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Resumo 
 

Introdução: Durante o desenvolvimento dentário, podem ocorrer múltiplas 

alterações, tais como anomalias dentárias de número. Estas podem ser alterações por 

excesso do número de dentes, hiperdontia, ou por diminuição do número de dentes, 

hipodontia. O aparecimento de anomalias dentárias de número está, geralmente, 

associado a síndromes com uma base genética bem estabelecida e com características 

fenotípicas também elas discrimináveis, principalmente a nível crânio-orofacial. Ora, 

posto isto, torna-se possível explorar e associar determinadas síndromes onde ocorrem 

anomalias dentárias de número – seja por excesso ou por defeito – a perfis crânio-

orofaciais específicos. Tendo isto por base, é objetivo desta dissertação de revisão 

bibliográfica abordar os contextos sindrómicos em que surgem estas alterações dentárias 

de número, as variações crânio-orofaciais associadas às mesmas, a etiologia genética 

associada e as repercussões em termos do planeamento médico-dentário. 

 Material e Métodos: Foram efetuadas pesquisas bibliográficas nas bases de 

dados PubMed® e OMIM®, das quais foram selecionados 38 artigos que respeitassem os 

critérios de inclusão e exclusão. Adicionalmente, foram ainda considerados 4 livros do 

catálogo de livros da Universidade do Porto. 

Desenvolvimento: De acordo com a sua incidência e o seu interesse clínico foram 

selecionadas síndromes com manifestação de hiperdontia e síndromes com manifestação 

de hipodontia, para as quais se descreveu o background genético associado, as suas 

manifestações fenotípicas gerais, as características cranio-orofaciais associadas e 

considerações a ter no planeamento e no tratamento destes indíviduos. O médico dentista 

encontra uma variedade de desafios durante o tratamento de pacientes sindrómicos em 

diferentes idades, devido a fatores inerentes a alterações da dinâmica do ambiente oral, a 

mudanças físicas da estrutura craniana e do perfil facial e a mudanças 

psicológicas/comportamentais. Os dismorfismos faciais podem ocorrer devido a falhas 

no desenvolvimento dos terços superior, médio e inferior da face, incluindo alterações no 

encerramento das suturas cranianas e defeitos na posição e no tamanho da maxila e da 

mandíbula. As anomalias dentárias resultam em problemas funcionais e estéticos e podem 

contribuir para impactos psicológicos bastante negativos e, como tal, o clínico deve ser 

capaz de prever e evitar que estes tomem repercussões nefastas. 
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Conclusão: A variabilidade fenotípica existente entre as diferentes síndromes 

com anomalias dentárias de número, quer a própria variabilidade individual de cada 

síndrome, requerem uma estudo cuidado e personalizado por parte do médico dentista. 

Além disso, neste tipo de situações deve ser preconizado uma abordagem 

multidisciplinar, abrangendo as diferentes áreas de saúde comprometidas. As anomalias 

congénitas do complexo crânio-orofacial podem dificultar o tratamento e o prognóstico 

do mesmo e, como tal, o médico dentista deve assumir um papel importante na oferta de 

cuidados orais adequados aos indivíduos sindrómicos, nas várias especialidades da 

medicina dentária. 

Palavras-chave 
 

Síndrome 

Hiperdontia 

Hipodontia 

Dentes supranumerários 

Agenesia 
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Abstract 
 

 Introduction: Several variations may occur during dental development, such as 

alterations in the number of teeth. These numeric variations of teeth include the 

development of an increased number of teeth, hyperdontia, or the lack of development of 

teeth, hypodontia. The occurrence of developmental alterations in the number of teeth is 

generally associated with a well-established genetic basis and with phenotypic 

characteristics that are also discriminative, especially the craniofacial and dental changes. 

On this wise, it becomes possible to explore and associate syndromes where there are 

these dental number alterations - either by excess or by defect - to specific cranio-oro-

facial profiles.  Based on this, the purpose of this dissertation is to approach the syndromic 

contexts in which these dental anomalies occur, the associated craniofacial and dental 

variations, the associated genetic etiology and the medical-dental planning repercussions. 

 Material and Methods: Bibliographic searches were performed on PubMed® 

and OMIM® databases, from which were selected 38 articles that respected the inclusion 

and exclusion criteria. It was also considered 4 books in the book catalog of University 

of Porto. 

 Development: Based on the information found, syndromes with manifestation 

of hyperdontia and syndromes with manifestation of hypodontia were selected, according 

to their incidence and clinical interest. Thus, for each of them, its genetic phenotypic 

manifestations, the associated cranio-orofacial characteristics and considerations in the 

planning and in the treatment of these individuals are described. Dental practitioners may 

encounter a variety of challenges during the treatment of syndromic patients at different 

ages, due to factors inherent to oral changes, skeletal changes in cranial and facial profile 

and psychological/behavioral changes. Facial dysmorphisms may occur due to failures in 

the development of the upper, middle and lowers thirds of the face, including changes of 

the cranial sutures closure and defects in size and position of the maxilla and mandible. 

Dental anomalies cause functional and aesthetic problems and contribute to negative 

psychological impacts. The clinician must be able to predict and prevent these patients 

from harmful repercussions. 
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 Conclusion: The phenotypic variability of the clinical manifestations of the 

different syndromes and also within the syndrome itself requires a careful, individualized 

and personalized analysis by the dental practitioner. In addition, it is necessary to 

approach multidisciplinary teams, composed of professionals from different health areas. 

It is crucial to realize that congenital anomalies of the cranio-oro-facial complex can make 

treatment and prognosis difficult and, for that, dental practitioners must play an important 

role in providing appropriate oral care to syndromic individuals in the various specialties 

of dentistry 

  

Keywords 
 

Syndrome 

Hyperdontia 

Hypodontia 

Supernumerary teeth 

Agenesis 
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Introdução 
 

Durante o desenvolvimento dentário, podem ocorrer múltiplas alterações. Estas 

alterações podem ser classificadas em alterações dentárias de número; alterações 

dentárias de tamanho; alterações dentárias de forma; e alterações dentárias de estrutura. 

Considerando o objetivo desta monografia, focar-nos-emos nas alterações de 

desenvolvimento no número de dentes.(1, 2)  

 Relativamente ao tipo de alterações dentárias de número, a definição de anodontia 

refere-se à total falta de desenvolvimento dentário, enquanto a hipodontia refere-se à falta 

de desenvolvimento de um ou mais dentes. Ainda enquadrado no conceito de hipodontia, 

a oligodontia surge como uma subdivisão da hipodontia, indicando a falta de 

desenvolvimento de seis ou mais dentes. Por outro lado, a hiperdontia diz respeito ao 

desenvolvimento de um maior número de dentes, os quais, por sua vez, tomam a 

denominação de supranumerários(1, 2). 

 Etiologicamente, sabe-se que os fatores genéticos exercem uma forte influência 

no desenvolvimento dos dentes. Isto fundamenta-se se atentarmos ao grande número de 

síndromes hereditárias que estão associadas tanto à hipodontia, como à hiperdontia. 

Apesar disso, não são raras as situações em que surgem alterações dentárias de número 

em pacientes não sindrómicos, como nos casos de fenda labial e de fenda palatina(1, 3).  

 Geralmente, na maior parte dos casos, a hipodontia manifesta-se por apresentar 

uma herança autossómica dominante, com penetrância incompleta e expressividade 

variável. Um menor número de casos apresenta um padrão hereditário recessivo ou ligado 

ao sexo. É de frisar que o meio ambiente também exerce influência, sendo, assim, a 

hipodontia uma representação de distúrbios causados por fatores variáveis genéticos e 

epigenéticos(1, 3). 

 Contrariamente, na hiperdontia, são sugeridos quase todos os padrões de herança 

possível. Em todas as possibilidades, a grande maioria dos casos são multifatoriais, 

resultando de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Desta forma, será de 

expectar encontrar-se padrões de herança autossómica dominante com penetrância 

incompleta, herança autossómica recessiva e herança ligada ao cromossoma X.(1, 3) 
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   A este respeito, várias teorias têm sido propostas para explicar estes dois 

fenómenos. Alguns investigadores consideram que a hipodontia trata-se de uma variante 

normal, estando os humanos num estágio intermédio da evolução dentária. Como tal, 

nesta perspetiva a hiperdontia seria percebida como um atavismo, isto é, como o 

reaparecimento de uma condição ancestral. Contudo, esta hipótese é dificilmente aceite. 

A teoria mais aceite a nível científico refere que a hiperdontia é um resultado direto da 

hiperatividade localizada e independente da lâmina dentária, enquanto que a hipodontia 

se relaciona com a ausência de lâmina dentária apropriada. A perda de gérmenes dentários 

em desenvolvimento parece ter um controlo genético. No entanto, o meio ambiente parece 

desempenhar uma influência crucial no resultado final, dado que a lâmina dentária é 

muito sensível a estímulos externos e danos prévios à formação dentária – tais como 

situações de trauma, infeção, radiação, quimioterapia e distúrbios endócrinos e 

intrauterinos- que podem compromete-la.(1-3)  

O aparecimento de anomalias dentárias de número em pacientes está, geralmente, 

associado a síndromes com uma base genética bem estabelecida e com características 

fenotípicas também elas discrimináveis, principalmente a nível crânio-orofacial. Ora, 

posto isto, torna-se possível explorar e associar determinadas síndromes onde ocorrem 

anomalias dentárias de número – seja por excesso ou por defeito – a perfis crânio-

orofaciais específicos.(3, 4)  

  A formação e o desenvolvimento da face constituem um processo complexo na 

embriologia humana que ocorrem entre a quarta e a quinta semana de vida intrauterina. 

Mais se acrescenta que, tendo em conta a sua ocorrência numa fase precoce e ser de 

extrema complexidade anatómica, os sistemas envolvidos no processo são altamente 

suscetíveis à incidência de alterações e anomalias crânio-orofaciais, acarretando, a 

posteriori, consequências funcionais, estéticas e sociais no indivíduo em formação.(4)  

Uma vez que o desenvolvimento craniano e facial envolve a expressão de vários 

genes em simbiose com fatores de transcrição, moléculas sinalizadoras e variantes 

hormonais e biomecânicas, é de prever que a interação destes genes, quando feita de modo 

inadequado, à mercê de mutações sejam elas génicas ou cromossómicas, resultará num 

comportamento celular inadequando e numa expressão fenotípica anómala. (4) 
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Em suma, a existência de um background genético em diferentes síndromes 

possibilita a existência de fenótipos crânio-orofaciais distintos e, em determinados casos, 

patognomónicos.(4)  

Tendo isto por base, é objetivo desta dissertação de revisão bibliográfica abordar 

os contextos sindrómicos em que surgem estas alterações dentárias de número, as 

variações cranio-orofaciais associadas às mesmas, a etiologia genética associada e as 

repercussões em termos do planeamento médico-dentário. 
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Material e Métodos 
 

 Com o propósito de identificar os estudos relevantes a incluir na elaboração desta 

revisão bibliográfica, foi feita uma pesquisa na base de dados PubMed® (Arquivo Digital 

de literatura biomédica e ciências da vida do Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos), sem limites temporais. A pesquisa incluiu todo o tipo de artigos, dando particular 

interesse a revisões bibliográficas. 

Para isso, foram utilizadas os termos de pesquisa na Pubmed®: “Syndromes with 

supernumerary teeth’’ e “Syndromes with hypodontia’’.  

Além desta, complemetou-se a pesquisa através da base de dados OMIM® (Online 

Mendelian Inheritance in Man – base de dados geridas pelo Instituto de Genética Médica 

McKusick-Nathan, pertencente à Universidade de Medicina Johns Hopkins).  

Com base na informação encontrada, foram selecionados cinco síndromes com 

manifestação de hiperdontia e cinco síndromes com manifestação de hipodontia. A 

seleção destes síndromes em específico tem por base a sua incidência e a disponibilidade 

de informação. 

Assim, foram feitas pesquisas usando termos de pesquisa tanto na Pubmed®, como 

na OMIM, descritos na tabela que se segue. 

Patologia Genética Pubmed® OMIM® 

Displasia Cleidocraniana “cleidocranial dysplasia oral management’’ Cleidocranial Dysplasia 

Síndrome de Ellis-van Creveld “Ellis-van Creveld syndrome oral management’’ Ellis-van Creveld Syndrome 

Síndrome de Nance-Horan “Nance-Horan syndrome oral’’ Nance-Horan Syndrome 

Síndrome Oro-facio-digital 

tipo 1 (OFD1)  

“Orofacialdigital type 1 syndrome oral’’ OFD1 

Síndrome de Gardner “Gardner syndrome oral management’’ Gardner Syndrome 

Síndrome de Williams-Beuren “Williams-Beuren syndrome oral’’ Williams-Beuren Syndrome 

Síndrome de Rubinstein-Taybi “Rubinstein-Taybi syndrome oral management’’ Rubinstein-Taybi syndrome 

Displasia Ectodérmica “Ectodermal dysplasia oral management’’ Ectodermal dysplasia 

Síndrome de Treacher-Collins “Treacher-Collins syndrome oral management’’ Treacher-Collins syndrome 

Síndrome de Axenfeld-Rieger “Rieger syndrome oral management’’ Axenfeld-Rieger syndrome 

Tabela I - Palavras-chave utilizadas consoante a patologia genética. 

 A partir dos resultados obtidos, sem qualquer limitação temporal, devido à 

pertinência da informação dada por alguns artigos e a descrições clássicas de algumas 
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síndromes, foram selecionados um total de 38 artigos por respeitarem os critérios de 

inclusão e exclusão dispostos na seguinte tabela.   

Tabela II - Critérios de inclusão e de exclusão considerados. 

Palavras-chave Filtros Resultados Artigos 

selecionados 

Eliminados 

pelo 

resumo 

Eliminados 

pelo texto 

Artigos usados 

“Syndromes with 

supernumerary 

teeth’’ 

Languages 

Free full text 

100 25 12 11 2 

“Syndromes with 

hypodontia’’ 

Languages 

Free full text 

204 16 7 7 2 

“Cleidocranial 

dysplasia oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

9 8 3 1 4 

“Ellis-van 

Creveld 

syndrome oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

7 7 2 1 4 

“Nance-Horan 

syndrome oral’’ 

Languages 

Free full text 

5 3 1 0 2 

“Orofacialdigital 

type 1 syndrome 

oral’’ 

Languages 

Free full text 

4 4 1 0 3 

“Gardner 

syndrome oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

8 6 1 1 4 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

▪ Idioma português, inglês, francês e 

espanhol 

▪ Casos clínicos 

▪ Revisões sistemáticas 

▪ Revisões bibliográficas 

▪ Investigações 

▪ Disponibilidade do texto integral 

▪ Artigos de opinião 

▪ Casos clínicos sem relações com os 

objetivos estabelecidos 

▪ Casos clínicos com interesse 

comercial 
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“Williams-

Beuren 

syndrome oral’’ 

Languages 

Free full text 

9 6 1 1 4 

“Rubinstein-

Taybi syndrome 

oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

7 5 2 0 3 

“Ectodermal 

dysplasia oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

27 10 4 2 4 

“Treacher-

Collins 

syndrome oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

10 5 1 1 3 

“Rieger 

syndrome oral 

management’’ 

Languages 

Free full text 

11 3 0 0 3 

Tabela III - Tratamento dos resultados de pesquisa e artigos utilizados. 

Após análise, segundo os critérios de inclusão e exclusão acima mencionados, 

selecionaram-se cerca de 38 artigos, com interesse para o estudo abordado. 

Adicionalmente foram incluídos capítulos de 4 livros disponíveis no catálogo da 

biblioteca da Universidade do Porto.  
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1. Hiperdontia 
 

1.1. Displasia Cleidocraniana 

 

A displasia cleidocraniana (CCD) é uma displasia esquelética rara com um padrão 

hereditário autossómico dominante, com uma incidência de 1:1000000. A CCD não 

apresenta predileção por sexo ou afinidade populacional(5).  

Em termos etiológicos, a mutação do gene CBFA1, presente no cromossoma 6p21, 

pode ser herdada ou, em 20 a 40% das situações, ser espontânea. Esta mutação afeta o 

fator de transcrição Runx2, o qual é fundamental para a diferenciação celular de 

odontoblastos e osteoblastos, uma vez que medeia as interações celulares entre células 

epiteliais e mesenquimatosas(5, 6). 

Usualmente, indivíduos com esta síndrome têm uma aparência patognomónica. As 

principais características clínicas descritas pela literatura incluem baixa estatura; 

hipoplasia ou aplasia clavicular uni ou bilateral (em cerca de 10% dos casos), resultando 

em hipermobilidade dos braços e dos ombros (Figura 1 e 2) (7, 8). São também comumente 

observados problemas auditivos, decorrentes das anomalias de formação de esqueleto 

facial; disfunção da trompa de Eustáquio; e inflamações frequentes do ouvido médio(5, 7, 

9). Não há registo de manifestações de alterações do desenvolvimento mental em pacientes 

com CCD(8).  

 

Figuras 1 e 2 - Hipoplasia clavicular e hipermobilidade dos braços e ombros. 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/cleidocranial-dysplasia. 

(Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/cleidocranial-dysplasia
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Relativamente a características craniofaciais, relata-se um atraso no encerramento da 

fontanela anterior e nas suturas sagitais e frontais; múltiplos ossos intra-suturais (ossos 

supranumerários, irregulares e isolados, que surgem no interior das suturas do crânio); 

hipoplasia tanto da maxila como do osso zigomático, levando a um perfil facial 

aparentemente mais pequeno; hipertelorismo ocular; nariz de base larga e com a ponte 

nasal colapsada; bem como seios paranasais subdesenvolvidos. O perfil craniofacial tem 

tendência a ser braquicefálico com aumento do diâmetro transverso do crânio(5, 7, 8).  

As manifestações orais mais frequentes incluem atrasos na cronologia de erupção 

(sobretudo na dentição permanente), dentes supranumerários e palato alto e arqueado, 

estando ainda relatados casos de fenda palatina associada(6, 8).  

Focando apenas na hiperdontia, esta anomalia de desenvolvimento pode envolver tanto 

a dentição decídua, a dentição definitiva, ou, ambas as dentições (Figura 3). A hiperdontia 

leva a impactação, apinhamento e má-oclusão dentária, podendo em simultâneo a 

hipoplasia do terço médio da face exacerbar estes problemas(7, 8). A articulação e a 

mastigação podem estar afetadas e, sobretudo, a estética fica bastante comprometida(7).  

Os dentes supranumerários podem apresentar uma morfologia normal ou anomalias de 

forma dentária. Estes dentes podem se situar vestibularizados, lingualizados ou entre os 

dentes da arcada dita normal, tanto superior como inferior(5, 8, 10). A apresentação mais 

comum de dentes supranumerários (45-68%) é o mesiodens (Figura 4) e ocorre no setor 

incisivo maxilar(10).  

Como referido, pressupõe-se que a hiperdontia é uma consequência da hiperatividade 

da lâmina dentária fetal, a qual conduz à formação de gérmenes dentários adicionais. 

Histologicamente, verifica-se uma ausência da camada de cemento nas raízes dos dentes 

não erupcionados(10).  

Outras anomalias dentárias que podem estar presente na CCD incluem o atraso na 

erupção e retenção das dentições primárias e secundárias(7). As coroas dos dentes são 

aparentemente anormais, apresentando esmalte hipoplásico. Em grupos mais jovens, é 

usual ocorrer diastemas dos incisivos inferiores(7, 10). 
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Figuras 3 e 4 – Manifestações de hiperdontia na CCD. 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/cleidocranial-dysplasia. 

(Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

O tratamento dos distúrbios dentários detetados na CCD inclui a otimização funcional 

e a reabilitação estética e, como tal, sugere-se que a combinação de tratamento 

ortodôntico e cirúrgico(10). A exposição cirúrgica dos dentes permanentes não 

erupcionados com tração ortodôntica – ou erupção guiada por ortodontia – permite aos 

pacientes manter os seus próprios dentes, evitando assim a necessidade de reabilitação 

protética(8-10). Outras modalidades de tratamento incluem a confeção de próteses 

removíveis ou relocações cirúrgicas, as quais apresentam desvantagens, como um pior 

prognóstico e maior deterioração ao longo do tempo(10). 

Em relação ao tratamento da má oclusão esquelética, a extração de dentes 

supranumerários, quando presentes, coadjuvada com a cirurgia ortognática da hipoplasia 

maxilar parecem ser as intervenções cirúrgicas com maior eficácia(9, 10).  

  

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/cleidocranial-dysplasia
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1.2. Síndrome de Ellis-van Creveld 

 

A síndrome de Ellis-van Creveld (EVC) é uma condição com padrão hereditário 

autossómico recessivo, tratando-se de uma forma de displasia esquelética e 

condroectodérmica. Esta síndrome, por isso, também conhecida por displasia 

condroectodérmica ou ainda displasia mesoectodérmica, é caracterizada por uma tétrada 

de nanismo, polidactilia pós-axial bilateral (cubital na mão ou peronial no pé), displasia 

ectodérmica e malformações cardíacas congénitas(6, 11). 

Como já referido, trata-se de uma síndrome com padrão hereditário autossómico 

recessivo, onde a consanguinidade parental ocorre em 30% dos casos. A sua incidência 

está estimada à volta de 7:1000000. A EVC surge pela mutação dos genes EVC1 e 

EVC2(12). 

Na síndrome de Ellis-van Creveld, múltiplos órgãos estão afetados. As anomalias pré-

natais podem ser descobertas por volta da 18ª semana de gestação e, tipicamente, incluem 

um tórax estreito, encurtamento marcado dos ossos longos, hexadactilia das mãos e pés e 

defeitos cardíacos(11, 12).  

Os sinais cardinais encontrados no período pós-natal são baixa estatura, 

simultaneamente com um padrão de encurtamento progressivo dos membros desde as 

suas falanges proximais às distais, polidactilia que afeta as mãos e, ocasionalmente, dos 

pés, usualmente bilateralmente (Figura 5), displasia das unhas, cabelo e dentes e defeitos 

cardíacos congénitos (em cerca de 50% a 60% dos indivíduos). Estes últimos afetam a 

longevidade do individuo. Para o diagnóstico desta síndrome, devem estar presentes, pelo 

menos, 3 dos 4 sinais cardinais(11, 12). 
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Figura 5 – Sinais cardinais pós-natais da EVC. 

Fonte: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-95928-1_11. (Consultado a 22/05/2019. 

Adaptado, sem autorização do autor). 

As manifestações orais da síndrome EVC incluem a má-oclusão, aderências 

labiogengivais, hipertrofia do freio labiogengival acessório, aparência serreada da 

gengiva, transposição dentária, diastemas e alterações dentárias, tanto na forma – dentes 

cónicos e taurodontia – como na mineralização – hipoplasia do esmalte – e ainda de 

número – hipodontia e hiperdontia(6, 13). 

É comum que, nestes indivíduos, os dentes apresentem uma erupção prematura ao 

nascimento e/ou exfoliação prematura. A apresentação clínica variável das alterações 

orais é resultante do defeito genético associada a esta síndrome no desenvolvimento 

dentário e nas estruturas orais, o qual ocorre por um período relativamente longo, e resulta 

ainda de fatores modificadores do fenótipo por interações genéticas-ambientais(6, 13).  

A apresentação de comprometimento médico de uma criança sindrómica no 

consultório médico-dentário continua a ser um enorme desafio para os prestadores de 

cuidados de saúde oral. Várias síndromes são identificados muito cedo na infância e 

exigem especial atenção desde o nascimento. A síndrome de Ellis-van-Creveld, com 

fenótipo variável, e que afeta múltiplos órgãos acaba por constituir um destes exemplos 

(13).  

Como é calculável, não existe uma cura definitiva para a EVC. A abordagem deve ser 

multidisciplinar, incluindo especialidades como a pediatria, a ortopedia, a cardiologia, a 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-95928-1_11
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cirurgia maxilo-facial e a medicina dentária, em particular a prostodontia, a ortodontia, a 

periodontologia e a cirurgia oral(11). 

A abordagem terapêutica dependerá de cada caso em particular. As medidas 

preventivas incluem o acompanhamento nutricional, o controlo da placa bacteriana, a 

instrução e a motivação para a higiene oral, a aplicação tópica de vernizes de flúor e o 

uso de colutórios fluoretados. Para a manutenção de espaço e melhorias na estética e no 

discurso, é recomendada a colocação de uma prótese removível ou fixa, dependendo da 

idade. É lógico que, em idade mais precoces, é preferível a colocação de próteses 

removíveis, uma vez que o crescimento dos ossos maxilares leva à desadaptação das 

próteses. A restauração de dentes hipoplásicos e cariados é profundamente indicada para 

preservar a estrutura e a estética dentária. Para a correção de anomalias dos tecidos moles, 

tais como, anomalias do freio labial superior, é aconselhada a intervenção cirúrgica, 

nomeadamente a frenectomia(11, 13).  

Outro aspeto que deve ser tido em considerado é a profilaxia da endocardite bacteriana 

infeciosa, uma vez que estes pacientes apresentam malformações cardíacas, como já 

referidas, a presença de uma única aurícula e/ou um septo ventricular defeituoso. A 

predisposição estrutural deste órgão para o desenvolvimento de um processo infecioso, 

como a endocardite, constitui uma indicação para proceder à profilaxia(13).  

O aconselhamento psicológico da criança e parental é algo comum para melhorar 

possíveis danos psicológicos derivados do comprometido oral e da saúde em geral(13).  

  



Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

13 

 

1.3. Síndrome de Nance-Horan 

 

A Síndrome de Nance-Horan (NHS) é uma patologia genética hereditária ligada ao 

cromossoma X, caracterizada por cataratas congénitas, anomalias dentárias, 

características dismórficas e, em alguns casos, atraso mental(6). 

Em termos de background genético, esta síndrome surge por mutações no gene NHS, 

localizadas na região Xp21.1-22 e codifica três diferentes isoformas (NHS A-C), em 

resultado direto do processo de splicing alternativo. Destas três, a isoforma A é 

responsável por regular a remodelação da actina e a morfologia celular, sendo 

particularmente expressa em múltiplos tecidos, dos quais o mesênquima do aparelho 

craniofacial e do gérmen dentário (14). 

A nível clínico, a NHS é caracterizada por cataratas bilaterais congénitas, anomalias 

dentárias, dismorfismos faciais (tais como ponte nasal ampla, nariz bulboso e nariz longo 

e estreito) (Figura 6) e dedos curtos. Além do mais, um grande número de casos com 

alterações comportamentais acompanhadas de atraso mental são identificados, podendo 

observar-se indivíduos com espetro de autismo. No sexo masculino, é comum, além das 

cataratas congénitas, observar-se microftalmia, microcórnea, nistagmo e estrabismo. Em 

alguns casos mais graves, pode ocorrer cegueira irreversível na infância. De um modo 

geral, estes indivíduos tem um perfil fácil braquicefálico, mercê do crescimento 

esquelético anormal(6, 14, 15).  

Na cavidade oral, é frequente a ocorrência de anomalias dentárias, principalmente na 

forma e no número (Figura 6). Assim, salienta-se a presença de incisivos em forma de 

chave de fenda e molares em forma de barril. No concertante a anomalias dentárias de 

número, apesar de existirem alguns casos referidos de hipodontia, a grande parte destes 

pacientes apresenta dentes supranumerários, particularmente na região maxilar central e, 

por isso, não será de suspeitar a presença de mesiodens em indivíduos sindrómicos. Em 

associação a estes dentes supranumerários em correlação à morfologia anómala dentária 

já descrita, é recorrente a existência de diastemas, não só na região incisiva, mas também 

entre molares. Curiosamente, a literatura aponta que a existência de supranumerários na 

região central maxilar nestes indivíduos ocorre simultaneamente à agenesia dos pré-

molares mandibulares(6, 14, 15). 
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Deste modo, a presença de incisivos em forma de chave de fenda e de dentes 

supranumerários, particularmente o mesiodens, são enfatizados como sendo um dos 

traços fenotípicos major. A combinação entre o aparecimento de cataratas congénitas 

bilaterais, incisivos em forma de chave de fenda/ molares em forma de barril e 

mesiodens é considerada um forte indicador clínico da síndrome de Nance-Horan(6, 14).  

 

Figura 6 – Aspetos extra e intraorais da NHS. 

Fonte: Khan, A.O., Aldahmesh, M.A., Mohamed, J.Y., & Alkuraya, F.S. (2012). Phenotype-genotype correlation in 

potential female carriers of X-linked developmental cataract (Nance-Horan syndrome). Ophthalmic genetics, 33 2, 

89-95. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

 A catalogação desta síndrome no consultório médico-dentário é de essencial 

importância, não só pelas anomalias dentárias e possíveis alternativas terapêuticas, mas 

também, por serem pacientes com grande probabilidade de apresentarem um 

comportamento desviante, isto é, dentro do espetro de autismo. Como tal, é de ponderar 

uma consulta de avaliação da cooperação do doente e, verificando-se a inexistência da 

mesma, passar-se ao tratamento através da anestesia geral, em bloco hospitalar(14, 15).  

Em termos do tratamento propriamente dito, estão descritas técnicas de 

restauração direta ou de facetas em compósito, em pacientes cooperantes com anomalias 
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dentárias morfológicas. Além disso, o protocolo adotado aquando da presença de dentes 

supranumerários passa pela extração dos mesmos(14).   
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1.4. Síndrome Oro-facio-digital tipo 1 (OFD1) 

 

A Síndrome Oro-Facio-Digital tipo 1 (OFD1) é uma síndrome caracterizada por 

manifestações na face, na cavidade oral e nos dedos, sendo estas manifestações sempre 

malformações estruturais. Esta síndrome também pode ser denominada de Síndrome de 

Papillon-Léage-Psaume(16).  

 A sua origem tem por base genética a mutação no gene homónimo, OFD1, 

localizada no cromossoma Xp22. Assim sendo, esta síndrome tem um padrão de 

transmissão hereditário X-dominante(17).  

A incidência da OFD1 está estimada entre 1:50000-250000 nados vivos. A OFD1 

aparenta ter uma penetrância elevada, apesar de ter uma elevada variabilidade na sua 

expressão. A ocorrência desta mutação em indivíduos do sexo masculino é normalmente 

letal, nomeadamente no 1º e no 2º trimestre de gravidez, estando, portanto, poucos casos 

descritos em rapazes(17).  

Como já dito, a OFD1 caracteriza-se por anomalias faciais, na cavidade oral e nos 

dedos. É uma síndrome com alta variabilidade em termos fenotípicos, inclusivamente 

dentro da mesma família. Possivelmente, este fenómeno deve-se a um processo de 

mosaicismo somático, resultante da inativação aleatória do cromossoma X(17). 

Clinicamente, os indivíduos afetados pela OFD1 podem apresentar braquidactilia, 

sindactilia, clinodactilia do quinto dedo, desvio radial ou cubital dos outros dedos, 

normalmente do terceiro e duplicação unilateral do hallux(17). 

Numa análise do perfil craniofacial, estes indivíduos apresentam hipertelorismo, 

telecanto, fissura palpebral inclinada, epicanto, micrognatia, implantação baixa das 

orelhas e lábio leporino ou pseudo-fenda do lábio superior(17).  

Relativamente à cavidade oral destes indivíduos, são comuns as anomalias na 

língua, entre as quais língua lobulada, harmatomas e anquiloglossia (Figura 7). A 

ocorrência de fendas palatinas e alveolares é algo recorrente nestes pacientes, assim 

como freios orais aberrantes. Além disso, a presença de anomalias dentárias de número 

é frequente e, apesar de ocorrerem tanto casos de hipodontia como de hiperdontia, a 

presença de dentes supranumerários parece ter maior prevalência(16, 18).  
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Figura 7 – Manifestações orais e digitais da OFD1. 

Fonte: Arun M. Xavier, Kavita Rai, Amitha M. Hegde and Saurabh Joshi, 2012. Hereditary Oro-facial 

Digital Syndrome Type 1: Diagnosis and Management-case Report. European Journal of Dentistry and 

Medicine, 4: 1-7. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

 Além de manifestações orais, digitais e craniofaciais, é possível encontrar outras 

características em indivíduos com OFD1, entre as quais milia (pequenas machas 

punctiformes cutâneas), doença renal policística (cerca de 50%), quistos pancreáticos, 

hepáticos ou ováricos, défice auditivo e alterações intelectuais (podendo estas possuir 

causas como a agenesia do corpo caloso, microcefalia ou outras malformações cerebrais) 

(Figura 8)(16, 18). 
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Figura 8 – Manifestações pós-natais da OFD1 num recém-nascido. 

Fonte: https://www.nature.com/articles/hgv201569. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem 

autorização do autor). 

 A abordagem terapêutica dos profissionais de saúde em casos de OFD1 deve ser 

multidisciplinar, considerando a multiplicidade de sistemas em que ocorrem alterações 

estruturais, funcionais e patológicas(18).  

A fim de estabelecer a extensão da síndrome e as necessidades num diagnóstico 

individualizado de OFD1, serão necessárias várias avaliações, entre as quais, um extenso 

exame extra-oral, intra-oral e das mãos; avaliação do desenvolvimento cognitivo e 

comportamental; avaliação do envolvimento do sistema nervoso central; exame químico 

ao sangue e à urina; exame ultrassonográfico aos rins, fígado, ovários e pâncreas; 

avaliação audiológica; e, avaliação por um geneticista(18, 19).  

Com base no diagnóstico da síndrome e em colaboração com outras 

especialidades médicas o médico dentista deve ser capaz de estabelecer um plano de 

tratamento que inclua cirurgia cosmética ou reconstrutiva de fendas labiais e/ou palatinas, 

dos nódulos linguais, dos freios acessórios e do freio lingual aberrante (anquiloglossia). 

Nos casos de fenda palatina, deve, ainda, considerar-se a atuação conjunta com a terapia 

da fala, para corrigir distúrbios no discurso, e com a otorrinolaringologia para o 

tratamento de otites médias. Entre outras intervenções que podem ser efetuadas inclui-se 

https://www.nature.com/articles/hgv201569


Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

19 

 

a extração cirúrgica dos dentes supranumerários e, ainda, ortodontia no tratamento de má 

oclusões(4, 18).  

Além destas correções mais interventivas, os profissionais prestadores de 

cuidados de saúde devem estar aptos para reconhecer que indivíduos com síndrome oro-

cranio-facial são mais suscetíveis ao desenvolvimento de cárie dentária pela presença de 

apinhamento, mercê da erupção de dentes em excesso e pela contração da arcada dentária. 

Estes fatores contribuam para a existência de áreas propensas à fácil acumulação de placa 

bacteriana e de uma higienização ineficaz. Assim, nestes indivíduos, além de programas 

preventivos no âmbito da instrução e motivação para a higiene oral, pode ser útil e de 

extrema importância o aconselhamento nutricional, a implementação de escovagens 

dentárias regulares complementadas com colutórios fluoretados e a aplicação tópica de 

agentes de flúor(18, 19).  
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1.5. Síndrome de Gardner 

 

A síndrome de Gardner é uma patologia hereditária com transmissão autossómica 

dominante, caracterizada por malformações ósseas e desenvolvimento de tumores de 

tecido mole, com uma incidência que varia entre 1:4000-12000 nados-vivos, dependendo 

da população em estudo(20). 

Esta síndrome é uma variante da polipose adenomatosa familiar, a qual pode envolver 

pólipos gastrointestinais, osteomas, tumores desmóides, fibromas, lipomas e neoplasias 

que cursam com múltiplos adenomas do cólon e do recto. É de referir que, geralmente, 

estes indivíduos possuem maior predisposição para o desenvolvimento de cancro(20, 21).  

A literatura científica mais recente aponta que tanto a polipose adenomatosa familiar, 

a polipose adenomatosa familiar atenuada, a síndrome de Gardner e a síndrome de Turcot 

são diferentes manifestações de uma única patologia autossómica dominante causada pela 

mutação germinativa do gene APC (adenomatous polyposis coli), localizado no 

cromossoma 5 (5q21-q22). A perda da multifunção do supressor tumoral associada a este 

gene, a qual medeia a adesão celular, transdução do sinal e ativação transcripcional, 

parece estar nos primórdios da formação de adenomas. Apesar disso, não é claro que as 

mutações do gene APC sejam suficientes para o crescimento de adenomas colorectais, 

ou, se são necessárias mutações adicionais noutros loci(20, 21).  

Clinicamente, os pacientes com síndrome de Gardner podem apresentar osteomas na 

mandíbula e no crânio, cistos epidermoides ou fibromatose. Além do mais, podem ser 

encontrados tumores na pele ou cistos epidermoides de inclusão e, como tal, a análise 

completa do corpo é necessária. Estes cistos são, por norma, assintomáticos ou, quando 

associados a sintomatologia, caracterizam-se por prurido, inflamação e rutura(20, 21).  

Na síndrome de Gardner podem surgir manifestações não cutâneas, tais como a lesões 

do fundo ocular bilaterais, múltiplas e pigmentadas, também conhecidas por hipertrofia 

congénita do epitélio da retina. Os tumores desmoides podem ocorrer no abdómen, peito 

e extremidades superiores e inferiores, comprometendo os tendões e os ligamentos. O 

desenvolvimento de pólipos intestinais (Figura 9) e de adenocarcinomas colorectais é um 

achado-chave na síndrome de Gardner(20). 
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Figura 9 – Pólipos intestinais na Síndrome de Gardner. 

Fonte: Gu GL, Wang SL, Wei XM, Bai L. Diagnosis and treatment of Gardner syndrome with gastric 

polyposis: A case report and review of the literature. World J Gastroenterol 2008; 14(13): 2121-2123. 

(Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

Em relação a tumores de tecidos moles associados a esta patologia, referem-se os 

fibromas, neurofibromas, queloides, cistos sebáceos, leiomiomas e lipomas. Apesar da 

sua natureza benigna, estas lesões são consideradas agressivas e, usualmente, 

desenvolvem-se em cerca de 10% de indivíduos afetados(21). 

As manifestações maxilofaciais da síndrome de Gardner incluem múltiplos osteomas 

e anomalias dentárias, tais como dentes supranumerários, dentes impactados, 

hipercimentose, cistos dentígeros, odontomas compostos e anquilose. Estas alterações são 

mais comuns, comparativamente aos tumores de tecidos moles e estão presentes em cerca 

de 70% dos pacientes. Os osteomas são um achado clássico na síndrome de Gardner, 

sendo os seios paranasais e a mandíbula as zonas mais afetadas, ainda que, estes possam 

surgir na maxila, no crânio e nos ossos longos. Apesar de pouco comuns, estão descritos 

na literatura fenótipos que incluem limitações na abertura da boca, por consequência de 

hiperplasia coronóide bilateral ou osteomas no ramo ascendente do processo coronóide 

da mandibula(21-23). 
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Figura 10 – Imagem radiológica de osteomas e dentes supranumerários na Síndrome de Gardner.  

Fonte: Brucoli, M., Giarda, M., & Benech, A. (2011). Gardner syndrome: presurgical planning and 

surgical management of craniomaxillofacial osteomas. The Journal of craniofacial surgery, 22 3, 946-8. 

(Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

 

Considerando as presentes manifestações orais, o médico dentista deve desempenhar 

um papel importante no diagnóstico desta síndrome. Para além de poder contribuir para 

o prognóstico, uma vez que, as alterações maxilofaciais surgem geralmente previamente 

às do trato gastrointestinal, as quais, por sua vez, manifestam-se entre a segunda e terceira 

décadas de vida (em média, aos 25 anos de idade)(22).  

Cerca de 80% dos pacientes com síndrome de Gardner apresenta história familiar. No 

entanto, nos restantes 20% de casos, a síndrome resulta de uma mutação espontânea, sem 

qualquer historial familiar da patologia. Esta condição é de difícil diagnóstico, devido à 

diversidade de manifestações, enquanto alguns pacientes possuem apenas uma ou duas 

manifestações clínicas, outros podem apresentar todas as caracterizadas para esta 

síndrome(22). 

Além da medicina dentária, outras especialidades médicas, como a cirurgia 

maxilofacial e a radiologia, devem estar familiarizados com estas manifestações, a fim de 

conduzir à investigação e promoção de um diagnóstico precoce e aumentar as 

oportunidades de tratamento destes pacientes e, consequentemente, melhorar seu 

prognóstico. Nestes casos deve ser dada uma especial importância às lesões 

gastrointestinais, tendo em conta o seu elevado risco de malignização. Por sua vez, as 



Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

23 

 

manifestações maxilofaciais resultam em alterações importantes na função e na estética. 

Apesar de não estarem descritos casos de malignização nestas lesões, as mesmas 

requerem atenção por parte do clínico com o intuito de estabelecer o diagnóstico o mais 

precoce possível(20, 22).  

Havendo evidência clínica e suspeita da síndrome de Gardner, é de considerar o 

estabelecimento de testes genéticos ou colonoscopia para confirmação de diagnóstico(23).  

Na identificação das manifestações maxilofaciais, pode ser útil o recurso a radiografias 

panorâmicas, tomografias computorizadas e reconstrução facial 3D. Estes exames 

imagiológicos ganham relevância no planeamento de procedimentos cirúrgicos e na 

suspeita de diagnóstico da síndrome, após esta estar confirmada pela gastroenterologia. 

Desta forma, é importante que os clínicos prestem atenção aos exames imagiológicos, 

particularmente a anomalias dentárias e a alterações ósseas. Entre todos, a tomografia 

computorizada revela-se como o melhor meio auxiliar de diagnóstico, já que é o único 

exame que fornece informações acerca da localização e extensão dos osteomas. De referir 

que, nos exames imagiológicos, os osteomas apresentam-se, maioritariamente, como 

lesões focais (80% dos casos) ou como lesões difusas frequentemente associadas a outras 

malformações(23). 

 Como já referido, a hiperdontia continua a ser a anomalia dentária com maior 

expressão e, nestes pacientes, qualquer erupção com atraso, assimétrica ou ectópica, 

nomeadamente dos incisivos centrais superiores permanentes deve alertar o clínico para 

a possibilidade de mesiodens impactados. A presença, a posição e a relação do dente 

supranumerário com os dentes adjacentes deve ser avaliada radiograficamente, dado que 

um reconhecimento precoce destes dentes pode ser fulcral para determinar o tratamento 

adequado para qualquer paciente(10). 

 As complicações comuns dos dentes supranumerários incluem impactação dos 

dentes adjacentes, apinhamento, formação de diastemas, rotação, deslocamento dos 

dentes, interferências oclusais, cáries, problemas periodontais, dificuldades mastigatórias 

e comprometimento estético(10). 

 As alternativas terapêuticas para dentes adjacentes com a erupção atrasada pela 

presença de um dente supranumerário incluem apenas a extração do dente em excesso, se 

o espaço disponível for adequado para o dente adjacente erupcionar, ou remoção do dente 
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supranumerário seguido de tratamento ortodôntico-cirúrgico caso isso não se verifique. 

O timing da extração do dente é varíavel, podendo este ser removido o mais rápido 

possível após ter sido diagnosticado, ou então, mantido até o desenvolvimento radicular 

do dente adjacente estar completo, a fim de preservar danos apicais. Na primeira situação, 

é comum a confeção de uma prótese parcial removível na zona de dente extraído com o 

intuito de preservar o espaço até à erupção do dente impactado(10).  

 A literatura científica existente refere que a erupção espontânea do dente 

impactado pode levar até 3 anos e, por vezes, é necessário realizar tratamento ortodôntico 

para providenciar um alinhamento adequado do dente erupcionado na arcada dentária. Se 

a raiz do dente impactado ainda estiver em formação, o dente erupciona normalmente. 

Contudo, uma vez que ocorra o encerramento apical, o dente perde o seu potencial 

eruptivo(10).  
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2. Hipodontia 
 

2.1. Síndrome de Williams-Beuren 

 

A Síndrome de Williams-Beuren (WS) é uma anomalia congénita rara, caracterizada 

pela apresentação facial distintiva, doença cardíaca congénita e alterações 

comportamentais, as quais incluem um atraso mental ténue a moderado (24).  

A prevalência da WS está estimada entre 1:20000 a 1:50000 nados-vivos. 

Etiologicamente estão descritos casos de mutação esporádica, mutação de novo e, ainda, 

com transmissão autossómica dominante. Assim sendo, esta síndrome afeta ambos os 

sexos de igual forma e sem preferência étnica(24). 

A síndrome de Williams-Beuren é uma doença multisistémica causada pela deleção 

ou microdeleção hemizigótica no cromossoma 7 (na região 7q11.23), a qual pode alterar 

a funcionalidade de diferentes genes, incluindo o responsável pela produção de elastina(24, 

25). 

O diagnóstico desta síndrome é maioritariamente clínico. Apesar disso, este pode ser 

confirmado laboratorialmente e, para isso, o método de FISH (hibridização fluorescente 

in situ) constitui o gold-standard. Além deste método, podem ser usados os métodos 

qPCR (Reação em cadeia de polimerização quantitativa) e Array-CGH (microarray 

baseado na hibridização genómica comparativa). No entanto, na maior parte dos casos, 

este é dispensado, dado o seu custo elevado (25).  

Em termos de perfil craniofacial, encontramos indivíduos com um perfil facial 

peculiar (Figuras 11 e 12), conhecida por “face de elfo”, dada a acumulação de gordura 

periorbital, de um nariz pequeno com ponte nasal baixa, narinas antervertidas e de um 

filtrum longo. É também comum possuírem lábios finos, mandíbula subdesenvolvida, 

estrabismo e um padrão estrelado na íris(24, 26).  
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Figura 11 – Características faciais da WBS. 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Case-1-showing-characteristic-morphotype-of-Williams-

Beuren-syndrome-cranio-facial_fig1_47741748. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização 

do autor). 

 

Figura 12 – Perfil facial típico da WBS. 

Fonte: https://www.aao.org/disease-review/williams-syndrome-williams-beuren-syndrome. (Consultado a 

22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor) 

Como seria de esperar, a nível oral, há ausência parcial de dentes – hipodontia -, à 

qual se associam outras anomalias dentárias, tais como diastemas generalizados, 

microdontia, raízes dentárias curtas, fusões dentárias e hipoplasia do esmalte. É bastante 

https://www.aao.org/disease-review/williams-syndrome-williams-beuren-syndrome
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comum estes indivíduos possuírem má-oclusão de classes II e III de Angle e, ainda, 

mordida profunda(24-26).   

Um estudo realizado sobre a incidência de gengivite e de doença periodontal nestes 

pacientes indica um aumento deste parâmetro epidemiológico relativamente a indivíduos 

saudáveis. Por um lado, é possível associar esta incidência com uma pobre higiene oral 

que estes pacientes apresentam, devido à falta de cooperação por parte dos mais novos, e 

ainda, a situações de má-oclusão e de agenesia que dificultam a autolimpeza da cavidade 

oral pela língua. Além disso, o gene responsável pela formação da elastina, localizado no 

cromossoma 7, está omisso em pacientes com WBS. Assim, sendo a elastina um 

componente essencial no tecido conjuntivo é presumível que a alteração grave de 

componentes com elastina nas fibras conjuntivas gengivais aumente a suscetibilidade do 

tecido periodontal à acção da placa bacteriana(27).  

Todas as características fenotípicas e comportamentais, devem ser tidas em 

consideração pelo médico dentista na abordagem de um paciente com WBS. O tratamento 

de pacientes em consultório com recurso a anestesia local mostra-se suficiente, na maior 

parte dos casos, apesar de requerer alguns cuidados e manobras especiais no controlo 

comportamental, nomeadamente mostrando ao paciente os instrumentos a serem usados 

e a estimulação sensorial táctil derivada dos mesmos. Outros artifícios podem ser 

utilizados, tal como o uso de música ou de óculos-de-sol, para diminuir o desconforto 

sonoro próprio do consultório dentário ou o desconforto provocado pela luz intensa. O 

controlo comportamental e o ganho da cooperação pelo paciente permitem que os 

tratamentos sejam realizados em ambulatório, beneficiando assim de procedimentos 

menos invasivos, menor custos associados aos mesmos e da própria ausência de 

hospitalização e dos riscos inerentes, tanto da anestesia geral, como da infeção 

hospitalar(24, 25). 

A avaliação precoce por parte do médico dentista e o aconselhamento parental são 

aspetos importantes em pacientes com WBS, com foco em evitar o desenvolvimento de 

lesões cariosas e de infeções com origem endodôntica, as quais podem ter complicações 

sérias nestes indivíduos, uma vez que a elevada incidência de defeitos cardíacos 

congénitos aumentam a probabilidade de ocorrência de endocardite bacteriana. Assim, a 

implementação de protocolos preventivos e o aconselhamento dietético individualizado 
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devem ser considerados. Em casos de necessidade de intervenção propriamente dita, o 

médico dentista deve avaliar a necessidade de realizar a profilaxia bacteriana(24, 26).  

O diagnóstico precoce e o estabelecimento de possíveis intervenções nestes casos, por 

parte do médico dentista, permitem antecipar a ausência dentária e planear uma 

reabilitação com recurso a implantes dentários ou a próteses dentárias. Além do mais, a 

observação de possíveis anomalias dentárias através de exame clínico e imagiológico 

permitem ao clínico prever e planear procedimentos restaurativos e ortodônticos(25, 26). 
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2.2. Síndrome de Rubinstein-Taybi 

 

A Síndrome de Rubinstein-Taybi é uma síndrome congénita rara caracterizada por 

atraso mental, deficiente crescimento pós-natal, microcefalia, polegares e halluxes largos 

e caraterísticas faciais dismórficas. Os indivíduos afetados por esta síndrome tem, ainda, 

maior risco de formação de tumores(6, 28). 

Em 50 a 70% dos pacientes sindrómicos, afetados pela síndrome Rubinstein-Taybi 1, 

o background genético desta síndrome passa por uma mutação heterozigótica no gene 

que codifica a proteína CREDBB, no cromossoma 16 (região 16p13). Cerca de 5 a 8% 

dos pacientes afetados apresentam a chamada Síndrome de Rubinstein-Taybi 2, sendo a 

causa uma mutação heterozigótica de novo no gene EP300 no cromossoma 22 (região 

22q13). Ambos os genes atuam como co-ativadores da transcrição na expressão de genes 

envolvidos na embriologia, crescimento e diferenciação celular e como supressores 

tumorais. Além do mais, atuam como histona acetiltransferase, crucial para a expressão 

génica. Sabe-se ainda que os fenótipos associados a mutações de EP300 são menos graves 

e bastante variáveis em comparação aos resultantes de mutações de CREBBP(28, 29).  

Em termos de incidência, a síndrome de Rubinstein-Taybi afeta de igual modo 

indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, sendo a sua prevalência estimada de 

1:100000 a 1:125000(6, 28).  

A grande variedade (cerca de 99%) dos casos da síndrome de Rubinstein-Taybi 

ocorrem esporadicamente, resultando de mutações heterozigóticas de novo. A 

transmissão vertical é extremamente rara, apesar de já ter sido referenciada(28).   

No perfil facial, é possível observar sobrancelhas arqueadas com implantação alta, 

pestanas compridas, fissuras palpebrais em direção descendente, ponte nasal larga, nariz 

bicudo, palato alto e arqueado, micrognatia e sorriso anormal (Figura 13). Além destas, 

estão descritos fenótipos que incluem lábio superior fino, retrognatia e micrognatia, fenda 

palatina e, em raros casos, fenda labial(29, 30).  



Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

30 

 

 

Figura 13 – Perfil facial típico da RTS. 

Fonte: http://www.forgottendiseases.org/assets/RubinsteinTaybi.html. (Consultado a 22/05/2019. 

Adaptado, sem autorização do autor). 

No que diz respeito a características da cavidade oral, o tempo de erupção tanto dos 

dentes decíduos como dos permanentes não está afetado. Em 73% dos casos surgem as 

chamadas cúspides em garra, em 30% hipodontia (Figura 14) e, em menor percentagem 

(cerca de 15%) dentes supranumerários, sendo que estão documentados casos da presença 

de dentes neonatais (29, 30).  

 

Figura 14 – Aspetos faciais e intraorais da RTS. 

Fonte: https://www.semanticscholar.org/paper/Rubinstein%E2%80%93Taybi-syndrome-

Hennekam/a7a024738b0dd408c889364081658193ed9217e6. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem 

autorização do autor). 

http://www.forgottendiseases.org/assets/RubinsteinTaybi.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Rubinstein%E2%80%93Taybi-syndrome-Hennekam/a7a024738b0dd408c889364081658193ed9217e6
https://www.semanticscholar.org/paper/Rubinstein%E2%80%93Taybi-syndrome-Hennekam/a7a024738b0dd408c889364081658193ed9217e6
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A literatura científica menciona uma taxa aumentada de incidência de cárie e de 

doença periodontal em pacientes com RTS, dada a higiene oral pobre e defeitos 

imunológicos. A maior parte dos tratamentos intensivos são realizados sob o efeito de 

sedação ou anestesia geral(30, 31).  

Devido às anomalias craniofaciais, tais como a hipotonia, uma via aérea estreita, 

retrognatia, micrognatia e hipertrofia das amígdalas e das adenoides, ao atraso no 

desenvolvimento e ao refluxo gastroesofágico, comuns nesta síndrome, nestes pacientes 

há uma maior probabilidade de existência de dificuldades na intubação, bem como, maior 

probabilidade de obstrução respiratória. Desta forma, é comum que as intervenções em 

ambiente hospital sejam acompanhadas por um anestesiologista pediátrico pelas 

emergências respiratórias(29, 30).  

Para o planeamento do tratamento em pacientes com RTS, é necessário uma avaliação 

da cavidade oral dos pacientes, sendo comum realizar uma avaliação ortodôntica para 

avaliar o típico apinhamento dentário e, se necessário, ponderar extrações cirúrgicas de 

alguns dentes. Simultaneamente, a oclusão do paciente deve ser avaliada, bem como, a 

saúde periodontal e o risco cariogénico. A combinação de tratamentos ortodônticos com 

periodontais e restauradores é benéfica para estes pacientes(31, 32).  

Apesar dos tratamentos interventivos serem necessários, é fundamental adotar uma 

postura preventiva, nomeadamente em reforços positivos e motivacionais para a higiene 

oral diária. Tendo em conta a inaptidão mental e físico-motora destes pacientes, é 

recomendado que a higiene oral seja feita ou supervisionada pelos cuidadores, impedindo 

que o paciente descure a mesma(31, 32). 
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2.3. Displasia Ectodérmica 

 

A displasia ectodérmica é uma patologia ligada ao desenvolvimento deficiente dos 

tecidos derivados da ectoderme, tais como a pele, o cabelo, dentes, glândulas sudoríparas 

e glândula tiroide. A displasia ectodérmica hipohidrótica (HED) é a forma mais frequente 

de displasia ectodérmica e está estimada com uma incidência entre 1-7 para 100000 

nados-vivos(33).  

Embora estejam descritas formas de transmissão familiar autossómicas recessivas e 

dominantes, a mais frequentemente encontrada é a ligada ao cromossoma X. O fenótipo 

da XL-HED (displasia ectodérmica hipohidrótica com transmissão ligada ao X) é 

associada a mutações no gene EDA1, localizado no cromossoma Xq12-q13.1, que 

codifica a proteína transmembranar ectodisplasina-1 (EDA1), a qual desempenha um 

importante papel no desenvolvimento embrionário da ectoderme. Desta forma, mutações 

nos genes que envolvem esta via criam distúrbios na interação entre as células epiteliais 

localizadas na superfície com o mesênquima subjacente, durante o desenvolvimento 

embrionário, causando alterações na iniciação, formação e diferenciação destas 

células(33). 

A HED é caracterizada por uma tríade de sinais, dos quais a hipotricose (pilosidade 

reduzida do couro cabeludo e corporal, com pelo esparso, fino e curto), ausência parcial 

ou total de dentes (hipodontia ou anodontia) e a incapacidade de sudação (hipohidrose ou 

anidrose). Além disso, as manifestações clínicas típicas podem também incluir 

desidratação da pele, dos olhos, das vias aéreas e de mucosas membranares, 

presumivelmente por desenvolvimento defeituoso das várias glândulas exócrinas(33).  

Em termos de perfil craniofacial, a HED é comumente associada a características 

faciais dismórficas, entre as quais proeminência frontal, contornos supraorbitais 

proeminentes, hipoplasia maxilar, queixo pequeno e altura facial reduzida (Figura 15)(33, 

34).  
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Figura 15 – Manifestações da displasia ectodérmica. 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Second-case-of-X-linked-hypohidrotic-ectodermal-dysplasia-

The-second-case-family-member_fig3_221708866. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização 

do autor). 

Quando se analisa a região ocular, é frequente a deteção de rugas e a 

hiperpigmentação periorbital, a ausência de glândulas lacrimais e, ainda, a ausência ou 

escassez de pestanas e sobrancelhas. Da mesma forma, avaliando a região nasal, deteta-

se um nariz pequeno, com a asa hipoplásica e com ponte e raiz deprimidas, formando o 

chamado nariz em sela(33, 34). 

Na cavidade oral, estes pacientes possuem uma profundidade de palato reduzida e os 

lábios proeminentes. A nível dentário, como já foi mencionado, a hipodontia e/ou a 

anodontia são fenómenos frequentes, particularmente na mandibula. A esta falta de dentes 

é recorrente a existência de outras anomalias dentárias, nomeadamente no tamanho, 

ocorrendo casos de microdontia, e na forma, surgindo dentes conóides, particularmente 

nos incisivos centrais e nos caninos do maxilar superior (Figura 16)(34). 

https://www.researchgate.net/figure/Second-case-of-X-linked-hypohidrotic-ectodermal-dysplasia-The-second-case-family-member_fig3_221708866
https://www.researchgate.net/figure/Second-case-of-X-linked-hypohidrotic-ectodermal-dysplasia-The-second-case-family-member_fig3_221708866


Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

34 

 

 

Figura 16 – Fotografias intraorais de pacientes com displasia ectodérmica. 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Intra-oral-photographs-of-patients-with-ectodermal-dysplasia-

Note-partial-anodontia-and_fig2_257250926. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem autorização do 

autor). 

Posto isto, é espectável que o tratamento e a intervenção nestes casos deve ser feito 

por uma equipa multidisciplinar com diferentes especialistas na sua discussão e 

planeamento(35).  

Ao médico dentista compete estar atento a vários factos, entre os quais podemos 

salvaguardar a hipodontia e a anodontia congénitas que serão a principal causa para que 

haja a necessidade urgente de uma reabilitação oral extensa, mesmo em idades precoces. 

Outro fator a ter em atenção será um fenómeno chamado “crise dos nove anos”, onde as 

crianças estão mais conscientes acerca da diferença na sua saúde para com os pares e é 

corrente o desenvolvimento de distúrbios emocionais e comportamentais. Apesar destas 

considerações, não é apenas no tratamento que o médico dentista deve ter cuidado ao 

abordar um paciente com HED. É de esperar que o ambiente do consultório possua uma 

temperatura o mais controlada possível, considerando a impossibilidade destes pacientes 

manter a sua e, como tal, evitar a precipitação de crises de sudação(35, 36).  

Assim, o médico dentista deve ser capaz de estar alerta às modalidades de tratamentos 

orais, apropriados às diferentes faixas etárias, estabelecendo sempre um plano de 

tratamento individualizado(35).  

Em concreto, estes tratamentos incluem a reabilitação oral protética, inicialmente 

removível, uma vez que, estas se vão desadaptando com o crescimento rápido dos ossos 

https://www.researchgate.net/figure/Intra-oral-photographs-of-patients-with-ectodermal-dysplasia-Note-partial-anodontia-and_fig2_257250926
https://www.researchgate.net/figure/Intra-oral-photographs-of-patients-with-ectodermal-dysplasia-Note-partial-anodontia-and_fig2_257250926
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maxilares. Nesta fase podem também incluir a intervenção ortodôntica para fecho de 

diastemas ou para ganho de espaço na arcada para a futura colocação de implantes em 

áreas edêntulas. Além do mais, o tratamento abrange intervenções cirúrgicas, tais como 

a gengivectomia e a frenectomia, a reabilitação oclusal (muita vezes da dimensão vertical 

de oclusão pela falta de molares) e ainda restauração de dentes conoides em resina 

composta (35, 36).  

Considerando especificamente a reabilitação protética, a colocação de uma prótese 

removível em idades precoces melhora a capacidade nutritiva, o desenvolvimento da 

linguagem e a aparência estética. A utilização das chamadas “learning protesis’’ em fases 

precoces auxiliam o indivíduo na transição da deglutição primária para a deglutição 

mastigatória normal. Como já mencionado, são necessários alguns ajustes protéticos pelo 

crescimento normal dos ossos maxilares, acabando por melhorar, entre outros fatores 

mencionados, o conforto e a função, a estética, que no seu conjunto contribuem para uma 

diminuição significativa do efeito da “crise dos nove anos’’. Numa fase posterior, a 

reabilitação oral definitiva tem como opções a colocação de uma prótese total ou parcial 

removível ou uma prótese implanto-suportada removível ou fixa, sendo que a colocação 

de implantes deverá obedecer aos critérios de qualidade e à quantidade de osso. A 

realização de certas intervenções cirúrgicas, como a osteotomia maxilar Le Fort I, para 

correção da deficiência no terço médio e na discrepância entre maxilares, também se 

encontram descritas (35, 36).  
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2.4. Síndrome de Treacher-Collins 

 

A Síndrome de Treacher-Collins (TCS), ou disostose mandibulofacial, é uma 

patologia no desenvolvimento craniofacial. A sua incidência varia entre 1:25000-50000 

nados vivos(37, 38). 

Esta síndrome é uma patologia de transmissão autossómica dominante, com uma 

penetrância variável. Apesar de 60% dos casos serem presumivelmente devido a 

mutações de novo, a variabilidade na penetrância ocorre tanto ao nível inter como 

intrafamiliar(37, 38).  

Todos os casos conhecidos da síndrome de Treacher-Collins resultam de mutações no 

gene TCOF-1, mapeado no cromossoma 5q31.3-5q33.3. Estes genes codificam uma 

fosfoproteína nuclear rica em serina/alanina, responsável pelo desenvolvimento 

craniofacial. Esta alteração afeta estruturas derivadas do primeiro e do segundo arcos 

braquiais, resultando em disostose mandibular sem afetação da capacidade mental(37). 

Uma característica distintiva desta entidade patológica é a sua ocorrência bilateral e 

simétrica. Assim, a TCS é caracterizada por hipoplasia ou aplasia do arco e do corpo do 

osso zigomático, uma convexidade facial significativamente aumentada, hipoplasia 

mandibular e mento retruído com altura vertical aumentada e mordida aberta anterior 

esquelética normalmente associadas (Figura 17). É bastante frequente a existência de 

anomalias tanto no ouvido médio como no externo, incluindo a malformação da aurícula 

e a perda auditiva, de fissuras pálpebras com inclinação inferior e ausência parcial de 

pestanas(37, 38).  
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Figura 17 – Evolução do perfil craniofacial de indivíduo com TCS. 

Fonte: https://www.semanticscholar.org/paper/Treacher-Collins-syndrome%3A-protocol-management-

from-Thompson-Anderson/d14636713cabf3a3c81dcc3490b39039198d4d6a/figure/5. (Consultado a 

22/05/2019. Adaptado, sem autorização do autor). 

Os achados na cavidade oral incluem macrostomia (aproximadamente 67% dos casos), 

fenda palatina (em cerca de um terço dos casos) e insuficiência velofaríngea, a qual pode 

ser secundária à fenda palatina submucosa e à imobilidade ou encurtamento, ou ainda, à 

agenesia completa do palato mole. A existência de mordida aberta esquelética e dentária 

e má-oclusão é típica, uma vez que, a micrognatia conduz a um reduzido espaço 

retrofaríngeo. Estão descritas várias anomalias a nível dentário, incluindo apinhamentos 

dentários graves, nomeadamente envolvendo caninos e incisivos mandibulares; erupção 

dentária ectópica; anomalias dentárias de estrutura (incluindo hipoplasias e hiperplasias 

em cerca de 60% dos caso) e, como é objetivo desta revisão bibliográfica, encontram-se 

anomalias dentárias de número, nomeadamente agenesia (33%) dos segundos pré-

molares superiores e inferiores e dos incisivos laterais e caninos maxilares(37, 39). 

O tratamento das múltiplas anomalias craniofaciais e intraorais requere a coordenação 

de várias especialidades médicas. Em boa verdade, tais tratamentos têm início durante a 

infância, aquando da intervenção nas vias aéreas para permitir uma eficiente capacidade 

respiratória até à idade adulta, onde estão indicados os procedimentos de cirurgia 

reconstrutiva após o completo crescimento e desenvolvimento facial(39). 

https://www.semanticscholar.org/paper/Treacher-Collins-syndrome%3A-protocol-management-from-Thompson-Anderson/d14636713cabf3a3c81dcc3490b39039198d4d6a/figure/5
https://www.semanticscholar.org/paper/Treacher-Collins-syndrome%3A-protocol-management-from-Thompson-Anderson/d14636713cabf3a3c81dcc3490b39039198d4d6a/figure/5
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É habitual que pacientes com TCS apresentem problemas de higiene oral, incluindo 

baixa eficácia na escovagem, índices altos de placa dentária, risco de cárie aumentado e 

necessidade urgente de procedimentos dentários restauradores. Assim, a higiene oral deve 

ser regularmente encorajada pelos cuidadores do indivíduo e realizar maior número de 

consultas de rotina nestes pacientes(39).  

O tratamento dentário dos indivíduos com TCS pode apresentar algumas dificuldades 

dado o complexo historial médico, o qual pode incluir problemas cardíacos, dificuldades 

ou incapacidade auditiva, comprometimento das vias aéreas e ansiedade. Em casos de 

defeitos cardíacos congénitos, é crucial manter um contacto próximo com o cardiologista 

e priorizar as necessidades de profilaxia antibiótica nos procedimentos dentários. Estas 

comorbilidades podem requerer tratamentos dentários sob anestesia geral, apesar de 

dificuldades na intubação(39).  

Além da micrognatia, há possibilidade destes pacientes sofrerem de limitações na 

mobilidade mandibular devido a displasias graves na articulação temporomandibular, 

facto que limita a abertura da boca e pode complicar a prestação de cuidados de saúde 

oral(39).  

Em termos de procedimentos terapêuticos dentários propriamente ditos, a intervenção 

ortodôntica mostra ter resultados favoráveis no tratamento interdisciplinar de pacientes 

com TCS., passando esta pela correção de má oclusões de classe II de Angle típicas e, 

também, de defeitos transversais e verticais, tal como a mordida cruzada posterior e a 

mordida aberta. No entanto, caso este tratamento exclusivamente dentário não permita a 

correção completa em situações de má-oclusão grave ou com comprometimento do perfil 

facial, é recomendada a ação coadjuvante da ortodontia com a cirurgia ortognática. A 

rápida expansão maxilar sem intervenção cirúrgica são prática comum na correção da 

constrição maxilar e da mordida cruzada posterior, particularmente nos casos de fenda 

palatina. A expansão maxilar, além da importância a nível oral, promove também o 

aumento da via área nasal, especialmente das coanas, com redução da resistência das vias 

aéreas superiores. Por outro lado, a correção de defeitos transversais mandibulares 

constituiu um desafio, sendo que só são alcançáveis com procedimentos a nível 

esquelético, nomeadamente pela distração osteogénica e pela cirurgia ortognática(4).  
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Assim, as intervenções cirúrgicas no TCS podem incluir reparos na atresia das coanas 

e das fendas palatinas, reconstrução auricular, condilar, distração mandibular e cirurgia 

ortognática(4). 

Geralmente, a primeira cirurgia ocorre durante a infância, em casos graves da TCS, 

quando, durante a avaliação das vias aéreas, estas não facultam uma capacidade 

respiratória satisfatória. A via aérea pode estar comprometida devido a hipoplasia da 

maxila com atresia das coanas, ou, como resultado de hipoplasia mandibular, a qual leva 

a que a língua adote uma posição retruída e, consequentemente, obstrua o espaço 

orofaríngeo. Desta forma, a distração osteogénica mandibular apresenta-se como o 

procedimento que melhor permite o alongamento mandibular e, consecutivamente, uma 

maior funcionalidade das vias aéreas(4). 

Considerando o grande número de casos de pacientes com TCS que nascem com fenda 

palatina, é de prever que a cirurgia reparativa deste defeito assuma um papel importante 

no desenvolvimento normal verbal, na aparência e na deglutição. Apesar disso, deve ser 

tido em consideração que, dada a baixa disponibilidade sanguínea no palato, estes 

pacientes apresentam maior risco de complicações pós-operatórias após uma 

palatoplastia(4).  

Relativamente à realização de cirurgia ortognática, é importante referir que esta é uma 

das intervenções com maior frequência em indivíduos com TCS e, como já descrito, é 

usualmente feita em conjunto com o tratamento ortodôntico. Em grande parte dos casos, 

a osteotomia Le Fort I com avanço da região malar é a primeira escolha para correção das 

relações verticais, horizontais e transversais. A rotação no sentido anti-horário resultante 

deste procedimento também produz um impacto benéfico no plano oclusal. A divisão 

sagital permite um avanço horizontal apropriado da mandíbula e posterior rotação no 

sentido anti-horário, em pacientes com retrognatia mandibular. A acrescentar, projeções 

do mento podem ser corrigidas com genioplastia obliqua na área do mento(4).  
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2.5. Síndrome de Axenfeld-Rieger 

 

 A síndrome de Axenfeld-Rieger (ARS), ou simplesmente síndrome de Rieger, é 

uma doença genética autossómica dominante rara que se manifesta por um grupo bastante 

heterogéneo de achados clínicos, o qual inclui o desenvolvimento anormal do segmento 

anterior do olho e, como tal, não é raro ocorrerem distúrbios oculares desde o glaucoma 

à cegueira. Além de defeitos oculares, uma panóplia de anomalias sistémicas pode estar 

associada a esta síndrome, nomeadamente hipodontia, defeitos periumbilicais e 

hipoplasia maxilar(40, 41). 

Esta síndrome tem uma incidência de 1:200000 indivíduos. A ARS tem sido 

descrita em diferentes grupos étnicos, incluindo indivíduos de países europeus, africanos, 

norte e sul-americanos, indivíduos do Médio Este e em populações asiáticas(40). 

Etiologicamente, a ARS tem uma origem na mutação de genes com localização 

nas regiões 4q25 (PITX2), 6p25 (FOXC1) e 13q14. Apesar destes serem os mais comuns 

referenciados na literatura, outros genes parecem estar envolvidos nesta síndrome, tal 

como genes no cromossoma 11(40).  

As manifestações clínicas da ARS podem ser divididas em características oculares 

e características sistémicas(42). 

Assim sendo, pacientes com ARS apresentam malformações oculares, 

particularmente na íris, córnea e câmara anterior do olho (Figura 18). Geralmente, o 

envolvimento ocular da ARS é bilateral, apesar da possibilidade de haver assimetria e, 

raramente, unilateralidade. Neste sentido, os defeitos podem incluir, entre outros, a 

hipoplasia da íris, corectopia e policoria. Um dos exemplos mais grave nestes casos é o 

glaucoma, o qual se desenvolve em 50% dos pacientes, nos quais há progressão para 

cegueira permanente em poucos anos(40, 42). 
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Figura 18 – Manifestações oftalmológicas, umbilicais e orofaciais da ARS. 

Fonte: https://www.hourlybook.com/rieger-syndrome/. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, sem 

autorização do autor). 

Considerando as características sistémicas da ARS, são relatados anomalias 

dentárias, dismorfismos craniofaciais, excesso de pele periumbilical com falhas na 

involução do umbigo (Figura 18), hérnias inguinais, hipospádia (malformação na 

abertura da uretra) e alterações endócrinas (nomeadamente na glândula pituitária)(40, 42).  

As características faciais peculiares podem ser úteis, na medida em que sugerem 

ao clínico o diagnóstico de ARS, particularmente em familiares com fenótipo ocular leve. 

O fenótipo crânio-orofacial mais comum associado à ARS inclui proeminência frontal, 

ponte nasal baixa, telecanto, hipertelorismo, proeminência supraorbital, lábio superior 

fino e lábio inferior evertido, micromaxilia e prognatismo ligeiro (menor dimensão 

vertical devido à hipomaxilia) (Figura 19)(41, 42)  

https://www.hourlybook.com/rieger-syndrome/
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Figura 19 – Perfil facial de criança com ARS. 

Fonte: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/axenfeld-rieger-syndrome. (Consultado a 22/05/2019. Adaptado, 

sem autorização do autor). 

Uma análise cuidadosa à cavidade oral resulta na descrição de anomalias 

dentárias, nomeadamente hipodontia/oligodontia/anodontia, microdontia, dentes 

conóides (frequentemente associados à hipodontia), taurodontia, hipoplasia do esmalte, 

raízes encurtadas e erupção atrasada. Relativamente à hipodontia, esta é comum ocorrer 

nos incisivos permanentes e nos segundos pré-molares(41, 42). 

O diagnóstico da síndrome de Rieger é efetuado com base num exame clínico e 

oftalmológico. Tendo em atenção a presença de manifestações sistémicas, nestes 

pacientes deve ser confirmado a existência de características dismórficas e malformações 

dentárias e esqueléticas. Baseado nos achados clínicos, a suspeita de ARS deve ser 

confirmada com testes genéticos, sempre que possível. Para tal, o recurso a análise de 

cromossomas pelas técnica de G-banding ou pela CGH mostra-se útil na confirmação do 

diagnóstico clínico(42).  

A comunicação e a intervenção interdisciplinar em pacientes afetados pela 

síndrome de Axenfeld-Rieger são importantes para um melhor planeamento e orientação 

das diferentes áreas interventivas, com foco na oftalmologia, cirurgia plástica, cirurgia 

maxilofacial e, evidentemente, na medicina dentária. O prognóstico da RS depende 

essencialmente do estabelecimento de diagnóstico o mais precocemente possível, isto é, 

a diagnóstico mais precoces estão associados prognósticos mais favoráveis(41, 42).  

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/axenfeld-rieger-syndrome
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A variabilidade de apresentação fenotípica craniofacial e dentária mostra que o 

tratamento é desafiante e requer a intervenção de várias áreas da medicina dentária, tais 

como a odontopediatria, ortodontia e dentisteria operatória. Outras áreas da saúde 

também podem ser requeridas, sendo exemplo disso a cirurgia maxilofacial, a terapia da 

fala, nutrição e a psicologia. A nível dos maxilares, a intervenção na má oclusão classe 

III de Angle e na hipodontia são aspetos complexos no tratamento, requerendo, por isso, 

uma ação interligada da ortodontia com outras especialidades, a fim de planear a gestão 

global da anomalia esquelética em relação ao desenvolvimento craniofacial, aos 

problemas na fala e ao comprometimento educacional(41, 42). 

Assim, é importante uma boa comunicação entre cada disciplina para que o 

tratamento possa ser realizado no tempo apropriado e na resolução de problemas, 

mediante surjam aquando do tratamento. A ação coadjuvante entre a cirurgia maxilofacial 

e a ortodontia é necessária no planeamento do avanço maxilar com impactação posterior, 

evitando a necessidade do reposicionamento posterior da mandibula e do risco de 

parestesia do nervo alveolar inferior associado a esta intervenção. Além disso, a 

propensão para a reabsorção óssea mostra-se um obstáculo no posicionamento de 

implantes nas regiões edêntulas(4, 42).  
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Conclusão 
 

A ocorrência de anomalias dentárias de número está bastante associada a 

contextos sindrómicos. Assim, foram apresentadas algumas das síndromes com maior 

prevalência e maior relevância clínica, cujas manifestações incluíam hiperdontia e/ou 

hipodontia.  

A variabilidade fenotípica dos quadros clínicos das diferentes síndromes e 

também dentro da própria síndrome requerem uma análise cuidada, individualizada e 

personalizada por parte do médico dentista. Além disso, é de perspetivar abordagens com 

equipas multidisciplinares, compostas por profissionais das diferentes áreas de saúde.  

Numa perspetiva holística, é crucial perceber que as anomalias congénitas do 

complexo crânio-orofacial, decorrentes destas patologias genéticas, tais como as descritas 

na presente monografia, podem dificultar o tratamento e o prognóstico das mesmas.  

 Neste tipo de pacientes, a abordagem terapêutica deve ter início, desde logo, na 

infância. O médico dentista encontra uma grande variedade de desafios durante o 

tratamento de pacientes sindrómicos em diferentes idades, devido não só a fatores 

inerentes a alterações da dinâmica do ambiente oral, bem como, a mudanças físicas no 

maciço craniano e no perfil facial e a mudanças psicológicas/comportamentais. Num 

grande número de casos, as anomalias dentárias podem contribuir para impactos 

psicológicos bastante negativos e, como tal, o clínico deve ser capaz de prever e evitar 

que estes tomem repercussões nefastas.  

 Para que se atinja o sucesso do plano de tratamentos nestes pacientes, é 

necessários implementar um programa de cuidado oral adequado às diferentes faixas 

etárias, tais como a idade pré-escolar, infância, adolescência e idade adulta. A avaliação 

precoce e o aconselhamento parental são importantes nestes pacientes, particularmente 

porque a maioria destas síndromes está relacionada com o desenvolvimento de lesões de 

cárie e infeções com origem endodôntica. Os protocolos dentários preventivos e o 

aconselhamento dietético devem ser individualizados e implementados. Além disso, o 

exame intraoral deve ser minucioso, bem como a análise radiográfica. A gestão 

comportamental deve ser algo a ter em consideração, no tratamento de pacientes 

sindrómicos, dado o elevado número de casos de correlação com fenótipos de atraso de 



Fenótipo crânio-oro-facial em situações de alterações dentárias de número 

André Alves Rodrigues 

 

45 

 

desenvolvimento cognitivo. A solução pode passar por estratégias de motivação positiva 

até por situações de tratamentos realizados em ambiente hospitalar, sob efeito de sedação 

endovenosa ou mesmo anestesia geral.  

As intervenções dentárias precoces são sempre benéficas no desenvolvimento 

físico e psicossocial dos pacientes, uma vez que, podem melhorar a mastigação, o 

discurso e a aparência. As melhorias da função, no conforto e na estética devem ser os 

objetivos fulcrais no cuidado oral, nomeadamente nas reabilitações protéticas, desde a 

infância até à adolescência, requerendo consultas de controlo periódicas.  

 Neste sentido, o médico dentista deve ter um papel importante na oferta de 

cuidados orais adequados aos indivíduos sindrómicos, nas várias especialidades da 

medicina dentária.  
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