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MEDICINA DENTÁRIA
Os dentes que estão a mais podem
prejudicar os dentes definitivos
POR DRA. RITA RAMOS/ MALO CLINIC

OS DENTES QUE ESTÃO
A MAIS DEVEM SER
EXTRAIDOS? HÁ RISCOS?
Devem e não há riscos. São
dentes que não têm função,
estão lá a mais, e que normalmente são mais pequenos e
estão menos ancorados ao
osso. Na dentição definitiva,
o normal é termos 32 dentes
e na de leite são 20 dentes.
Muitas vezes, há o perigo de
prejudicarem um dente definitivo que queira erupcionar,
no caso de ser uma dentição
de leite. E esse dente definitivo não o consegue fazer porque tem ali um entrave. É
uma simples extração se for
detetado precocemente,
quanto mais tempo permanecem na boca, mais difícil é
esse procedimento.
QUAL É O LOCAL DA BOCA
ONDE SURGEM MAIS?
O mais frequente é surgirem
na arcada superior, à frente,
mas não é o único local. Além

do dente do siso, por exemplo, as pessoas podem ter um
quarto molar atrás. Um dente
a mais pode causar enxaquecas, o que é frequente.

E A IDADE MAIS
FREQUENTE?
É mais frequente surgir na
dentição definitiva, mas
acontece também na de leite.
Os primeiros dentes definitivos nascem por volta dos seis
anos e poderá acabar por surgir por volta dessa idade.
UM DENTE NO CÉU
DA BOCA DE UM BEBÉ
É UM DENTE A MAIS?
Este cenário pode estar relacionado com a má posição
dentária e não ser um dente
a mais. Pode ocorrer devido
ao dente de leite não ter caído quando devia, porque o
definitivo não nasceu onde
devia para criar a mobilidade
no dente de leite.
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