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Resumo  

INTRODUÇÃO: A dentinogénese imperfeita é uma desordem hereditária de caráter autossómico 

dominante que compromete o processo de dentinogénese, afetando ambas as dentições. (6,13) 

Manifesta-se clinicamente pela alteração da coloração e/ou fratura do esmalte. Radiograficamente 

observam-se raízes curtas e câmaras pulpares pequenas.  

OBJETIVOS: Espera-se que com a informação partilhada nesta revisão bibliográfica alertar para 

a necessidade de um bom diagnóstico diferencial da dentinogénese imperfeita de modo a permitir 

intervir precocemente com tratamentos adequados à gravidade da manifestação. 

MATERIAL E MÉTODOS: Para a realização desta revisão bibliográfica foi realizada uma 

pesquisa em bases de dados eletrónicas. Foram utilizadas como palavras chave os termos Mesh 

relativos ao assunto e foram escolhidos artigos de revisão bibliográfica, artigos tipo “caso clínico” 

e artigos de investigação, em língua Portuguesa ou Inglesa, com um intervalo temporal entre 2005 

e a presente data.  Selecionaram-se 34 artigos seguindo estes critérios exceto 11 que foram 

selecionados pela relevância da informação. 

DESENVOLVIMENTO: A variedade de defeitos dentinários existentes isoladamente ou 

associados a doenças sistémicas é grande e de imensa importância clínica para o dia a dia do 

médico dentista. Saber diagnosticar precoce e corretamente é crucial para o controlo da evolução 

da patologia e, até mesmo, para a deteção de doenças sistémicas. A dentinogénese imperfeita pela 

sua variedade de caraterísticas tem um amplo leque de diagnósticos diferenciais que precisam de 

ser tidos em consideração. Pela sua manifestação na dentição decídua o diagnóstico e a atuação do 

médico dentista em estadios iniciais é de extrema importância. (13) 

CONCLUSÕES: Apesar das semelhanças entre as várias patologias abordadas neste trabalho, o 

tipo de tratamento para cada uma delas pode diferir substancialmente. Assim, é fundamental um 

correto diagnóstico precoce de forma a delinear corretamente um plano de tratamento 

multidisciplinar sem limitar as formas de atuação devido à progressão da doença. 

 PALAVRAS-CHAVE: Dentinogenesis imperfecta; Dentin Disorders; Dentin Defects; 

Hereditary Dentin Defects; Diagnosis; Dentin dysplasia; Amelogenesis imperfecta;  
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Abstract  
 
INTROUCTION: Dentinogenesis imperfecta is an autosomal dominant hereditary disorder that 

compromises the dentinogenesis process, affecting both dentitions. (6,13) It is manifested 

clinically by alteration of the enamel color and / or fracture. Radiographically, short roots and 

small pulp chambers are observed. 

 
OBJETIVES: It is hoped that with the information shared in this bibliographic review, 

professionals will become more aware to the need for a good differential diagnosis of 

dentinogenesis imperfecta in order to allow an early intervention and appropriate treatment 

according to the severity of the manifestation. 

 
MATERIAL AND METHODS: To carry out this bibliographic review, a search was made in 

electronic databases. Mesh terms related to the subject were used as keywords and bibliographic 

review articles, “clinical case” articles and research articles in Portuguese or English were chosen, 

with a time interval between 2005 and the present date. 34 articles were selected following these 

criteria except 11 that were selected due to the relevance of the information. 

 

DEVELOPMENT: The variety of dentinal defects that exist alone or associated with systemic 

diseases is large and of immense clinical importance for the dentist's daily routine. Knowing how 

to early and correctly diagnose them is crucial for controlling the evolution of the pathology and, 

even, for the detection of systemic diseases. Dentinogenesis imperfecta due to its variety of 

characteristics has a wide range of differential diagnoses that need to be taken into account. Due 

to its manifestation in primary dentition, the diagnosis and the dentist’s performance in early stages 

is extremely important. (13) 

 

CONCLUSION: Despite the similarities between the various pathologies addressed in this work, 

the type of treatment for each of them can differ substantially. Thus, a correct early diagnosis is 

essential in order to correctly outline a multidisciplinary treatment plan without limiting the forms 

of action due to the progression of the disease. 

 
KEY-WORDS: Dentinogenesis imperfecta; Dentin Disorders; Dentin Defects; 

Hereditary Dentin Defects; Diagnosis; Dentin dysplasia; Amelogenesis imperfecta;  
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Introdução 

A dentina é o tecido mineralizado que constitui o corpo de um dente, atuando como proteção para 

a polpa e como suporte para a sobreposição de esmalte e cemento. A dentina é constituída por 

cerca de 70% de conteúdo mineral, 20% de matriz orgânica e 10% de água.  

O desenvolvimento dentário resulta de várias interações entre o epitélio oral e o tecido 

mesenquimatoso subjacente durante a odontogénese. Durante todo o processo, alterações que 

interferem com a formação normal dos dentes podem ocorrer, perturbando a histodiferenciação, 

aposição e calcificação dos tecidos. Os fatores etiológicos envolvidos no desenvolvimento 

dentário podem ser hereditários ou genético-ambientais, alterando o esmalte (amelogénese), 

dentina (dentinogénese), ou todos os tecidos, a partir do segundo mês de vida intrauterina. (6) 

Dependendo do estadio de desenvolvimento durante o qual a malformação ocorre, as anomalias 

dentárias do desenvolvimento geralmente exibem padrões distintos (15) 

A dentinogénese imperfeita representa uma das anomalias genéticas autossómicas dominantes 

hereditárias que afeta o desenvolvimento dentinário, e é caraterizada clinicamente por alterações 

patológicas nas estruturas dentinárias. (2) Também conhecida como dentina opalescente 

hereditária, é uma forma localizada de displasia mesodérmica da dentina (3) que ocorre quando 

existem falhas na diferenciação dos odontoblastos, produzindo deste modo dentina displásica, 

caraterizada por uma alteração das proteínas dentárias. (4) 

A dentinogénese imperfeita (DGI) assume relevância, sobretudo, por ser uma das alterações 

dentárias de caráter genético mais comum, muito embora apresente uma prevalência de 1:6000 a 

1:8000 (2) atingindo, em especial, a raça caucasiana (5), e ocorrendo em ambos os sexos de igual 

modo. (3) 

A gravidade das alterações dentárias varia com a idade durante a qual o dente se desenvolveu. Os 

dentes decíduos são atingidos mais gravemente, seguidos pelos incisivos permanentes e primeiros 

molares, com os segundos e terceiros molares sendo atingidos por último. (24) 

O fator genético inerente a esta malformação está relacionado com a mutação de um ou mais genes 

envolvidos no processo de amelogénese ou dentinogénese, que causam anomalias e displasias. (6) 

Este distúrbio de caráter genético é causado especificamente por mutações no gene 

sialofosfoproteína da dentina (DSPP). (7) Atualmente, oito mutações no gene DSPP são 
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conhecidas; sete estão associadas à dentinogeénese imperfeita, e a oitava à displasia dentinária 

(DD) tipo II. (24) O gene DSPP está localizado no cromossoma 4q21.3, o qual é responsável por 

codificar grande parte das proteínas não colagenosas da dentina. Mutações nesse gene podem 

desativar ou interferir indiretamente no metabolismo dessas proteínas e, com isso, alterar de 

diferentes formas a composição e formação da dentina. (7) Os genes envolvidos na amelogénese 

(ENAM, MMP20 e KLK4) e dentinogénese (DSPP) são altamente específicos para os dentes, 

portanto, as suas mutações produzem alterações não sindrómicas no desenvolvimento dentário, ou 

seja, sem observar anomalias nas demais estruturas do corpo. (6) Por este motivo, a DGI apenas 

pode ser diagnosticada na ausência de qualquer desordem sistémica. Alterações dentárias 

semelhantes podem ser vistas em conjunto com distúrbios sistémicos hereditários do osso, 

chamadas de osteogénese imperfeita (OI). (24) 

Até hoje, não foi identificado nenhum outro mecanismo que possa estar envolvido na formação da 

DGI, distinto do relacionado à mutação do gene codificante da DSPP. (25)  

Todo o processo de desenvolvimento dos tecidos dentários, ocorre sob refinado controlo genético, 

em consequência, quando mutações genéticas se sobrepõem ao controlo celular, podem surgir 

anomalias dos tecidos dentários, como é o caso da DGI. (5) 

A classificação mais comum, de acordo com Shields (1973) divide a DGI em: tipo I - associada à 

osteogénese imperfeita; tipo II - quando ocorre isoladamente ou ainda, tipo III ou Brandywine - 

observada especificamente numa comunidade no estado de Maryland, EUA. (3) 

Nos três tipos de DGI, clinicamente os dentes apresentam uma descoloração variável de azul-

acinzentado a castanho-amarelado que parece opalescente devido à dentina defeituosa e de cor 

anormal que brilha através do esmalte translúcido. Devido à falta de suporte da dentina pouco 

mineralizada, o esmalte frequentemente fratura, causa rápido desgaste dos dentes, e pode ser 

facilmente destacável. (14,15) 

Histologicamente, evidencia-se a disposição anómala da dentina, cujos túbulos dentinários se 

encontram dispostos de forma irregular, com amplas áreas de intervalo contendo matriz não 

mineralizada. Os túbulos tendem a ser mais largos em diâmetro e menos numerosos quando 

comparados à dentina de um dente não afetado. (26) 

Devido à ampla variedade de características clínicas, o diagnóstico destas alterações pode tornar-

se difícil e causar discórdia entre os profissionais, sendo assim, é essencial a realização de uma 
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correta anamnese e história médica assim como um bom exame clínico e radiográfico, para detetar 

precocemente esta patologia, bem como realizar um diagnóstico diferencial e delinear um plano 

de tratamento adequado. (4) 

Diante do exposto, com este trabalho pretende-se abordar as principais manifestações envolvidas 

na DGI, mais ainda, auxiliar no fornecimento de informações para a determinação do seu 

diagnóstico e, sobretudo, no estabelecimento de um plano de tratamento que proporcione ao seu 

portador, a preservação de estrutura dentária que assegure uma função e estética adequadas. 

Pretende-se com esta revisão, facilitar o conhecimento desta área que leve a melhorias na forma 

de diagnosticar e tratar patologias que afetam a dentina, sejam elas decorrentes de fatores genéticos 

ou ambientais, lesões ou doenças. 
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Materiais e Métodos 
 

Para a realização desta revisão bibliográfica foi realizada uma pesquisa nas bases de dados 

PubMed, Google Scholar, Scielo e Cochrane na qual foram utilizadas como palavras chave os 

termos MesH: dentinogenesis imperfecta, dentin defects, dentin disorders, hereditary dentin 

defects, dentin dysplasia, amelogenisis imperfecta, dental enamel hypoplasya. 

 

A pesquisa realizou-se entre Novembro de 2019 a Maio de 2020.  

Foram considerados artigos de revisão bibliográfica, artigos tipo “caso clínico” e artigos de 

investigação. Foram definidos como filtros um intervalo temporal entre 2005 e a presente data 

(Maio de 2020), artigos em língua Portuguesa ou Inglesa, e a disponibilidade do texto integral. 

 

A pesquisa original, seguindo os critérios mencionados acima, resultou em 340 artigos referentes 

ao tema. Dos 72 artigos selecionados pelo título e abstract, foram excluídos todos os artigos 

considerados irrelevantes para a elaboração desta revisão bibliográfica, tendo sido selecionados 

34 artigos. Foi considerado fator de exclusão a indisponibilidade de texto integral.  

A análise das referências bibliográficas dos artigos selecionados permitiu ainda considerar vários 

artigos que, embora não cumpram os limites temporais impostos, possuem informação relevante, 

simultaneamente pela sua importância para o trabalho e pela sua referenciação em vários artigos. 

No total, foram utilizados 45 artigos.  
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Desenvolvimento 
 

DENTINOGÉNESE 

 

A odontogénese consiste num processo complexo que abrange eventos celulares e moleculares 

altamente coordenados, os quais culminam com a formação dos elementos dentários. A formação 

do dente começa com uma série de interações ectodérmicas-mesenquimais que são essenciais na 

morfogénese e diferenciação.  

A odontogénese é um processo complexo que envolve interações entre o epitélio oral e o 

ectomesênquima, as quais são mediadas pela expressão de diversos genes compreendendo fases 

de formação e mineralização da matriz orgânica, resultando na formação do dente. Nesse contexto, 

diversos genes estão envolvidos na determinação do número, forma, posição e tamanho de cada 

dente. Mutações nestes genes que ocorrem devido a condições patológicas, metabólicas ou outras 

alterações ambientais podem resultar na ocorrência das anomalias dentárias. (13) 

A dentina é o tecido mineralizado mais abundante do dente (16), servindo como camada protetora 

para a polpa e como suporte para a sobreposição de esmalte e cemento. Ela é o produto da 

diferenciação de células especializadas – odontoblastos – (5,16,17,18) em interações moleculares 

que constituem o processo de dentinogénese. (5) Os odontoblastos compreendem uma camada de 

células colunares que revestem a superfície pulpar da dentina e estendem os processos celulares 

parcialmente ou durante todo o caminho através da dentina. Os odontoblastos estão intimamente 

associados à formação e manutenção da dentina, comunicam com os nervos aferentes da polpa e 

servem como primeira linha biológica de defesa contra lesões ambientais, como as originadas pela 

cárie. (18)  

A dentina é um tecido fortemente mineralizado - 70% da sua matriz em peso - sendo a 

hidroxiapatite o maior componente desta fase, com a parte orgânica representando 20% da matriz 

e os 10% restantes sendo água. A porção da matriz orgânica de dentina consiste principalmente 

em colagénio tipo I (responsável por mais de 85% desta fase), proteínas ácidas e proteoglicanos. 

O colagénio forma a estrutura para a deposição de cálcio e fosfato na formação de hidroxiapatite 

inorgânica. (12) A parte não colagénica da matriz orgânica é composta por várias proteínas, que, 

acredita-se, que controlam a formação e crescimento dos cristais de hidroxiapatite. (5) A parte não 

colagénica da matriz orgânica é composta por várias proteínas predominantemente derivadas da 

sialofosfoproteína dentinária (DSPP) como a fosfoproteína dentinária (DPP) (representando cerca 
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de 50% da parte não colagénica), a sialoproteína dentinária (DSPP) e glicoproteína dentinária 

(DGP). (5) Outras proteínas não colagénicas da dentina incluem a proteína-matriz da dentina-1 

(DMP-1), osteocalcina (OC), osteonectina (SPARC), osteopontina (OPN), proteína Gla da matriz 

(MGP), fosfoglicoproteína extracelular da matriz (MEPE), decorina e biglycan, mas as 

concentrações destas são muito baixas na dentina em comparação com outros tecidos 

mineralizados, como ossos e cartilagens. As proteínas não colagénicas da dentina, apesar de 

presentes em pequenas quantidades em relação ao colagénio, têm, no entanto, importância 

funcional significativa no processo de mineralização. Estudos mostram que as funções e interações 

entre esses diferentes componentes orgânicos da matriz dentinária estão sob rigoroso controlo 

genético. (5,8,12,16) Devido à sua constituição, a dentina assemelha-se, assim, tanto física como 

quimicamente, ao tecido ósseo. 

A dentinogénese é um processo altamente controlado no qual a matriz orgânica não mineralizada 

de pré-dentina é progressivamente mineralizada por odontoblastos, formando a dentina. Os 

odontoblastos diferenciam-se no estadio de sino da osteogénese, formando uma única camada de 

células que revestem a cavidade pulpar, onde secretam uma matriz orgânica extracelular – a pré-

dentina - no espaço subjacente. A pré-dentina (10-40 µm de espessura) é uma região não 

mineralizada que contém 90% de colagénio tipo I (secretado pelos odontoblastos) e que separa os 

corpos celulares dos odontoblastos da frente da mineralização e 10% de proteínas não colagénicas 

(PCN) que interagem e constroem o andaime que apoiará e iniciará a mineralização da dentina. 

Ao mesmo tempo, os iões Ca2 + são trazidos para a frente da mineralização, juntamente com 

várias proteínas, como DPP e DSP. (27) Nesta frente de mineralização, o componente colagénico 

da matriz fornece a estrutura tridimensional na qual o componente mineral da dentina é depositado. 

Enquanto isso, a DPP induz a formação de cristais de hidroxiatapite durante o processo de 

mineralização.  

À medida que a dentinogénese continua, os odontoblastos continuam a migrar mais profundamente 

na cavidade pulpar, estendendo seus processos odontoblásticos à medida que avançam, enquanto 

secretam nova matriz dentinária. Esta secção de tecido mineralizado chama-se dentina do manto, 

tem aproximadamente 15–20 µm de espessura e contém fibrilas grossas de colagénio tipo III 

dispostas perpendicularmente à junção amelodentinária (JAD).              
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À medida que os odontoblastos migram ainda mais, secretam fibrilas de colágeno tipo I de textura 

fina orientadas paralelamente à JAD, resultando numa dentina mineralizada mais densa conhecida 

como dentina primária ou circumpulpar.                  

Existem outros dois tipos de dentina produzidos; a dentina secundária é formada após a formação 

radicular, no entanto a sua taxa de formação é mais lenta que a da dentina primária e não é uniforme 

em todo o dente. Enquanto a dentina terciária se forma em resposta a agressões externas. Mutações 

nos genes que codificam os principais constituintes proteicos da dentina parecem estar subjacentes 

à maioria dos defeitos hereditários da dentina. (8,12,16)  

Histologicamente, a dentina é permeada por túbulos dentinários que atravessam a parede pulpar 

até à JAD. O diâmetro destes túbulos é de 3,0 µm na parede pulpar, mas apenas 0,06 µm na JAD. 

Nesses túbulos encontram-se processos odontoblásticos e fluído dentinário, que contêm uma 

variedade de proteínas, incluindo transferrina, tenascina, albumina e proteoglicanos. (16)  

A dentinogénese é um processo altamente controlado que resulta na transformação lenta de um 

tecido não mineralizado numa matriz mineralizada. Interferências na fase de mineralização, bem 

como mutações nos genes responsáveis pelo processo de dentinogénese, podem acarretar 

alterações dentinárias que, dependendo do grau de severidade, têm impacto na dentição decídua 

ou permanente, do seu portador. (5,13)  
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DENTINOGÉNESE IMPERFEITA 

 

Variações anatómicas acometem a dentição humana e podem interferir no tamanho, forma e 

número dos dentes, como também, no arranjo microestrutural dos seus tecidos. A DGI constitui 

uma dessas alterações. (5) A dentinogénese imperfeita é uma perturbação hereditária do 

desenvolvimento da dentina originada durante a histodiferenção do desenvolvimento dentário. É 

a anomalia dentária mais comum no que diz respeito aos defeitos dentários de estrutura que pode 

afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente. Os dentes decíduos podem ser mais 

severamente afetados que os dentes permanentes. (2,12) Carateriza-se por ser um distúrbio 

hereditário, autossómico dominante, de alta penetrância, com uma incidência de 1 em 6.000 a 

8.000 pessoas. (5,8)  

Muitos estudos têm investigado várias famílias afetadas pela DGI e têm-na associado a mutações 

no gene DSPP, localizado no cromossoma 4q21.3. (7,13) O DSPP é expresso em vários tecidos, 

incluindo osso, rim, glândula salivar e pulmão, mas a sua expressão na dentina é centenas de vezes 

maior do que em outros tecidos. (8) Os resultados da sequenciação do gene codificante da DSPP 

revelaram a existência de uma transversão de um T por um A no exão 3 desse gene. Esta 

transversão génica e as suas correlações previamente estabelecidas sugerem ser o “hotspot” para 

a manifestação de dentinogénese imperfeita, nomeadamente para o tipo II e III. Até hoje, não foi 

identificado nenhum outro mecanismo que possa estar envolvido na ocorrência da DGI, distinto 

do relacionado à mutação do gene codificante da DSPP. (5)  
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CLASSIFICAÇÃO - SINAIS E SINTOMAS 

As condições hereditárias que afetam a dentina são há muito evidentes nas populações humanas. 

A denominação "dentina opalescente hereditária" foi proposta pela primeira vez para descrever 

defeitos herdados de dentina que ocorriam na ausência de manifestações sistémicas e não 

dentárias. "Dentinogénese imperfeita" foi usada para descrever os fenótipos dentários associados 

à osteogénese imperfeita (OI). O sistema de classificação atualmente em uso foi projetado por 

Shields em 1973 para discriminar entre vários padrões de defeitos de dentina e incluir 

especificamente uma designação para um fenótipo de dentina leve classificado como displasia de 

dentina tipo II. Este sistema reconhece três tipos de dentinogénese imperfeita (DGI-I, DGI-II e 

DGI-III) e dois tipos de displasia da dentina (DD-I e DD-II). Quando esse sistema de classificação 

foi concebido, concluiu-se que, à medida que as causas genéticas dos defeitos herdados da dentina 

fossem sendo conhecidas, seria necessária a revisão desta nomenclatura para defeitos hereditários 

da dentina. (18)  

O sistema de classificação usado nesta revisão bibliográfica é a proposta de Shields em 1973 que 

se baseia apenas em características clínicas e radiográficas sem o conhecimento da fisiopatologia 

molecular subjacente. (16)  

 

Tipo I – existe sempre associado à osteogénese imperfeita (OI) (um distúrbio autossómico 

dominante da fragilidade óssea) (1,2,5,7,8,9,13,15,16,18) na qual as anomalias dentárias são 

consideradas um distúrbio acompanhante. (2) A OI, por sua vez, é classificada em formas 

colagénicas e não colagénicas. Todos os quatro subtipos de OI colegénico podem ter DGI como 

caraterística. A DGI é mais comum nos tipos III e IV. Em alguns casos de OI, a DGI pode ser o 

achado clínico mais evidente, portanto, é importante que os prestadores de cuidados de saúde 

perguntem sobre história de fraturas ósseas, hiperextensibilidade articular, baixa estatura, perda 

auditiva e matiz esclerótica em todos os pacientes com DGI. (8)    

Aproximadamente 90% dos indivíduos com OI e DGI-I têm uma mutação identificada nos genes 

COL1A1 ou na COL1A2, que codificam as cadeias do colagénio tipo I. (2,5,9,13,16) Quando 

associada à OI, a DGI tem um comportamento genético recessivo. No entanto, é relativamente 

comum o aparecimento de novos casos por mutação genética, sem caráter hereditário associado. 

(5)  
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Todos os dentes nas duas dentições são acometidos sendo que os decíduos são mais afetados, 

seguidos pelos incisivos permanentes e primeiros molares, sendo o segundo e o terceiro molares 

os menos alterados. (13,15,24) A gravidade das alterações dentárias varia com a idade durante a 

qual o dente se desenvolveu. (13)  

Clinicamente, nos três tipos de DGI, os dentes apresentam uma alteração de cor variável entre 

azul-acinzentado a castanho-amarelado que parece opalescente devido à dentina defeituosa, 

amolecida e de cor anormal que brilha através do esmalte translúcido. 

(1,2,3,5,7,8,9,12,13,15,16,18,20,22,25)  

A severidade da descoloração e fratura do esmalte em todos os tipos de DGI é altamente variável, 

mesmo dentro da mesma família. (15) Dentro de uma única família, as perdas por desgaste variam 

de erosão simples a perda total da coroa, sendo os dentes desgastados quase até o nível gengival, 

se não tratados. (12,20)  

Devido a esta alteração, muito embora o esmalte dentário se apresente isento de alterações 

histológicas e físico-químicas, encontra-se facilmente destacável da estrutura dentária. 

(2,5,8,9,20,24) No entanto, o esmalte pode exibir hipoplasia ou defeitos de hipocalcificação em 

cerca de um terço dos pacientes. A dentina é hipomineralizada, resultando em fraturas frequentes 

do esmalte que é inadequadamente sustentado. (2,13,22) A dentina exposta geralmente apresenta 

uma aparência vítrea dura devido à esclerose. (2,24)  

As coroas dos dentes de ambas dentições mostram sinais de atrição e desgaste significativos, 

apresentando-se curtas (7,8,12,18) devido à fratura do esmalte por falta de suporte da dentina. Isto 

pode estar associado a uma perda de dimensão vertical. (3)   

Estudos demonstram que a sensibilidade destes dentes se apresenta por vezes diminuída, face aos 

diversos estímulos a que a cavidade bucal se encontra submetida. (5,8)  

As radiografias devem revelar radiodensidade normal de esmalte e dentina, no entanto, o esmalte 

já pode estar perdido, restando apenas dentina. (8) O aspeto radiográfico é patognomónico: as 

coroas têm formato bulboso devido a uma constrição cervical acentuada da junção 

amelocementária. As raízes são curtas e finas e as câmaras e canais pulpares podem ser normais, 

conter pedras pulpares ou, mais frequentemente, serem inicialmente maiores que o normal 

(taurodontia), sendo progressivamente obliteradas pela formação anormal de dentina logo após ou 
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mesmo antes da erupção dentária. (1,2,3,5,7,8,9,12,13,15,16,20,22,24) O cemento e o osso de 

suporte são normais. (7)  

O grau de expressividade é variável, dentro do mesmo indivíduo, variando desde a aparência 

normal à obliteração pulpar total. (13,18)  

Além disso, é visível em muitos casos a presença de radiolucências periapicais e dor em dentes 

não cariados ou sem qualquer causa discernível. (2,3,8,15,20)  

 

Tipo 2 - também conhecido como “dentina opalescente hereditária”. (1,15) A DGI-II, é a mais 

comum dos três tipos, e manifesta-se unicamente no tecido dentário, sem qualquer síndrome 

associada. (1,3,5,13,16)  

O fenótipo clínico e radiográfico dos dentes é indistinguível do observado na DI sindrómica tipo 

I. (7,16) No entanto, a penetrância é quase completa e a expressividade é muito mais consistente 

dentro de uma família quando comparada à do DGI-I. A penetrância refere-se à consistência em 

que uma característica é observada, enquanto expressividade diz respeito à gravidade dessa 

característica quando é observada. (8,12,16,18)  

A DGI-II é resultado de mutações no gene da dentina sialofosfoproteína (DSPP), localizado no 

cromossoma 4q21.3. (1,7,9,16,19) Os dois genes que codificam o colagénio tipo I - COL1A1 e 

COL1A2 - apresentam mutações missense. A dentição decídua parece ser mais afetada do que a 

permanente. (1,13)  

Clinicamente, a DGI-II assemelha-se às caraterísticas exibidas na DGI-I. Pacientes com DGI-II 

geralmente apresentam mobilidade dentária, diminuição da dimensão vertical e descoloração 

dentária caracterizada por uma tonalidade âmbar ou cinza / azul / castanho. Além disso, o esmalte 

em pacientes com DGI-II tende a destacar-se da dentina, expondo a displasia da dentina, que pode 

levar a rápida atrição. (1,9,13) As coroas bulbosas com constrição cervical acentuada são uma 

característica típica. Na DGI-II os dentes nunca têm uma aparência normal.  

Radiograficamente, tal como na DGI-I, o tipo II apresenta raízes curtas e grossas e obliteração 

pulpar. As coroas desses dentes parecem bulbosas devido à aparente constrição cervical. (9,15) A 

obliteração da câmara pulpar pode começar antes da erupção dentária. (15)  
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Algumas famílias com DGI-II também relataram perda auditiva, mas não está claro como a 

mutação no DSPP pode causar esta condição. (1,8,16)  

 

Tipo 3 – também denominado “Tipo Isolado de Brandywine” foi encontrado pela primeira vez na 

região com este mesmo nome, no sul do estado de Maryland e Washington DC, esta é uma 

população endémica de mistura de indivíduos caucasianos, negros e ameríndios nos EUA. 

(1,5,8,16,18) Brandywine tem a maior frequência relatada de defeitos dentários no mundo, com 

aproximadamente 6% apresentando DGI. O tipo III é muito raro, descrito quase exclusivamente 

nesta sub-população, estimando-se que 1 em cada 15 habitantes seja portador. (13,15,16) Esta 

condição, tal como na DGI-II, não se encontra associada a nenhuma síndrome. (2)  

O DGI-III afeta ambas as dentições (13) e resulta da mutação no gene da DSPP, mapeado para o 

cromossoma 4q22, podendo ser o mesmo que no DGI-II. (1)  

A DGI-III é a forma mais rara e apresenta as mesmas caraterísticas clínicas dos tipos I e II, 

nomeadamente no que diz respeito à cor podendo tender para o rosa em função da amplitude das 

câmaras pulpares. (3) Mas, ao contrário dos dois últimos, são recorrentes dentes em forma de 

concha - dentes com esmalte de espessura normal em associação com dentina extremamente fina 

e câmaras pulpares aumentadas. (7,8,13,15,16,18) São observadas múltiplas exposições pulpares 

em dentes decíduos não cariados, em cerca de 2% dos casos Brandywine. (7,8,12,13,15,16,18)  

Dentre os aspetos radiográficos, observa-se uma grande amplitude das câmaras pulpares, paredes 

dentinárias finas e canais radiculares grandes. (7,13) Alguns dentes podem apresentar obliteração 

das câmaras e canais pulpares total, como nos outros dois tipos de DGI. (10,13,18)  

A espessura do esmalte é normal, embora tenha sido observada hipoplasia do esmalte. (10) E 

dentina fina pode envolver todo o dente ou ser isolada na raiz. (15)  

Áreas de rarefação, que podem não ser atribuídas a cárie ou atrito, podem surgir nos seus ápices. 

Mordidas abertas anteriores foram encontradas em indivíduos afetados. (10,12,16)  

Famílias de outras regiões relataram estas caraterísticas clínicas, demonstrando que as 

caraterísticas associadas ao DGI-III não são exclusivas da população de Brandywine e podem 

representar expressão clínica variável. (16)  
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Histologicamente, nos três tipos de DGI, a dentina apresenta-se com áreas com matriz não 

mineralizada na região tubular. (13) Os túbulos tendem a ser mais largos em diâmetro, menos 

numerosos, e com disposição irregular, quando comparados à dentina de um dente não afetado. 

Também, a junção amelodentinária apresenta-se lisa, sem o aspeto rendilhado caraterístico. (5)  

 

O sistema de classificação de Shields encontra-se desatualizado, pois não tem em consideração as 

etiologias moleculares dos defeitos hereditários da dentina elucidados até agora, por exemplo, 

aqueles subjacentes à osteogénese imperfeita e outras síndromes que manifestam uma formação 

defeituosa da dentina. (8)  

Neste momento, passamos por um período de transição, em que o sistema atual está cada vez mais 

em desacordo com os achados genéticos, no entanto, o conhecimento dos genes associados aos 

defeitos hereditários de dentina ainda não avançou até um ponto em que um sistema abrangente 

de classificação baseado na etiologia possa ser proposto. (8,18) Com a identificação do principal 

gene da estrutura dentinária, a sialofosfoproteína da dentina (DSPP), vários autores afirmaram que 

a classificação de Shields se tornou obsoleta, mas nunca propuseram uma nova. (20)  
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DIAGNÓSTICO 

Os distúrbios hereditários da dentina apresentam consideráveis variações fenotípicas, o que pode 

dificultar o diagnóstico com base na classificação clínica de Shields. Como consequência, nem 

sempre é possível uma clara diferenciação da DGI leve tipo II de outros defeitos de dentina. Como 

mutações apenas num único gene (DSPP) foram identificadas para todos os quatro distúrbios 

hereditários isolados da dentina (DGI-II, DGI-III, DD-I, DD-II) até o momento, pensa-se que pode 

ser o mesmo distúrbio hereditário responsável pelas diferentes apresentações clínicas. (2) Na 

literatura, alguns relatos de casos descrevem sinais clínicos pertencentes a várias dessas doenças, 

assim, as manifestações clínicas são por vezes insuficientes para determinar se duas patologias ou 

uma expressão diferencial da mesma patologia estão presentes. (20) Portanto, diferenciar esses 

quatro distúrbios com base no fenótipo é limitadamente possível e útil. (2) Vários tipos de 

tratamento da DGI foram descritos na literatura, mudando de acordo com a expressividade da 

doença, e o sucesso do tratamento dependerá então da precisão do diagnóstico. (7)  

O diagnóstico e o tratamento de defeitos de dentina herdados representam um desafio. Em primeiro 

lugar, porque esses distúrbios são raros e, consequentemente, os médicos dentistas têm pouca 

experiência diária com eles. Segundo, porque a etiologia e a patogénese são pouco compreendidas 

e, portanto, terapias baseadas na causa não são possíveis. (2)  

O diagnóstico dos distúrbios da dentina é baseado na história clínica, no exame clínico e nas 

caraterísticas radiográficas. (7,12) E de acordo com estes a DGI é classificada num dos seus três 

tipos de Shields. (6)  

O exame clínico deve primeiro focar-se na identificação de sintomas gerais de fragilidade óssea 

(baixa estatura e desproporcionalidade, extremidades malformadas, esclera azul) ou condições 

associadas à doença fosfocalcítica ou atraso de crescimento. O exame oral deve incluir avaliação 

da cor da dentição, superfície do dente, mobilidade (eventualmente seguida por perda dentária 

precoce) e formação de abscessos idiopáticos. O exame radiográfico deve focar-se na deteção de 

anomalias da coroa dentária, aparência da câmara pulpar, morfologia radicular e radiolucências 

periapicais. (12)  

A confirmação do diagnóstico de um distúrbio hereditário da dentina implica descartar condições 

sindrómicas que compartilhem sintomas clínicos e/ou radiográficos com a DGI. (8,12)  
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A história médica deve ter como objetivo determinar se a condição dentária é de natureza 

sindrómica. O histórico familiar deve ter como objetivo estabelecer se outros membros da família 

são afetados e permitir a avaliação de possíveis modos de herança (diagrama de linhagem). Nas 

formas não sindrómicas de DGI, herdadas como uma característica autossómica dominante, existe 

uma hipótese de 50% de um filho de um progenitor afetado ser afetado. (12)  

Como a DGI pode ser o achado clínico mais penetrante em indivíduos com DGI-I, é muito 

importante perguntar aos pacientes com DGI sobre histórias de fraturas ósseas com trauma 

mínimo, investigar os antecedentes familiares, hiperextensibilidade articular, baixa estatura, perda 

auditiva e matiz esclerótica. (8) Importa ressaltar que, no quadro laboratorial da OI, a fosfatase 

alcalina sérica encontra-se frequentemente aumentada, não sendo observadas, porém, alterações 

nos níveis de cálcio e fósforo. (7)  

Em geral, o diagnóstico é feito apenas por razões clínicas, no entanto, como as mutações genéticas 

subjacentes a essas condições estão delimitadas, o diagnóstico genético molecular pode revelar-se 

um complemento útil para a análise clínica, principalmente quando o diagnóstico preciso está em 

dúvida. (8) O sequenciamento genético pode ser usado para confirmar o diagnóstico e investigar 

a(s) mutação(s) implicada(s) da DSPP (gene chave da estrutura dentinária). (9,20)  

O resultado de um diagnóstico de DGI depende em grande parte da idade em que o diagnóstico 

foi realizado e da velocidade e qualidade do tratamento fornecido. (8) É fundamental que o 

profissional saiba realizar o diagnóstico precoce, para favorecer o prognóstico e minimizar as 

complicações relacionadas a esta alteração, visando o melhor tratamento, que preserve a estrutura 

dentária, além de restabelecer a função mastigatória e a estética do paciente.(3) Neste contexto, o 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado impedem ou minimizam os danos biológicos, 

nutricionais, psicológicos e sociais e restauram a qualidade de vida do individuo. (3,4,5) O 

diagnóstico precoce e o atendimento médico-dentário regular, no entanto, não podem impedir a 

perda prematura dos dentes devido a raízes curtas ou ausentes nem a formação espontânea de 

abscessos que ocorre em alguns tipos de DGI. (8)  
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DENTINOGÉNESE IMPERFEITA ASSOCIADA A SÍNDROMES 

Uma pesquisa na literatura revela a existência de síndromes associadas à DGI e os seus modos de 

herança. Na verdade, a DGI é o distúrbio autossómico dominante mais comum que afeta a 

humanidade. (27)  

Várias síndromes estão associadas a achados dentários, clinicamente e radiograficamente 

semelhantes aos observados no DGI-II. Quando se constata que as condições estão associadas à 

DGI, é crucial questionar se é realmente DGI ou alguma fenocópia. (27)  

Os fenótipos da DGI são cada vez mais reconhecidos como características variáveis em muitas 

síndromes, mas anomalias atípicas de dentina também foram relatadas nesse contexto. Tem 

portanto vindo a tornar-se consensual a afirmação de que os defeitos hereditários da dentina não 

podem ser vistos como expressões de entidades distintas. (12,18)  

 

Osteogénese Imperfeita 

A inclusão do DGI-I na classificação de Shields é considerada por muitos, lamentável. A DGI-I é 

um exemplo de DGI sindrómica (onde os defeitos da dentina não são a manifestação mais 

predominante ou consistente na maioria dos parentes). Todos os outros defeitos de dentina da 

classificação de Shields são isolados e são a manifestação predominante. (18)  

A osteogénese imperfeita (OI) é um distúrbio do tecido conjuntivo generalizado, autossómico 

dominante e que, embora caraterizado principalmente por fragilidade óssea, massa óssea reduzida 

e esclera azul, pode apresentar uma grande variação de sintomas clínicos. Tradicionalmente, a OI 

era classificada em quatro tipos (I, II, III e IV), e pensava-se ser exclusivamente devido a um 

defeito nos genes codificadores de uma das duas cadeias de colagénio tipo I (COL1A1 ou 

COL1A2). Depois foram adicionados mais tipos. A maioria desses tipos tradicionais de OI pode 

apresentar DGI-I e, como OI tipo IB, tipo IIIB e tipo IVB. No momento, nenhuma associação de 

OI tipos V a VII com DGI foi relatada. (12)  
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Síndrome de Ehlers-Danlos  

A síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é um grupo heterogéneo de distúrbios generalizados do tecido 

conjuntivo, que afeta 1 em cada 5000 pessoas, cujas principais características são a fragilidade 

tecidual, hiperextensibilidade da pele e hipermobilidade articular. (12,18) A SED possui um amplo 

espectro fenotípico, composto por seis tipos principais que podem ser causados por defeitos 

moleculares nos colagénios tipos I, III e V, tenascina-X e 2 enzimas modificadoras de colagénio 

(isil-hidroxilase e procolágeno N-peptidase). (12,18)  

Algumas formas de SED possuem fenótipos dentários, como dentina displásica e câmaras pulpares 

obliteradas, e DGI-II com expressividade variável. (12, 18) Vários artigos de revisão relatam o 

esmalte como sendo hipoplásico e a dentina demonstrou uma estrutura irregular - com os túbulos 

dentinários seguindo cursos anormais, provavelmente devido à presença de colagénio 

desordenado.  

Os artigos de revisão também destacaram numerosas anomalias encontradas em radiografia s 

periapicais de vários pacientes com SED, incluindo raízes curtas, malformadas e dilaceradas e 

calcificações pulpares. Além disso, estudos de caso relataram pré-molares e molares com fissuras 

profundas e cúspides longas em um paciente com SED não classificado, bem como microdontia e 

ausência congénita de dentes e dentes supranumerários. (26,28,39) A articulação 

temporomandibular (ATM) também pode ser afetada, geralmente manifesta laxidez em conjunto 

com mobilidade, subluxação e luxação recorrentes da articulação. (26,39)  

As seguintes alterações nos tecidos dentários duros podem estar presentes em pacientes com SED: 

áreas hipoplásicas do esmalte, irregularidades da JAD e formação de dentina displásica que ocorre 

com mais frequência na raiz. As alterações radiográficas do aumento da raiz bulbosa com 

consequente obliteração da cavidade pulpar também são achados significativos. (25,28)  

Os dentes não parecem anormalmente móveis, mas podem fraturar facilmente com a extração. A 

doença periodontal grave detetada antes da idade adulta pode ser indicativa da SED tipo 8. Os 

pacientes apresentam perda dentária precoce, independentemente da higiene oral adequada. (26)  

A membrana mucosa oral é de cor normal mas devido à fragilidade, não sutura satisfatoriamente. 

A cicatrização deste tecido é um pouco atrasada, mas parece normal e cicatrizes excessivas não 

são evidentes. Nenhuma hiperextensibilidade é demonstrável. A gengiva é firme, mas frágil, 
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geralmente sangra após a escovagem. Os dentes são frágeis e podem fraturar devido a pequenos 

traumas. (28)  

 

Displasia Imuno-Óssea de Shimke  

A displasia imuno-óssea de Schimke (DIOS) é um distúrbio autossómico recessivo caracterizado 

por uma combinação de displasia espondiloepifisária, disfunção renal, imunodeficiência de células 

T, nanismo facial e atraso no crescimento. (18,29,30) A prevalência da DIOS na América do Norte 

é estimada de 1 em cada 1 a 3 milhões de pessoas e é causada por uma mutação homozigótica ou 

heterozigótica composta no gene SMARCAL1 no cromossoma 2q25. (31)  

As características dimórficas do DIOS incluem uma face triangular, ponte nasal larga, ponta do 

nariz bulbosa, pequena fissura palpebral, pescoço curto, linha do cabelo baixa, tronco protuberante 

e membros curtos. O fenótipo dentário do DIOS assemelha-se ao da DGI-II, que é caracterizado 

por dentes opalescentes ou translúcidos com descoloração, aumento de atrito, raízes curtas e coroas 

bulbosas com constrição cervical e obliteração das câmaras pulpares. (18,30) Além disso, afeta 

tanto a dentição decídua quanto a permanente. (30) Num estudo, foram encontradas anomalias 

dentárias em 66% dos pacientes com DIOS – microdontia, hipodontia e hipoplasia da raiz molar. 

A desproporção entre a coroa molar e a raiz pode ser grave em alguns casos. Foi encontrada uma 

radiopacidade específica dos molares decíduos e permanentes. Cárie aumentada foi encontrada 

regularmente, independentemente do grau de gravidade da doença. (29)  

Da Fonseca (2000) relatou um paciente com DIOS e achados dentários incomuns. Os dentes do 

paciente apresentaram uma descoloração cinza-amarelada e estudos panorâmicos documentaram 

coroas bulbosas com uma constrição cervical acentuada dos molares decíduos e permanentes. As 

câmaras pulpares eram pequenas ou obliteradas. O esmalte e a dentina eram mais “macios” que o 

normal. (31)  

 

Síndrome de Goldblatt  

A síndrome de Goldblatt ou odontocondrodisplasia é uma forma de displasia espondilometafisária 

com laxidez articular e DGI, que afeta menos de uma pessoa em cada 1000000. Os dentes decíduos 
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apresentam DGI típico, mas os dentes permanentes parecem normais. A mobilidade aberrante das 

cadeias de colágeno tipo II por eletroforese em gel sugeriu uma mutação pontual no COL2A 1 

(12q13). (18)  
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TRATAMENTO 

A estratégia de tratamento da DGI deve ser focada na prevenção da atrição grave associada à perda 

de esmalte e desgaste rápido da dentina pouco mineralizada. Se tal não for possível, deve-se tentar 

reabilitar dentições que sofreram desgaste severo, otimizar a estética, a fim de evitar problemas 

psicológicos, prevenir cáries e doença periodontal, remover fontes de infeção ou dor, reestabelecer 

a fonética, permitir o crescimento normal dos ossos faciais e ATM e repor o perfil facial. A 

abordagem clínica na gestão de DGI varia de acordo com a gravidade da expressão clínica, a idade 

do paciente e o motivo da queixa principal. (3,7,8,13,15) Um planeamento do tratamento 

multidisciplinar é necessário para o tratamento destes indivíduos. 

O clínico deve ser cauteloso no tratamento de indivíduos com OI se realizar procedimentos 

cirúrgicos ou outro tratamento que possa transmitir forças às mandíbulas, aumentando o risco de 

fratura óssea. (15)  

No passado, a maioria dos casos de DGI foram deixados sem tratamento até à maturidade dos 

elementos dentários, para serem extraídos e substituídos por próteses totais. Atualmente, sabe-se 

que é necessário que o tratamento comece na infância e continue na fase adulta. (7)  

As estratégias de tratamento dentário devem ter como objetivo preservar a dentição afetada, 

protegendo os dentes do desgaste, restaurando-os com atenção às características estruturais 

específicas da dentina defeituosa e / ou antecipando a perda precoce de dentes, monitorizando de 

perto a mobilidade dentária. (12)  

 

Cuidados preventivos: Perante o diagnóstico de DGI, medidas de prevenção que evitem o desgaste 

dentário devem ser implementadas. Exames periódicos regulares para prevenção da cárie dentária 

são importantes no sentido em que a dentina exposta é mais suscetível à cárie do que o esmalte, 

assim como aconselhamento dietético personalizado e o uso de pastas dentífricas pouco abrasivas. 

Higiene oral meticulosa, remoção de cálculos e bochechos orais podem melhorar a saúde 

periodontal. (8,12,15)  
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Considerações restauradoras: As técnicas restauradoras de rotina, com resinas compostas, 

geralmente podem ser usadas efetivamente para tratar DGI leve a moderada. Esses tratamentos 

são mais comumente aplicados nos dentes permanentes, à medida que o esmalte vai fraturando, 

pois estes são menos severamente afetados do que os decíduos. No tratamento restaurador de 

pacientes pediátricos, os ionómeros de vidro como materiais libertadores de flúor e aderentes 

quimicamente são recomendados em áreas sem carga oclusal, enquanto os compósitos, 

combinados com um agente adesivo dentinário, fornecem resistência aceitável ao desgaste oclusal. 

(8,15,17) 

Apesar do risco de perda do esmalte e da significativa atrição, estes dentes quando perdem muita 

estrutura, já não são bons candidatos a coroas totais devido ao risco de fraturas cervicais. O sucesso 

da reabilitação com coroas totais é maior em dentes com coroas e raízes que estejam próximas à 

normalidade de forma e tamanho. Coroas totais cimentadas com ionómero de vidro fluoretado têm 

sido usadas com sucesso em alguns casos. (8,13,15,17,24)  

Atenção especial deve ser dada à manutenção das dimensões verticais de oclusão, principalmente 

em crianças e adolescentes em que o crescimento facial precisa ser monitorizado de perto. Nesse 

contexto, a colocação oportuna de coroas de aço inoxidável em molares decíduos e, se necessário, 

em primeiros molares permanentes, pode ser necessária para acompanhar as exigências dos 

músculos e ossos orofaciais durante o crescimento, evitando assim a perda de dimensão vertical. 

Restaurações estéticas nos caninos decíduos e incisivos inferiores permanentes, podem ser 

necessárias para assegurar a estética e função. A estética pode ser melhorada usando facetas em 

resina composta. (3,8,12,17)  

Se, no entanto, a criança se apresentar tardiamente à consulta de medicina dentária, os dentes 

podem ter sofrido desgaste pelo nível das gengivas e a única opção de tratamento são as 

sobredentaduras. Estas precisam de ser verificadas regularmente e refeitas à medida que a criança 

cresce. Em crianças mais novas, onde a cooperação é limitada ou o nível de tratamento necessário 

é extenso, pode ser necessária uma intervenção com anestesia geral para facilitar o tratamento. 

(3,8,17)  

À medida que a dentição permanente erupciona, a taxa de desgaste dentário e fratura de esmalte 

devem ser monitorizadas de perto com intervenção apenas se necessário. Fazer onlays oclusais 

nos primeiros molares permanentes e, eventualmente, nos pré-molares, pode ajudar a minimizar o 

desgaste dos dentes e a manter a dimensão vertical oclusal. Restaurações intracoronais raramente 
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são indicadas com fratura do esmalte, uma vez que essas restaurações serão perdidas com o avanço 

do atrito. (12)  

Quando os pacientes apresentam desgaste dentário severo na dentição permanente, como na 

dentição decídua, uma das opções é a sobredentadura. Até o crescimento estar completo, o 

tratamento de escolha para a substituição de dentes ausentes é a prótese removível. As raízes 

restantes devem ser cobertas com restaurações de ionómero de vidro libertador de flúor. No 

planeamento do tratamento protético, a capacidade do paciente de manter uma higiene oral 

adequada deve ser considerada. (17)  

Implantes dentários podem ser considerados quando o crescimento estiver completo aos 18 anos 

de idade. A atrofia maxilo-mandibular é uma consequência do desenvolvimento radicular mínimo 

ou inexistente e perda precoce de dentes. Por isso, o aumento da crista óssea antes da cirurgia de  

implantes é frequentemente necessário. (8)  

Em pacientes jovens, os outros dentes permanentes, quando comprometidos funcional e / ou 

esteticamente, podem ser restaurados com facetas em resina composta, preparadas e finalizadas 

em modelos e depois cimentadas com adesivo dentinário. O tratamento protético final, no início 

da vida adulta, visa restaurar a dimensão vertical e capacidade funcional de oclusão. Dentes 

extraídos ou com ausência congénita podem ser substituídos por pontes convencionais ou de resina 

composta. As coroas totais nos dentes de raiz curta podem ser unidas entre elas para melhorar a 

resistência ao stress oclusal. (17)  

O prognostico da DGI pode ser desfavorável, quando existe fraca adesão dos materiais 

restauradores. (3)  

Foi relatado que o branqueamento aclara a cor dos dentes com DGI com algum sucesso, no entanto, 

como a descoloração é causada principalmente pela cor acastanhada da dentina subjacente, é 

improvável que só o branqueamento produza aparência normal nos casos de descoloração 

considerável. Diferentes tipos de facetas podem ser utilizados para melhorar a estética e mascarar 

a descoloração dos dentes anteriores. (12,15)  

 

Considerações endodônticas: No que diz respeito ao prognóstico do tratamento endodôntico em 

DGI, este é desfavorável, pois a maioria dos dentes tratados acaba eventualmente por ser extraída. 
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Este facto deve-se à dificuldade em instrumentar os canais atrésicos e ao risco de fratura da própria 

raiz. Apesar dos sinais radiográficos de obliteração pulpar, as polpas da maioria dos dentes DGI 

permanecem vitais. Vale ressaltar que geralmente apresentam resposta positiva a estímulos de frio, 

mas não aos testes elétricos, sendo provavelmente influenciado pela calcificação pulpar. Isso 

contrasta com os achados anteriores em pacientes com dentes normais e polpa calcificada, onde 

os dentes geralmente são menos reativos ao frio, mas reagem normalmente ao teste elétrico da 

polpa. (15) 

As infeções periapicais costumam tornar-se um problema na DGI e levar a múltiplos abcessos 

idiopáticos, possivelmente devido à invasão bacteriana através dos grandes túbulos dentinários 

que comunicam com a cavidade oral em casos de atrito avançado ou resultantes do 

estrangulamento pulpar secundário à obliteração pulpar. Pode ser necessária uma cirurgia apical 

para manter os dentes com abscessos. (3,12,15) Em crianças, se existirem abcessos, a terapia 

pulpar não é bem-sucedida e a extração dos dentes afetados é necessária. (8)  

Alguns autores acreditam que a necrose pulpar, quando presente, ocorre devido ao 

comprometimento da circulação pulpar devido ao acúmulo de massas calcificadas e à deficiência 

de nutrição da polpa, tornando a polpa suscetível à bacteremia. (12)  

Tentar instrumentar e obturar os canais destes dentes pode resultar em perfuração lateral devido à 

dentina pouco mineralizada e é dificultado também devido à obliteração das câmaras e canais 

pulpares e morfologia pulpar anormal. (3,15) A opção de tratamento como a cirurgia periapical 

deve ser considerada quando o canal está completamente obstruído. (3) Se a terapia convencional 

não for uma opção, a curetagem periapical e a obturação retro-radicular são outra alternativa 

possível, mas não é recomendada para dentes com raízes curtas. (8,12)  

Nos casos com fratura do esmalte, atrito grave ou alta incidência de cárie, o tratamento 

endodôntico é frequentemente indicado para auxiliar no tratamento restaurador. Nesses casos, 

pode ser aconselhável concluir esses procedimentos enquanto o paciente é jovem e os canais ainda 

estão acessíveis. (12) O tratamento endodôntico apresenta um desafio considerável e depende 

muito do tipo de defeito da dentina e apresenta sempre um risco acrescido de fratura radicular no 

caso de se tentar colocar meios auxiliares de retenção como os espigões radiculares. Todos os 

autores defendem um extenso acompanhamento periapical de pacientes tratados 

endodonticamente com diagnóstico de DGI. (12)  



 24 

Oclusão: Má oclusão classe III com altas incidências de mordidas cruzadas posteriores e mordidas 

abertas ocorre em pacientes com DGI-I e deve ser avaliada. (15)  

 

Ortodontia: O tratamento ortodôntico para pacientes com DI não é um procedimento muito 

indicado. Frequentemente, esses pacientes apresentam dentes frágeis, mobilidade acentuada e 

baixa resistência à fratura. A movimentação ortodôntica envolve um determinado risco, no 

entanto, acredita-se que pode ser concluída com sucesso. (7)  

 

 

Importa ressalvar que o tratamento da DGI, em geral, é complexo e multidisciplinar, 

compreendendo equipas de médicos, médicos dentistas, fonoaudiólogos e psicólogos, visto ter 

impacto clínico não apenas no elemento dentário, mas também, por vezes, no tecido ósseo - nos 

casos tipo I - e de forma preponderante, no sistema estomatognático e na auto-estima do paciente 

afetado. (5,13). 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

A confirmação do diagnóstico de DGI implica excluir condições que compartilhem sintomas 

clínicos e/ou radiográficos. A descoloração generalizada, acinzentada, azulada ou acastanhada da 

dentição permanente pode ser causada por inúmeros agentes etiológicos ambientais ou patologias, 

anemias hemolíticas, por exemplo, ou por erros inatos do metabolismo. (12)  

A obliteração pulpar é um tipo raro de calcificação pulpar com material ocupando completamente 

a câmara e canais pulpares. A etiologia da obliteração pulpar pode ser trauma ou doenças 

sistémicas, como hiperparatiroidismo.  

A fratura do esmalte, deixando áreas progressivamente desgastadas e descoloridas da dentina 

exposta, é uma consequência comum de formas hipomineralizadas de amelogénese imperfeita.  

A hipomineralização cronológica do esmalte também pode surgir de uma de muitas causas durante 

o período de formação do dente. Variando desde distúrbios gastrointestinais de natureza 

prolongada, como doença celíaca, terapia anti-leucémica e até toxicidade por dioxina. (12)  

Raízes curtas podem estar associadas a trauma, irradiação ou quimioterapia durante a formação 

radicular, levando a um desenvolvimento radicular interrompido. Fatores iatrogénicos - aplicação 

de forças ortodônticas extremas ou precoces, ou uso de derivados de formaldeído/formocresol em 

procedimentos endodônticos em indivíduos jovens - podem interromper a formação radicular ou 

desencadear a reabsorção radicular. (12)  

 

Displasia Dentinária Tipo I 

A Displasia Dentinária Tipo I (DD-I) ou displasia radicular da dentina é o mais raro dos distúrbios 

da dentina, com uma incidência de 1 em 100.000, de etiologia desconhecida e acometendo ambas 

as dentições. (1,16,18,19,20) Esta patologia é transmitida como uma característica autossómica 

dominante com penetrância completa. (1,20) Não se sabe se DD-I é outro distúrbio alélico do gene 

DSPP ou um fenótipo misto. A DD-I está geralmente associada à osteogénese imperfeita. Esta 

condição é uma consequência da desintegração da bainha epitelial de Hertwig e subsequente 

migração de células epiteliais da papila dentária e indução da síntese da matriz dentinária. (1,20)  



 26 

O primeiro sinal de doença é a mobilidade dentária que leva a esfoliação prematura dos dentes, 

espontaneamente ou com pequenos traumatismos. (20) As coroas na DD-I parecem normais em 

cor e forma, tanto na dentição primária quanto na permanente. Ocasionalmente, uma translucidez 

âmbar é visível. As raízes tendem a ser curtas e com constrição cervical. A DD-I é também 

designada como "dentes sem raízes" devido ao comprimento reduzido da raiz – ou ausência, em 

casos graves - devido a uma perda de organização da dentina radicular, onde nenhuma polpa pode 

ser detetada. Radiograficamente, as câmaras pulpares aparentam uma forma de divisa. Os dentes 

decíduos têm polpas obliteradas. A extensão da obliteração do canal e câmara pulpares na dentição 

permanente é variável. Em ambas as dentições encontramos múltiplas radiolucências periapicais, 

em dentes não cariados. (1,8,15,16,17,18,19,20)  

Com a exceção da dentina do manto, os túbulos dentinários correm irregularmente em ambas as 

dentições. (17)  

 

Displasia Dentinária Tipo 2 

A Displasia Dentinária tipo II (DD-II) ou coronária é herdada como uma característica 

autossómica dominante. (20) Dados genéticos foram consistentes com a interpretação de que os 

fenótipos de DD-II e DGI-II são formas leves e graves da mesma doença. (18)  

Clinicamente, essa patologia tem a mesma expressão que a DGI-II, mas afeta apenas os dentes 

decíduos, assim podem ser diferenciados apenas pela aparência clínica em dentes permanentes. Os 

dentes decíduos são de cor âmbar enquanto que os permanentes são normais em cor, forma e 

tamanho. No entanto, radiograficamente, eles exibem um aspeto pulpar de "tubo de cardo" - grande 

câmara pulpar prolongada por canais radiculares finos. Além disso, pedras pulpares são 

encontradas frequentemente. (20) Em contraste com o tipo I, o comprimento da raiz é normal em 

ambas as dentições e radiolucências periapicais recorrentes não são observadas. Em alguns casos, 

são observadas características de DGI-II, como coroas bulbosas com constrição cervical, 

descoloração leve e obliteração pulpar. (1,8,15,16,17,18,19)  

Histologicamente, a via dos túbulos dentinários nos dentes decíduos é irregular. Nos dentes 

permanentes, a dentina coronal exibe um padrão tubular regular, mas no nível da JAC, há uma 

transição abrupta para dentina radicular irregular. (17)  



 27 

Amelogénese Imperfeita 

A Amelogénese Imperfeita (AI) compreende um grupo complexo de alterações de 

desenvolvimento na estrutura do esmalte, na ausência de uma condição sistémica subjacente. 

(13,24) Em geral, afeta todos ou quase todos os dentes, tanto na dentição primária quanto na 

permanente. A frequência estimada de AI varia de 1 em 718 a 1 em 14.000, dependendo da 

população estudada. A AI pode ser herdada por herança ligada ao X ou esporádica. (15)  

Os defeitos hereditários da formação do esmalte são divididos em: hipoplásico, hipocalcificado e 

hipomaturado. (13)  

O defeito hipoplásico ocorre quando há uma preponderância do defeito na formação da matriz 

orgânica do esmalte sem alterar necessariamente sua mineralização. O esmalte é duro, porém, com 

pouca espessura e perda dos pontos de contato. (13) Na forma mais grave de AI hipoplásica há 

agenesia do esmalte. Os dentes são amarelados devido à menor espessura do esmalte e maior 

translucidez da dentina, com uma estrutura rugosa, com um esmalte com pequenas depressões 

espalhadas por toda superfície do dente, do branco ao castanho-amarelado. (1)  

O tipo hipocalcificado caracteriza-se pela alteração na fase de mineralização. A espessura do 

esmalte é normal, com coloração branco-opaco, mas o esmalte mal calcificado é macio e 

rapidamente perdido por atrito, ocasionando a perda da dimensão vertical. Ao contrário da DGI, 

os dentes geralmente são sensíveis e, nas radiografias, o esmalte é menos denso do que a dentina. 

(8,13)  

Já na alteração do esmalte do tipo hipomaturado ocorre um defeito na maturação dos cristais de 

esmalte. Os dentes afetados têm forma normal, mas a superfície é rugosa e de coloração opaca que 

pode variar entre branco, amarelo e castanho. O esmalte é mais macio que o normal e tende a 

fragmentar-se a partir da dentina subjacente. (13)  

 

Porfiria Eritropoiética Congénita  

A Porfiria Eritropoiética Congénita (PEC) é um distúrbio autossómico recessivo raro, descrito pela 

primeira vez por Guönther em 1911. O defeito resulta de um erro inato do metabolismo da 

porfirina que leva a anemia hemolítica, fotossensibilidade, formação de bolhas na pele, fragilidade 
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da pele, cicatrizes mutilantes, hipertricose e deposição de pigmentos castanho-avermelhados nos 

ossos e dentes. (8,11,34)  

Os tecidos calcificados do osso e dos dentes são especialmente suscetíveis à deposição de 

pigmentos. As porfirinas têm uma afinidade física pelo fosfato de cálcio e, por esse motivo, são 

depositadas com esse composto durante a osteogénese e odontogénese. Esta combinação confere 

uma coloração vermelha ou castanho-avermelhada aos ossos e dentes – eritrodontia. Esta 

descoloração é geralmente encontrada nos colos dos dentes e as hipoplasias do esmalte estão 

geralmente localizadas no terço coronal dos dentes. (8,11,34)  

 

Mucopolissacaridose Tipo III/Síndrome de Sanfilippo  

A Síndrome de Sanfilippo ou Mucopolissacaridose tipo III faz parte de um grupo de distúrbios 

autossómicos recessivos genéticos no metabolismo de mucopolissacarídeos, que afeta entre 1 a 9 

pessoas por cada 1000000. Especificamente, esse distúrbio envolve uma diminuição no 

metabolismo do sulfato de heparano, que resulta no acúmulo dessa substância nos tecidos e na 

excreção urinária do mesmo. (35,36)  

Radiograficamente, as câmaras pulpares e os canais radiculares apresentam graus variados de 

obliteração que variam de leve a pronunciada devido à deposição extensa de dentina secundária 

na câmara e canais pulpares. O tecido pulpar exibe algumas calcificações. (35,36) Radiolucências 

periapicais foram observadas ocasionalmente. (36)  

 

Descoloração dentária intrínseca relacionada a medicamentos: Tetraciclinas 

As tetraciclinas são antibióticos geralmente utilizadas na medicina dentária no tratamento de 

infeções agudas periodontais. (4) As tetraciclinas ligam-se irreversivelmente às estruturas 

dentárias calcificadas se forem administradas durante o estadio de calcificação do  

desenvolvimento dentário. As tetraciclinas são agora bem reconhecidas por originar a 

descoloração do esmalte quando prescritas durante o desenvolvimento do dente. (4,8,32) Como a 

mineralização da dentição permanente não está completa até aos oito anos de idade (excluindo 

terceiros molares), as tetraciclinas também não devem ser administradas até essa idade. A 
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descoloração ocorre com maior frequência na dentição em desenvolvimento quando a 

administração da dose total é superior a 3g ou o tratamento excede 10 dias. (32)  

Em 1963, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos emitiu um alerta 

sobre o uso desses antibióticos em mulheres grávidas e crianças jovens. As mulheres expostas à 

tetraciclina durante o segundo ou terceiro trimestre de gravidez podem dar à luz uma criança que 

terá dentes descoloridos. (32) Em geral, os dentes permanentes são menos intensos, mas mais 

difusamente manchados do que os decíduos. (33)  

Dependendo da tetraciclina específica usada, da dosagem, da duração da administração e do peso 

corporal, o tipo e a gravidade da descoloração podem variar. (32,33)  

Em casos de coloração por tetraciclina, a intensidade pode ser classificada em leve - que varia do 

amarelo claro ao cinza pálido e está distribuída de forma uniforme por toda a face coronária -, 

moderada – quando apresenta um tom mais escuro, cinza intenso ou amarelo - , ou a grave – 

caracterizada por manchas escuras nas regiões cervicais. (4)   

A tetraciclina e a oxitetraciclina causam uma descoloração amarela, enquanto a clortetraciclina 

produz uma descoloração cinza-castanho. Evidências sugerem que, de todas as tetraciclinas, a 

oxitetraciclina causa a menor descoloração dentária. As tetraciclinas usadas no dente para terapia 

endodôntica também podem causar descoloração cinza-castanha-escura. No entanto, outros 

antimicrobianos, como minociclina e ciprofloxacina, também foram relatados como causadores de 

descoloração dos dentes. (32,33) 

 

Descoloração dentária intrínseca relacionada a medicamentos: Fluoretos 

A fluorose dentária é a causa mais comum de descoloração intrínseca do dente, pois é endémica 

em áreas com concentração de flúor acima do ideal na água potável e devido à disponibilidade de 

fluoreto de várias fontes. A fluorose dentária é uma hipomineralização ou porosidade do dente na 

superfície do esmalte causado pela ingestão crónica de quantidades excessivas de flúor durante a 

formação do esmalte. (33)   

A severidade da fluorose dentária varia dependendo da dosagem, duração da exposição, estadio 

da atividade ameloblástica e variação individual - status nutricional, fisiologia e metabolismo. (33)  
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A alta concentração de fluoretos parece afetar a atividade dos ameloblastos durante a secreção 

tardia ou a maturação precoce do esmalte, resultando na formação e calcificação defeituosas da 

matriz do esmalte. (33)  

Esta hipomineralização permanente do esmalte, é caracterizada na sua forma mais branda por 

pequenas manchas brancas pouco visíveis, encontradas principalmente nas pontas das cúspides e 

nas superfícies vestibulares da dentição permanente. As formas moderadas a graves são 

encontradas na maioria das superfícies dos dentes permanentes e variam entre áreas opacas brancas 

e esmalte escuro e ponteado. (32)  

A fluorose dentária na dentição primária geralmente é menos grave do que na dentição 

permanente. (33)  

 

Descoloração dentária extrínseca relacionada a medicamentos: Clorexidina  

A coloração por clorexidina foi observada após o uso prolongado desta substância. A clorexidina 

é absorvida na superfície do dente e na membrana mucosa pela ligação da molécula de clorexidina 

carregada positivamente às superfícies orais e dentárias carregadas negativamente e é libertada 

lentamente de forma ativa por catiões, como o cálcio. A clorexidina causa uma descoloração 

exógena difusa castanha generalizada (dentes, restaurações compostas e língua). Uma interação 

semelhante ocorre com o uso de alexidina. (33)  

 

Mancha por Tabaco 

Está presente como uma descoloração extrínseca castanha escura ou preta desde o terço cervical 

ao médio na maioria dos dentes e é comumente encontrada em defeitos no esmalte. A coloração 

resulta da deposição e penetração de produtos de alcatrão na superfície do esmalte. A intensidade 

da mancha não é necessariamente proporcional à quantidade de tabaco consumida. A coloração 

também é alta em indivíduos que mascam tabaco. (33)  
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Odontodisplasia Regional 

A Odontodisplasia Regional (OR) é uma anomalia espontânea do desenvolvimento, não 

hereditária, com efeitos adversos na formação dos tecidos dentários. (23) A sua etiologia 

permanece desconhecida, embora várias teorias tenham sido sugeridas. Trauma local, infeções, 

exposição a medicamentos teratogénicos, distúrbios circulatórios locais, incompatibilidade com 

Rhesus, irradiação, dano neural, hiperpirexia, deficiências vitamínicas, distúrbios metabólicos e 

nutricionais foram atribuídos como fatores predisponentes à OR. (23)   

A OR ocorre nas duas dentições e maxilares. Clinicamente, os dentes afetados são geralmente 

pequenos, com morfologia atípica e descoloração amarela ou castanha, as raízes são irregulares e 

impedem a erupção do dente. Geralmente, os dentes são mais propensos a cárie devido à sua 

estrutura defeituosa e, consequentemente, à infeção periapical. (23)  

Imagens radiográficas dos dentes afetados mostram câmaras pulpares aumentadas, raízes curtas e 

canais radiculares muito largos e com ápices abertos. (8,23)  

Histologicamente, quase todos os tecidos dentários são alterados. O esmalte e a dentina aparecem 

hipoplásicos e hipocalcificados. (23)  

 

Raquitismo  

O raquitismo hipofosfatémico representa um grupo de distúrbios hereditários raros da regulação 

renal caracterizado por baixos níveis séricos de fosfato, - pela diminuição da sua reabsorção 

tubular renal - e pela síntese inadequada de vitamina. Existem três formas conhecidas de herança: 

autossómica dominante, autossómica recessiva e autossómica dominante ligada ao X, sendo esta 

última a forma mais comum. (37,38,41,46) O raquitismo resistente à vitamina D ou hipofosfatemia 

ligada ao X estão associadas a achados orais e dentários. (37,38,40,41) Problemas dentários são 

mais comumente associados à dentição primária do que à dentição permanente. (40) 

Embora a função odontoblástica seja normal, a mineralização dentária não é adequada devido à 

hipofosfatemia, levando a uma dentina displásica e pouco mineralizada. A formação espontânea 

recorrente de abscessos que afeta múltiplos dentes decíduos não cariados e sem história de trauma 

é o principal achado clínico descrito na literatura. (8,37,38,40,41,46) Sendo este um dos primeiros 
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sinais clínicos da hipofosfatemia, ela é normalmente diagnosticada pelos médicos dentistas pois 

os sintomas gerais do raquitismo geralmente não são óbvios até que os pacientes tenham mais de 

18 meses de idade. (46) 

Os dentes exibem câmaras pulpares aumentadas, (37,38,41) e a fina camada de dentina que perfura 

facilmente e não confere suporte significativo. (41)  

O esmalte em alguns indivíduos afetados tem sido descrito como relativamente fino, 

hipocalcificado ou hipoplásico, embora nem sempre seja óbvio qual dentição é afetada por essas 

alterações. (38,40,41)  

Caraterísticas orais recorrentes de raquitismo resistente à vitamina D (hipofosfatémico) incluem 

atrição e exposição de dentina de dentes decíduos anormal e abscesso de dentes decíduos ou 

primários não cariados. (8)  

O exame histológico dos dentes envolvidos na hipofosfatemia familiar frequentemente revela 

dentina globular fracamente mineralizada e defeitos tubulares que se estendem perto da JAD. A 

hipoplasia do esmalte dos dentes permanentes tem sido ocasionalmente relatada em crianças com 

hipofosfatemia familiar, embora não seja claro se os defeitos do esmalte resultam primariamente 

da doença ou são secundários a abscessos dos dentes primários. (46) 

 

Bruxismo 

O bruxismo foi definido como movimentos parafuncionais da mandíbula, com ou sem som 

audível, ocorrendo durante o dia ou noite. O desgaste excessivo dos dentes é o sinal de bruxismo 

mais citado. Embora 'bruxofacetas' tenham sido definidas como facetas atípicas nos dentes, com 

áreas planas, lisas e brilhantes, com bordas afiadas que correspondem a áreas opostas semelhantes 

quando a mandíbula é movida a mais de 3,5mm da oclusão cêntrica em uma excursão lateral, é 

perigoso inferir que os pacientes têm o hábito de bruxismo a partir dos padrões de desgaste dos 

dentes. (44,45)  

Essas forças resultantes do aumento da atividade muscular também podem estar relacionadas à 

erosão dos dentes naturais e de outros tecidos duros, bem como a um efeito de desgaste na gengiva 

e no osso, deixando a superfície radicular do dente exposta. (45)  
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O resultado do tratamento de DGI depende em grande parte da idade em que o diagnóstico foi 

dado e a velocidade e qualidade do tratamento fornecido. Sempre que o diagnóstico é feito no 

início da vida do paciente e o tratamento segue as recomendações descritas acima, boa estética e 

função podem ser obtidas, minimizando défices nutricionais e sofrimento psicossocial. 
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Conclusão 

A DGI é uma das alterações genéticas da estrutura dentária mais prevalente na espécie humana, 

pelo seu caráter autossómico dominante. 

O diagnóstico e o tratamento de defeitos de dentina representam um desafio. Primeiro, porque 

esses	distúrbios são raros e, consequentemente, os dentistas têm pouca experiência diária com eles. 

Segundo, a etiologia e a patogénese são pouco compreendidas e, portanto, terapias causais ou 

biológicas não são possíveis. Grandes avanços científicos estão a ser feitos nesta área, permitindo 

um aumento no conhecimento e compreensão do processo subjacente à DGI, levando a inovações 

no processo de diagnóstico e terapêutico. 

Ao diagnosticar um paciente com DGI, o médico dentista deve estar ciente de que essa anomalia 

pode apresentar-se como parte de uma condição médica subjacente. Assim, o conhecimento de 

síndromes genéticas com DGI como caraterística é fundamental para a elaboração de um correto 

plano de tratamento. O diagnóstico diferencial deve ser realizado com muito cuidado, 

principalmente em crianças, e as estratégias de tratamento devem ser elaboradas considerando 

aspetos específicos do crescimento e desenvolvimento do complexo orofacial, visando restaurar a 

qualidade de vida do paciente e minimizar os danos psicológicos e sociais. 
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