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Dentes supranumerários consiste na existência de um aumento no número normal de dentes, 

onde este pode desenvolver-se em qualquer localização da cavidade bucal, ou seja, tanto no 

arco maxilar, quanto mandibular. O aumento no número do dente é considerado comum, 

ocorrendo especialmente na dentição permanente, porém destaca-se que não há uma etiologia 

definida que enfatize o surgimento dos dentes supranumerários, assim, destaca-se as 

principais teorias caracterizadas em teoria da dicotomia que destaca a proliferação continuada 

da lamina dentária que forma um novo germe dentário, teoria atávica que enfatiza uma 

regressão a padrões de ancestrais primitivos, bem como é associada a distúrbios do 

desenvolvimento, e por fim, teoria da hereditariedade que pode influenciar no surgimento 

dessa patologia. Dentro dessa perspectiva, a pesquisa aponta como objetivo geral: revisar a 

literatura como tem sido abordado às formas de tratamento para pacientes portadores de 

dentes supranumerários. A pesquisa consiste em uma revisão de literatura integrativa que será 

desenvolvida através da busca de documentos científicos no período de 2015 a maio de 2020 

que estejam disponíveis em base de dados eletrônica como Scientific Electronic Library 

Online, National Library of Medicine e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Como critérios de inclusão: textos completos disponíveis online no 

idioma português, podendo ser artigos, monografias, teses. Os descritores são: dentes, 

apinhamento, tratamento cirúrgico. Espera-se com o estudo direcione melhor o profissional 

cirurgião-dentista quanto o diagnóstico e o planejamento do tratamento, pois a terapêutica que 

será utilizada será conforme a necessidade do paciente. 
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