desta lesão. Os odontomas podem ser classificados como complexos e compostos, e o seu
tratamento envolve a remoção cirúrgica conservadora com posterior exame histopatológico. O
presente trabalho faz uma revisão da literatura e apresenta um caso clínico de odontoma com-
plexo na mandíbula tratado cirurgicamente.

Palavras-chave: Odontoma. Hamartoma. Cirurgia.

Odontoma: State of art and case report

ABSTRACT
Odontoma refers itself to tumors from odontogenic origin. The etiology involves

development disturbances, traumatic injuries and infections. Although the growth is slow and
usually non symptomatic, complications from esthetical and functional order can happen.
Odontoma can be classified as complex and compound, and its treatment involves conservative
surgical removal with posterior histopathologic examination. This article makes a revision of
the literature and presents a clinical case of a complex odontoma surgically treated in the jaw.
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INTRODUÇÃO
O termo odontoma foi utilizado pela primeira vez em 1869 por Brocca para

designar genericamente patologias que incluíam cistos e tumores odontogênicos
(SANTOS; SAMPAIO, 1981; CORREA et al., 1989). De acordo com Shafer et al.
(1987), refere-se a qualquer tumor de origem odontogênica.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os odontomas são classificados em
dois tipos distintos: odontoma composto e complexo (NEVILLE et al., 2004). O
odontoma composto é uma malformação que surge de uma proliferação exorbitante
da lâmina dentária na qual os tecidos dentais estão representados em um padrão
ordenado, formando estruturas semelhantes a pequenos dentes. O odontoma complexo,
por sua vez, surge de uma invaginação do epitélio no germe em desenvolvimento em
um padrão onde os tecidos dentais representados estão desordenados, sem que seja
possível perceber semelhança com dentículos (STAFNE, 1982; HOWE, 1990).

 Várias hipóteses têm sido levantadas para explicar a etiologia desta patologia.
Alguns autores sugerem que traumatismos e a presença de infecção local poderiam
desencadear a formação de um odontoma. É cogitada, ainda, uma possível associação
com fatores genéticos (SHAFER et al., 1987; LÓPEZ-AREAL et al., 1992; AMORIM
et al., 2001).

Cavalcanti, Valori (1996) afirmam que o odontoma composto encontra-se
freqüentemente associado a dentes inclusos, germes dentários ou dentes
supranumerários. Jaeger (1984), por sua vez, cita estudo realizado por Glasstone com
cultura de fragmentos dentários que demonstrou ser possível a formação de pequenos
dentes a partir destes fragmentos. Segundo o autor, a fragmentação do germe dentário,
através de trauma ou outro evento, poderia causar o surgimento de lesões com aspecto
semelhante a dentes.

 Phillipart, Douruv (1994) apresentaram estudos com ratos onde foi induzida a
impacção de dentes através da injeção de células da medula óssea no rebordo alveolar
de animais recém nascidos. Os resultados evidenciaram que na região de incisivos
100% dos animais desenvolveram hamartomas com características histológicas de
odontoma complexo. Centeno (1957), por sua vez, cita trabalho de Rushton, Martin
onde dois irmãos gêmeos univitelinos apresentavam odontomas na mesma região da
maxila. Os autores interpretaram este fato como possível indicador de um componente
genético ou embrionário na formação da patologia.

Geralmente os odontomas estão localizados pericoronalmente a dentes
impactados, mas também podem ser encontrados entre as raízes dentárias. Não mostram
predileção por sexo e apresentam ocorrência levemente maior na região anterior da
maxila. Verifica-se também uma tendência dos odontomas compostos ocorrerem mais
na maxila, e os complexos mais na mandíbula, assim como uma ocorrência maior de
odontomas compostos (CERRI; SILVA, 1995; REGEZI, SCIUBBA, 2000; PRATA;
MEDICE FILHO, 2003; NEVILLE et al., 2004).
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O odontoma é uma patologia geralmente assintomática, diagnosticada através
de exame radiográfico de rotina ou quando se realiza a investigação de outros eventos
como o atraso na esfoliação de dentes decíduos ou posição ectópica de dentes
permanentes (CAVALCANTI, VAROLI, 1996; FLORES et al, 1999; AMORIM et al.,
2001; NEVILLE et al., 2004). Além disso, apresentam capacidade de crescimento
limitado, embora possam causar expansões ósseas consideráveis (REGEZI, SCIUBBA,
2000). Impactação, mau posicionamento, diastemas, ausência de dentes, malformação
e desvitalização de dentes adjacentes estão associados com 70% dos odontomas
(JAEGER, 1984).

O odontoma é considerado um tumor misto pois apresenta tecidos de origem
epitelial e mesenquimal (AMORIM et al., 2001; PRATA; MEDICE FILHO, 2003;
NEVILLE et al., 2004). Histologicamente são muito semelhantes à estrutura de
um dente normal com a presença de esmalte, dentina, cemento e polpa (SHAFER
et al., 1987; PHILLIPART, DOURUV, 1994). A principal diferença entre os dois
tipos de odontoma é que o composto exibe um padrão de morfodiferenciação que
resulta em uma lesão constituída por múltiplos dentículos. O odontoma complexo,
por sua vez, é constituído por uma massa conglomerada de tecido dental duro.
Presença de espaços ou fendas contendo tecido pulpar, matriz de esmalte ou esmalte
imaturo podem também ser encontrados (SHAFER et al., 1987; FLORES et al,
1999; AMORIM et al., 2001).

Uma característica interessante é a possibilidade de se encontrar células fantasmas
semelhantes àquelas observadas em cistos odontogênicos calcificantes (SHAFER et
al., 1987; FLORES et al., 1999). Shafer et al. (1987) citam ainda como característica
histológica a presença de uma cápsula de tecido conjuntivo semelhante ao folículo
dental indicando a possibilidade de formação cística.

Os odontomas apresentam aspecto radiográfico característico (SANTOS;
SAMPAIO, 1981; LÓPEZ-AREAL et al., 1992; REGEZI, SCIUBBA, 2000). No
odontoma composto verifica-se um número variável de pequenas estruturas
radiopacas semelhantes a dentes envolvidos por uma linha radiolúcida. No
odontoma complexo, é observada uma distribuição irregular dos tecidos dentários
formando uma verdadeira massa, não traduzindo a forma anatômica de dentes
normais (FREITAS, 2000).

Segundo Valenti (2003), os tumores benignos dos maxilares, com exceção dos
ameloblastomas, são geralmente tratados cirurgicamente de forma conservadora. O
tratamento de escolha para os odontomas é a remoção cirúrgica conservadora, sendo
relativamente simples sua remoção devido á facilidade de clivagem (SHAFER et al.,
1987). É sugerida análise histopatológica pela semelhança com o odontoma
ameloblástico e com o fibriodontoma ameloblástico. O prognóstico é bom e não se
espera recidiva (SHAFER et al., 1987; REGEZI, SCIUBBA, 2000).

Eventualmente podem ocorrer complicações traduzida por fístula com exsudato
purulento, quando seu tamanho é grande e localizado próximo à mucosa e sujeito a
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trauma constante (TOMMASI, 1989; CASTRO et al.,1992). A falha no diagnóstico e
tratamento, bem como o atraso na remoção desta patologia, pode levar a problemas de
ordem estética, fonética e, principalmente, alterações oclusais importantes, implicando
na necessidade de tratamento corretivo ortopédico e ortodôntico (STAJCID, 1988;
VEIS, LAMBRIANIDIS, 2000).

O propósito deste trabalho é, através de uma revisão da literatura, discutir a
importância do diagnóstico precoce e relatar a solução cirúrgica proposta para um
caso de odontoma complexo.

RELATO DO CASO CLÍNICO
Paciente do sexo feminino, 16 anos de idade, estudante, raça branca, procurou

atendimento no Curso de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil (campus
Torres) para avaliação de lesão radiopaca localizada entre o canino e incisivo lateral
inferior esquerdo diagnosticada durante análise radiográfica para planejamento
ortodôntico.

Na anamnese a paciente relatou não ter tido nenhum problema sistêmico durante
a infância e nem a mãe durante a gestação. Comentou ter tido experiência com diversas
quedas na infância. Durante o exame físico observou-se que a paciente não possuía
nenhuma alteração ganglionar, não apresentava aumento de volume na área indicada,
nem assimetria, alteração de textura ou coloração facial e não referia sensibilidade
dolorosa espontânea ou provocada (Figura 1).

Ao exame radiográfico verificou-se área radiopaca localizada entre os ápices
dos dentes 32 e 33 composta por duas massas de aspecto nodular circunscrita por um
halo radiolúcido. A hipótese diagnóstica foi de Odontoma Composto. O diagnóstico
definitivo é feito pelo exame histopatológico através de biópsia excisional (Figura 2).

FIGURA 1 – Aspecto intrabucal evidenciando simetria bilateral e ausência de alteração de textura e coloração
do tecido gengival.
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A estratégia de tratamento envolveu a remoção cirúrgica. Após a realização das
manobras prévias de assepsia do campo, foi realizada anestesia regional do nervo
alveolar inferior esquerdo e complementação local na região dos incisivos centrais
(área onde existe uma anastomose sanguínea e nervosa que poderia ocasionar
desconforto durante o transoperatório). A incisão foi no fundo de sulco entre o incisivo
central inferior esquerdo e primeiro pré-molar do mesmo lado com descolamento total
do retalho para localização da loja óssea. Com uma broca esférica em baixa rotação
com irrigação abundante de solução fisiológica procedeu-se a ampliação da loja óssea
para a remoção total do odontoma (Figura 3).

FIGURA 2 – Radiografia panorâmica com imagem compatível de odontoma localizado entre canino e incisivo
lateral inferior esquerdo.

FIGURA 3 – Ampliação da loja óssea e identificação do odontoma.

A loja óssea foi novamente avaliada para verificação da remoção total do
odontoma e foram feitos pontos isolados com fio reabsorvível (Figura 4). As
recomendações pós-operatórias envolveram a prescrição de antibiótico durante sete
dias e analgésico em caso de desconforto ou dor. Além disso, foi prescrito bochecho
diário com solução de clorexidina (Periogard®) durante 7 dias.
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Macroscopicamente a peça apresentou-se como uma massa calcificada de coloração
branca semelhante à de tecidos dentais, mas sem características anatômicas de um
elemento dentário. Ao total foram removidas duas peças de características semelhantes
com tamanhos diferentes, sendo que a maior media 10mm x 7mm e a outra 12mm x
3mm. Foi removida também a cápsula fibrosa que as envolvia (Figura 5).

FIGURA 4 – Loja óssea após a remoção do odontoma.

FIGURA 5 – Peças removidas.

As peças removidas foram acondicionadas em um recipiente contendo formol a
10%, identificadas e encaminhadas para exame histopatológico. De acordo com o
laudo histopatológico, o diagnóstico definitivo foi de odontoma complexo, tendo como
descrição microscópica a presença de tecidos dentários, matriz de esmalte, dentina
tubular e cemento celular dispostos de forma aleatória (Figura 6 e 7).

FIGURA 6: Imagem histológica evidenciando área de dentina tubular (microscopia de luz – técnica de
descalcificação – HE).
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Trinta dias após a cirurgia a paciente retornou para nova avaliação. Houve
deiscência de sutura e cicatrização por segunda intenção. A paciente relatou ainda
sentir-se insegura ao realizar a higiene por ter medo de tocar na área cirúrgica com a
escova. Foi observado acúmulo de placa nos dentes e gengivite (Figura 8). Na
radiografia panorâmica observou-se a ausência de áreas radiopacas no sitio operatório
indicando que a remoção da patologia foi efetiva (Figura 9). A paciente foi orientada
quanto á necessidade de realizar acompanhamento radiográfico durante seis meses
para proservação cirúrgica.

FIGURA 7 – Matriz de esmalte e cemento celular (ME – HE).

FIGURA 8 – Imagem intrabucal 30 dias após a cirurgia.

FIGURA 9 – Radiografia panorâmica 30 dias após a cirurgia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os odontomas são tumores de origem odontogênica cujos fatores etiológicos

podem envolver traumas e infecções, ou ainda estarem associado com fatores genéticos.
Em geral é uma patologia assintomática, sendo diagnosticada frequentemente através
de exames radiográficos de rotina. Indícios como a não erupção de um dente no período
normal, diastema persistente sem razões aparentes ou a divergência do longo eixo de
dentes, além de alterações na simetria facial, podem indicar a presença desta patologia.
Eventos como a formação cística associada ao odontoma e sua infecção podem,
entretanto, acarretar sintomatologia dolorosa.

O tratamento é cirúrgico conservador, com certa facilidade de clivagem pela
presença de uma cápsula fibrosa semelhante ao folículo dentário, principalmente nos
casos de odontomas complexos. Fatores anatômicos, entretanto, podem limitar o acesso
à lesão e os riscos devem ser informados ao paciente antes da cirurgia.

No presente caso clínico, apesar da imagem radiográfica ter sido sugestiva de
odontoma composto, o laudo histopatológico indicou tratar-se de um odontoma
complexo. É importante destacar que as peças devem ser sempre encaminhadas para
a confirmação histopatológica visto que outras lesões semelhantes, como o odontoma
ameloblástico, implicam em diferentes estratégias de tratamento.

O prognóstico é favorável, pois a lesão não possui características de malignização
e a recidiva é muito rara. A proservação radiográfica é importante para assegurar o
sucesso do tratamento.
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