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Cisto paradentário: relato de dois casos clínicos
Momesso, N.R.; Ribeiro Junior, P.D.; Gulinelli, J.L.; Matsumoto, M.K.; Senko, R.A.G.; Saranholi, W.S.

O cisto paradentário (CP) é uma lesão odontogênica que ocorre próximo à margem cervical da face lateral da raiz, 
consequente um processo inflamatório. Geralmente, localiza se nas faces vestibular e distal de terceiros molares 
inferiores parcial ou totalmente erupcionados. O objetivo deste trabalho é relatar dois casos clínicos de cisto 
paradentário bilateral em terceiros molares inferiores. No primeiro caso, paciente do gênero masculino, 31 anos de 
idade, compareceu a clínica para exame de rotina, não relatava histórico de pericoronariete e clinicamente observou-
se aspecto intrabucal de normalidade na região do 38 e 48. O segundo caso clínico, paciente do gênero masculino, 
29 anos de idade, compareceu a clínica particular relatando histórico de dor compatível com pericoronarite. O 
mesmo apresentava ausência de sinais de infecções e mucosa sobrejacente de aspecto normal na região de 38 e 48 no 
momento da consulta. Em ambos ao exame imaginológico observou-se uma imagem radiolúcida bem delimitada e 
unilocular nessas regiões. Sendo o tratamento a exodontia dos elementos dentários associado à enucleação cística. 
A lesão foi encaminhada para análise anatomopatológica e confirmado o diagnóstico de cisto paradentário. A 
confirmação do diagnóstico do cisto paradentária será a somatória dos dados clínicos, radiográficos e histológicos.
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