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Tratamento de odontoma composto:  
diagnóstico e abordagem cirúrgica
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Introdução: Os odontomas são os tumores odontogênicos mais comuns da cavidade oral. Sua etiologia é desconhecida 
e pode estar relacionada a traumas ou processos infecciosos, que causariam uma perturbação na maquinaria 
genética que controla o desenvolvimento dentário. Essas lesões são assintomáticas e geralmente descobertas em 
exames radiográficos de rotina para verificar o não irrompimento de algum elemento dentário. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classifica os odontomas em dois tipos: odontoma composto, formado por estruturas 
semelhantes a dentículos e odontoma complexo, onde a estrutura tecidual se dispõe de maneira desorganizada e, 
portanto, não se assemelha morfologicamente aos dentes. O tratamento em ambos os tipos é a remoção cirúrgica e o 
prognóstico é favorável. Objetivos: O objetivo deste trabalho é mostrar as principais características dos odontomas e 
apresentar sua resolução cirúrgica através de um caso clínico. Conduta Clínica: A conduta clínica proposta incluiu a 
remoção cirúrgica do odontoma e do elemento 38 não irrompido. Paciente, 14 anos de idade, melanoderma, gênero 
masculino, procurou a clínica de cirurgia para avaliação de lesão associada ao terceiro molar inferior esquerdo não 
irrompido. A mesma foi descoberta em exame radiográfico de rotina, para tratamento ortodôntico. Resultados: 
Durante a anamnese, não foram relatadas alterações sistêmicas, nem queixas em relação a lesão. Após exames 
clínico e radiográfico, chegou-se ao diagnóstico de odontoma composto. A cirurgia ocorreu sem intercorrências e 
a lesão foi encaminhada para exame histopatológico, que confirmou o diagnóstico. Conclusão: Após alta cirúrgica 
o paciente segue em acompanhamento clínico e radiográfico pelo ortodontista, contribuindo para um tratamento 
amplo e promovendo maior qualidade de vida ao paciente.
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