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Resumo
As inclusões ectópicas ocorrem em cerca de 1% da população em geral e podem estar associadas a
diversas localizações. No presente artigo os autores realizam uma breve revisão da literatura das
inclusões ectópicas e relatam um caso clínico incomum de um canino incluso ectópico localizado em
sínfise mentoniana. O tratamento realizado foi a exérese.
Abstract
Ectopic tooths occur in about 1% of the population and may appears in many locates. In the present
article the authors carry through one brief revision of the literature of the ectopic tooth and tell an
uncommon clinical case of lower canine horizontal ectopic embedding in menton symphysis. The carried
through treatment was the surgical remove.
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INTRODUÇÃO
Os dentes que não irrompem na sua época normal e
permanecem imersos no interior dos tecidos são
considerados como inclusos 11, 24 preservando ou não a
integridade do saco pericoronário18.
As ectopias são malformações por morfogênese
aberrante e consistem no crescimento de tecidos e órgãos
em localizações fora da habitual, diferindo das heterotopias
por terem menor grau de deslocamento dos tecidos13. Logo,
inclusões dentárias ectópicas são elementos dentários que
se desenvolveram em uma região afastada de sua posição
normal na arcada dentária. Os dentes inclusos ectópicos
podem ser decíduos, permanentes ou supranumerários8,
12,22
e serem encontrados no palato 29 , seio
maxilar 3,6,7,8,14,15,23,29 , cavidade nasal 3,4,7,8,13,15,21,23,29 ,
processo
coronóide 3,7,15,23,28,29 ,
côndilo 3,7,15,23,28,29 ,
órbita3,7,15,23,28,29 e seio etmóide9,23,28. Entretanto, a ocorrência
destes fora da cavidade oral é rara14.
Quanto à etiologia, ainda é incerta, embora várias
sugestões
venham
sido
citadas
para
estas
condições 3,9,12,17,21,23 . Teorias incluindo distúrbios do
desenvolvimento3,4,12,21,23,28, trauma3,4,12,21,23,28, obstrução ao
crescimento da dentição 3,12,23,28, osso excepcionalmente
denso 4,12,23,28 , dentição decídua persistente 23,28 , fatores
genéticos 4,12,23,28 , infecções odontogênicas 3,4,12,21,23,28 e
rinogênicas21,23, 8 e cistos são sugeridos4,21.

Clinicamente estes elementos podem ou não estar
associados à sintomatologia. Em muitos casos, os pacientes
permanecem assintomáticos por toda vida, sendo os
elementos detectados apenas em exames radiográficos de
rotina. Vários sintomas podem estar relacionados, tais
como, cefaléia 1, 3, 15, 16, 23 , febre 1,3,15,23 , edema e dor
facial1,3,12,15,16,23 e sinusite17,19.
O tratamento de pacientes sintomáticos deve ser feito
com a remoção cirúrgica para o alívio dos sintomas e
prevenção de possíveis complicações. Na ausência de
sintomas o tratamento é feito através da remoção ou do
acompanhamento radiográfico, uma vez que podem ser
sítios de cistos, tumores e outras patologias23,28.
O objetivo do presente trabalho é realizar uma breve
revisão da literatura sobre inclusões ectópicas, relatando
um caso clínico de inclusão de canino inferior em sínfise
mentoniana.

DESENV
OL
VIMENT
O
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
As inclusões ectópicas são condições raras quando
em sítios extra-orais 14 , contudo, são mais comuns na
cavidade oral, apresentando uma freqüência em torno de
1% da população em geral19.
Além de regiões extra-orais, tais como, cavidade nasal,
seio maxilar, processo coronóide, órbita, côndilo, seio
etmóide e pele, existem outras localizações incomuns,
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incluindo os ovários, região anterior do mediastino e área
retroperitoneal 26. Autores relatam que existe uma maior
quantidade de casos envolvendo homens (60%) do que
mulheres (40%) e que não há predileção da localização
destas patologias na literatura29.
Vanarsdall (1977) e apud Almeida et al. (2001), em
uma análise da prevalência da impactação dos elementos
dentários superiores, constataram que 51% dos casos eram
de caninos. Segundo autores, os caninos superiores estão
entre os dentes mais acometidos de impactação ectópica,
sendo apenas superados pelos terceiros molares superiores
quanto à freqüência de impactação2.
Em uma revisão, foram encontrados um total de
quarenta e um casos de dentes intra-nasais em que a idade
do paciente variava dos 3 aos 62 anos. Aproximadamente
metade dos casos foram descobertos antes da
maioridade 29.
Um estudo foi feito no qual avaliaram 13 casos clínicos
de dentes intra-nasais. Destes, sete envolveram crianças e
seis eram adultos. Além disso, 69% eram do gênero
masculino e 31% do gênero feminino. Também foram
descritos vinte e sete casos de dentes intra-nasais, dos
quais dezessete eram supranumerários, dois eram decíduos
e quinze permanentes17.
Alguns autores relataram um caso onde um terceiro
molar inferior ectópico estava posicionado na região de
côndilo e associado a um cisto odontogênico. Apesar dos
terceiros molares não serem considerados como uma
condição rara, estes se tornam incomuns quando localizados
nesta região20.
Foi documentado, na literatura, um caso raro de dente
ectópico na concha nasal inferior em duas pacientes
adultas25. Outro caso raro foi descrito no seio etmóide em
um paciente de 47 anos. O paciente relatava um quadro de
cefaléia associado à obstrução e secreção nasal
bilateralmente, febre e dor à palpação e percussão dos
seios paranasais9.
Pacientes que apresentam dentes ectópicos podem
permanecer assintomáticos por longo período de tempo,
ou mesmo não referir sintomatologia por toda vida. Nestes
casos o diagnóstico só pode ser feito através de exames de
rotina. No entanto, quando o dente está em migração,
particularmente quando acompanhado por um cisto, os
pacientes apresentam morbidade significativa e a
intervenção deve ser feita14.
No seio maxilar, a impactação de um dente pode ser
assintomática15. Em outros casos, pacientes apresentam
sintomas como obstrução nasal, edema facial, cefaléia,
febre, rinorréia e desvio da anatomia naso-maxilar1, 3, 15, 23.
Apesar de existir casos assintomáticos, dentes
localizados na cavidade nasal também podem apresentar
uma variedade de sintomas, incluindo dor e obstrução
nasal, epistaxes, cefaléia, úlceras localizadas, desvio
externo do nariz, abscesso do septo nasal e fistula oronasal16. Outros sintomas como sensação de corpo estranho,
dor facial, rinorréia purulenta 12 e sinusite 19 são citados.
Autores relatam que 25% dos casos de dentes ectópicos
intra-nasais existe uma suspeita de associação com
rinosinusite27.
O tratamento destas patologias deve, sempre que
possível, incluir a remoção dos elementos. Segundo alguns
autores, a época da remoção deve ser após a completa
formação dos dentes permanentes situados próximos ao
dente em questão, evitando assim, injúrias à dentição
permanente. Caso a intervenção cirúrgica não seja feita,
os pacientes sintomáticos poderão ter problemas
recorrentes; enquanto os assintomáticos poderão
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apresentar sintomatologia com o decorrer do tempo21.
Nos casos de dentes situados na cavidade nasal, a
remoção cirúrgica deve ser feita logo após o diagnóstico,
devido ao potencial de morbidade. Os procedimentos
cirúrgicos incluem o acesso transnasal ou transpalatino;
contudo, caso o dente esteja associado à osteomielite,
fístula intra-oral ou desvio de septo, procedimentos tais
como, o desbridamento, septoplastia e septorinoplastia se
tornarão possivelmente necessários. Os pacientes
assintomáticos podem ser proservados através de exames
radiográficos de rotina15, 17.
A remoção de dentes situados no seio maxilar pode
ser feita pela técnica de caldwell luc 10 . Além disso, a
endoscopia pode ser utilizada para a remoção de terceiros
molares ectópicos na região de processo coronóide e nas
regiões de seio maxilar e fossa nasal5, 14.

RELA
T O DE C
ASO
RELAT
CASO
Paciente melanoderma, gênero masculino, 17 anos,
estudante, natural de Recife, Pernambuco, procurou a
Clinica de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
Central de Saúde Bucal do SASSEPE – IRH, Recife – PE,
encaminhado pelo ortodontista para avaliação e tratamento
cirúrgico de dentes inclusos.
Na anamnese não referiu qualquer sintomatologia
significante, tendo informado na historia da doença atual
que tinha sido encaminhado pelo ortodontista, que solicitou
a exérese de dentes inclusos (18, 28,38, 48 e 43).
No exame clinico extra-bucal, apresentava face
simétrica, ausência de alterações patológicas no complexo
maxilo-facial. Ao exame intrabucal, observou-se a ausência
dos 3os.. Molares e do canino inferior direito permanente,
com a permanência do 83 em posição no arco. O paciente
apresentou, além da solicitação do ortodontista na qual
solicitava a exérese dos referidos dentes inclusos, uma
radiografia panorâmica dos maxilares (Fig. 1), que exibia
inclusão com impactação dos 18, 28, 38 e 48, bem como
inclusão horizontal do 43 na basilar da sínfise mentoniana.
Solicitou-se complementação radiográfica (PA para
mandíbula com boca aberta e cefalométrica de perfil).
Diante do trauma operatório previsto, optou-se por
conduzir a intervenção sob anestesia geral. Para tal,
solicitou-se os exames pré-operatórios rotineiros, que
encontravam-se todos dentro do padrão de normalidade.
Após a indução anestésica e manutenção através de
anestesia combinada, entubação naso-traqueal, realizouse antissepsia intra e extra-bucal, aposição do campo
operatório e tamponamento da oro-faringe. Com seringa
tipo luer, empreendeu-se uma infiltração sub-periostal de
solução de Cloridrato de Bupivacaína a 0,5% com adrenalina
com intuito de diminuir o sangramento trans-operatório e
facilitar o descolamento muco-periostal em todas as regiões
das inclusões.
Os 3 os. Molares foram abordados de maneira
convencional. O 43 foi abordado através de uma incisão
horizontal anterior, retalho dividido, fazendo-se
inicialmente um reparo sobre o freio verticalmente para
demarcação da linha média (Fig. 2).
Após o descolamento muco-periostal e exposição da
cortical mentoniana, através de brocas para peça de mão
N0. 703 e 702, iniciou-se a osteotomia / ostectomia até
exposição total da coroa do 43. Realizou-se, à seguir, uma
“pré-luxação “ do 43, à qual seguiu-se odontossecção
incialmente com broca diamantada para peça de mão e
posteriormente com broca 702. Tomou-se cuidado de deixar
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aparente parte da raiz do 43.
Aplicando elevador seldin reto, pôde-se concluir a
odontossecção e a coroa do dente pôde, então, ser
removida. (Fig. 3). Realizou-se sobre o componente radicular
exposto um orifício com broca 702, através do qual aplicouse um elevador de Heidbrinck No. 1 e a raiz pôde, então,
ser tracionada até a parede distal da loja operatória. Uma
nova odontossecção intermediária foi realizada.
Finalmente, o remanescente radicular pôde sair por
completo. Após regularização da osteotomia / ostectomia
com brocas de acabamento ósseo, a ferida operatória foi
fechada com pontos periostais de poligalactina 910 de No. 4
– 0 e externamente a mucosa fechada por fio semelhante,
de No. 3-0.
O pós-operatório transcorreu sem qualquer
intercorrência. A peça operatória assim como uma
radiografia de controle pós – operatório podem ser
visualizadas na Fig. 4 e Fig. 5, respectivamente.

Figura 4 – Peça operatória

Figura 5 – Radiografia de controle pós-operatório.

Figura 1 - Radiografia Panorâmica, Cefalométrica de Perfil
e PA para mandúbula.

Figura 2 – Incisão através de retalho dividido.

Figura 3 – Aplicação do elevador reto de Seldin para
exérese coronária do 43.

DISCUSSÃO
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Concordamos com a definição de Guimarães sobre a
definição de ectopia, muito embora Shafer relate ectopia
como, por exemplo, uma inclusão dentária na região
anterior do mediastino e área retroperitoneal; essa
condição é mais apropriada para a denominação de
heterotopia, no pensar de Guimarães. O caso clinico aqui
relatado é de rara ocorrência, como toda inclusão ectópica
e reforça a prevalência dos caninos como os que são mais
acometidos de inclusões ectópicas, conforme relataram
Vanarsdall (1977) e apud Almeida et al. (2001).
O caso foi compatível com os estudos que relatam
que existe uma maior quantidade de casos envolvendo
homens (60%) do que mulheres (40%) e que não há
predileção da localização destas patologias na literatura29;
a ausência de sintomatologia não foi relevante devido à
indicação ortodôntica de exérese do 43 e dos terceiros
molares.
Se, por outro lado, não houvesse a solicitação
ortodôntica e não existissem dentes inclusos associados,
poderíamos apenas optar pela não-intervenção,
proservando o paciente através de controle radiográfico
de rotina, conforme sugerem alguns autores.15, 17
Como normalmente essas inclusões ectópicas são de
difícil acesso, é necessário estipular-se o trauma operatório
previsto antes da escolha do tipo de anestesia adequado à
condução cirúrgica do caso, quando for indicado, bem como
pesar bem custo / benefício quando das indicações.
Sem dúvida, as técnicas de odontossecção são
imprescindíveis por facilitarem sobre-maneira a condução
do ato operatório, propiciando significante economia do
patrimônio ósseo do paciente e diminuição do tempo e
trauma operatório.
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CONCLUSÃO
Os achados do caso clínico relatado foram compatíveis
em vários aspectos com os referidos na revisão literária
realizada, principalmente no que diz respeito a maior
prevalência de impactação ectópica dos caninos. A
indicação cirúrgica pela ortodontia foi o motivo da consulta
e a motivação principal da opção pela intevenção realizada.
A raridade de ocorrência das inclusões ectópicas é um fato
que justifica o relato desse caso clínico.
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