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RESUMO
Objetivo: Relatar um caso clínico de paciente adolescente com amelogênese imperfeita, abordando a importância do 
diagnóstico e do tratamento precoce, ressaltando a importância da compreensão e colaboração dos pais e do portador 
durante o tratamento. Descrição do caso: Paciente adolescente, 12 anos, pardo, hiperativo, procurou atendimento 
odontológico na clínica da disciplina de Saúde Oral de Adolescentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
acompanhado dos familiares. A mãe queixava-se da aparência dos dentes do fi lho, alegando que eram amarelados 
e de tamanho alterado. A queixa principal era sensibilidade nos dentes, principalmente com bebidas e alimentos 
gelados. Paciente foi submetido a exame clínico e radiográfi co, recebeu orientação de higiene bucal e tratamento para 
a sensibilidade. Comentários: O diagnóstico deve ser o mais precoce possível, possibilitando decisões terapêuticas 
baseadas nas evidências. A compreensão e colaboração no tratamento da amelogênese imperfeita por parte dos pais 
é particularmente relevante, pois verifi ca-se que a criança é afetada também psicologicamente. Restabelecer estética e 
capacidade funcional, e considerar a mastigação e a fala.
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ABSTRACT
Objective: To report a case of adolescent patient with amelogenesis imperfecta, addressing the importance of early diagnosis 
and treatment while underscoring the importance of understanding and cooperation between parents and patient during 
treatment. Case description: A 12-year-old mixed-race hyperactive patient and his family came to the Adolescent Oral 
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pode ser contornada com tratamento continua-
do durante toda a infância e até a vida adulta4.

É indispensável que o profi ssional de Saúde 
seja capaz de perceber o desenvolvimento nor-
mal e a formação da dentição para depois poder 
compreender e identifi car os seus desvios, esta-
belecendo o diagnóstico de forma a facilitar a 
elaboração do plano de tratamento5.

As alterações de desenvolvimento da estru-
tura dentária, sejam elas de ordem genética ou 
adquirida, representam um importante tópico 
na saúde oral da criança e do adolescente, uma 
vez que, desde a infância, frequentemente se 
manifestam clinicamente tornando necessário 
um diagnóstico o mais cedo possível a fi m de 
possibilitar decisões terapêuticas6.

O objetivo do presente trabalho foi orien-
tar, com o auxílio de um caso clínico, o diag-
nóstico precoce da amelogênese imperfeita, os 
possíveis danos psicológicos e como reduzir a 
extrema sensibilidade dentária que acometem 
os pacientes. 

DESENVOLVIMENTO

Amelogênese x Pacientes jovens

No caso de pacientes jovens, a fi nalidade 
do tratamento é manter a máxima quantida-
de de estrutura dentária possível até que estes 
alcancem uma idade em que possam ser em-
pregadas técnicas restauradoras avançadas para 
reabilitação dos elementos dentários. Aos seis 
anos de idade, quando começam a erupcionar 
os dentes defi nitivos, o tratamento é particular-

INTRODUÇÃO

A amelogênese imperfeita (AI) é uma alte-
ração do desenvolvimento do esmalte, de cará-
ter hereditário que afeta as dentições decídua e 
permanente1

.

As causas destes defeitos na formação do 
esmalte podem ser geralmente classifi cadas 
como: sistêmicas, locais ou genéticas. As infl uên-
cias sistêmicas mais comuns são as defi ciências 
nutricionais e endócrinas. As locais estão relacio-
nadas com ingestões de quantidades excessivas 
de água com fl uoretos. A nível genético, estão 
relacionadas com alterações nos genes envolvi-
dos no processo de formação e maturação da 
matriz do esmalte2.

A sua transmissão é, principalmente, autos-
sômica dominante (AD), mas pode ser também, 
autossômica recessiva (AR) ou ligada ao cromos-
soma X. A grande variação fenotípica observada 
parece ser consequência da expressão genética 
variável e de diferentes defeitos genéticos3.

Em termos etiológicos qualquer perturba-
ção grave que ocorra durante as fases de forma-
ção do esmalte terá repercussões na qualidade 
e/ou quantidade de esmalte formado, depen-
dendo da fase de amelogênese que é afetada e 
da duração do estímulo sobre os ameloblastos. 
Deste modo, é essencial que o cirurgião-dentis-
ta possa exercer a sua infl uência para incentivar 
hábitos alimentares saudáveis e recomendar 
procedimentos de imunização durante os perío-
dos de amelogênese, no pós-natal2,3

.

A AI também está associada com proble-
mas de socialização, função e desconforto, mas 
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Health Clinic, Rio de Janeiro State University, seeking dental care. The mother complained about the appearance of her son’s 
teeth, claiming that they had yellowed and changed in size. The main complaint was tooth sensitivity, especially to cold 
food and beverages. After clinical and radiographic examinations, the patient was given instructions on oral hygiene and 
sensitivity treatment. Comments: The problem must be diagnosed as early as possible, allowing evidence-based treatment 
decisions. Parental understanding and cooperation in the treatment of amelogenesis imperfecta is particularly important, as 
it is clear that the child is also affected psychologically. Treatment must focus on restoring a good appearance and functional 
capacity, particularly chewing and speech.
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mente difícil. É importante o uso de fl úor tópico 
e fazer um controle da dieta alimentar para pre-
venir a cárie dentária. Devido à presença de um 
esmalte rugoso, que leva a uma retenção maior 
de placa e, consequentemente, à formação de 
tártaro, são exigidos muitos cuidados de saú-
de oral. A dentina exposta pode apresentar-se 
sensível a estímulos como o doce, o quente e o 
frio. O uso de fl úor tópico pode, nestes casos, 
controlar tal fato até que seja possível colocar 
restaurações defi nitivas7-11. Clinicamente, a per-
da avançada de esmalte leva a sérios distúrbios 
na mastigação, hipersensibilidade dentária e 
diminuição da autoconfi ança do paciente, com 
impacto particularmente evidente sempre que 
dentes anteriores são mais afetados12.

Tratamento 

As opções de tratamento têm como prin-
cipal objetivo terapêutico otimizar a Saúde Oral 
do paciente: melhorar o aspecto, aliviar dor ou 
incômodo provocados pela dentina exposta e 
prevenir a atrição. O mais comum nestes casos 
é que as crianças e os seus pais encontram-se 
algo desanimados pelo estado dos dentes, sendo 
muito importante saber tranquilizar e animar as 
pessoas afetadas por tal anomalia. É importante 
que todos percebam que o tratamento é possível 
e conscientizá-los da responsabilidade que eles 
próprios terão no plano de tratamento e que 
seu interesse e cooperação são importantíssimos 
para se poder iniciar a vasta quantidade de inter-
venções necessárias para conservar a dentição10.

De um ponto de vista geral, existem duas 
fases no tratamento de pacientes com AI: em 
primeiro lugar, a fase preventiva e inicial, que 
é realizada logo que seja diagnosticada a AI e 
que inclui a profi laxia dentária e instruções de 
higiene oral - bochechos de clorexidina, aplica-
ção tópica de fl úor, controle da hipersensibili-
dade dentinária, utilizando agentes dessensibi-
lizantes e extração dos dentes com prognóstico 
desfavorável; em segundo lugar, surge a fase 
restauradora: estabelecimento de uma dimen-
são vertical de oclusão favorável, restauração 
com compósito de dentes que apresentam per-

da de estrutura, fabricação de coroas de metal 
para dentes posteriores, alongamento coronário 
de dentes com desgaste, fabricação de coroas 
metalocerâmicas, ou totalmente cerâmicas, se o 
esmalte for indicado para tal e para dentes onde 
a estética é uma preocupação; monitorização da 
higiene oral, do estado periodontal e da polpa9.

RELATO DE CASO

A publicação deste estudo foi autorizada 
pelos responsáveis do adolescente por meio da 
assinatura de um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), desenvolvido pela direção 
da Faculdade de Odontologia da UERJ.

L.G.P.S., 12 anos, sexo masculino, cor par-
da, estudante do 6º ano do ensino fundamen-
tal, morador do bairro de Água Santa, Rio de 
Janeiro, procurou atendimento odontológico 
na clínica da disciplina de Saúde Oral de Ado-
lescentes da Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, 
acompanhado dos familiares. A mãe queixava-
-se da aparência dos dentes do fi lho, alegando 
que eram amarelados e de tamanho alterado. 
A queixa principal relatada pelo paciente era 
da extrema sensibilidade nos dentes, princi-
palmente com bebidas e alimentos gelados. O 
paciente foi submetido a exame clínico e radio-
gráfi co, recebeu orientação de higiene bucal e 
tratamento para a sensibilidade.

Durante a anamnese, a mãe não sabia se 
mais alguém da família apresentava o mesmo 
problema. Ao exame físico intrabucal, obser-
varam-se dentes com alteração de tamanho e 
forma, coloração amarelo-amarronzado, reco-
bertos por um esmalte rugoso. Constatou-se 
presença de placa generalizada nas superfícies 
dos elementos dentários. Foi realizado exame 
radiográfi co do tipo periapical completo. O 
quadro radiográfi co revelou ausência de esmalte 
dentário em alguns locais.

Diante do observado, com base na anam-
nese, exame físico e radiográfi co e na ausência 
de alterações sistêmicas que poderiam justifi car 
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má formação de esmalte, confi rmou-se o diag-
nostico da anomalia denominada "amelogênese 
imperfeita".

Foi realizada a fase preventiva e inicial, que 
é feita logo após o diagnóstico da AI e que inclui 
a profi laxia dentária e instruções de higiene oral: 
bochechos de clorexidina, aplicação de fl úor tó-
pico, controle da hipersensibilidade dentinária, 
utilizando agentes dessensibilizantes.

O paciente recebeu instrução de higiene 
oral e com a melhora da sua higienização foi 
traçada uma proposta de tratamento imediato 
que consistiu na aplicação de sistema adesivo 
Adper™Single Bond Plus 3M com condicionamen-
to com ácido fosfórico a 37% nos elementos pos-
teriores, os quais, segundo o paciente, apresenta-
vam maior sensibilidade com bebidas e alimentos 
gelados. Após 7 e 30 dias da aplicação, foram 
realizadas reavaliações do paciente, que relatou 
não ter mais sentido sensibilidade nos elementos. 
Foi prescrito o uso de pasta dessensibilizante para 
o uso diário. O paciente continua em observação.

Figura 2. Sorriso do paciente.

Figura 3. Vista Intra oral do paciente.

Figura 5. Ácido fosfórico a 37% por 30 segundos.

Figura 4. Aplicação do ácido fosfórico a 37% por
30 segundos.

Figura 6. Aplicação do adesivo Adper™ Single Bond 
3M e fotoativação.

Figura 1. Radiografia Periapical completa com bitewing 
direita e esquerda.
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> DISCUSSÃO

O desenvolvimento de materiais restaura-
dores adesivos tem contribuído positivamente 
nos tratamentos reabilitadores 11. Após o surgi-
mento das técnicas adesivas, iniciadas por buo-
nocore em 1955, os profi ssionais da odontologia 
passaram a conviver com uma nova concepção 
no tratamento restaurador, que é a preservação 
da estrutura dentária. 5,8,11.

Entretanto, a adesão em dentes com ame-
logênese imperfeita ainda é pouco estudada, 
embora trabalhos recentes tenham relatado que 
a união em dentes com essa alteração é seme-
lhante à de elementos hígidos 12.

Segundo estudos, a amelogênese imperfei-
ta provoca hipersensibilidade dentária, ausência 
de pontos de contato, perda de função e de es-
tética, fatos que justifi cam intervenção o mais 
cedo possível, a fi m de evitar desenvolvimento 
de cáries, doença periodontal e perda dos ele-
mentos dentários.

Independente da escolha da técnica ou do 
material, é importante que o plano de tratamen-
to abranja todas as seguintes fases: preventiva 
(incluindo instrução de higiene bucal e aplica-
ção tópica de fl úor), restauradora e de manuten-
ção8,9,10. Os profi ssionais também devem estar 
atentos à importância das avaliações de retorno 
para monitorar a higiene e a condição periodon-
tal e pulpar, como parte do tratamento.

O impacto negativo gerado pela AI na 
qualidade de vida da criança e do adolescente 
é muito relevante. Para além do impacto so-
cial que ocorre e que leva a uma consequente 
baixa autoestima, surgem com frequência pro-
blemas pessoais e escolares, fonética alterada, 
alteração facial, dieta alimentar errada ou in-
sufi ciente por impossibilidade de uma alimen-
tação correta7. Todos estes problemas surgem 
essencialmente associados a problemas clínicos 
que devem ser detectados precocemente e que 
levam a um comprometimento estético em 
primeiro lugar, perda extensiva de tecido den-
tário, sensibilidade dentária, infl amação gengi-
val, impactações dentárias e anormalidades na 

erupção dentária, mais frequentemente atraso 
na erupção8.

Indivíduos com ameIogênese imperfeita 
(AI) são alvos frequentes de confl ito social e 
angústia, bullying, apresentando níveis eleva-
dos de desconforto, disfunção e incapacidade, 
condições vulgarmente atribuídas à sua condi-
ção oral. A relação do estado de AI e o modo 
de autopercepção negativa, o domínio e baixa 
autoestima parecem ser dependentes da idade. 
Indivíduos mais jovens com AI tendem a ter 
mais medo dos resultados de avaliação nega-
tiva, enquanto indivíduos mais idosos, sem AI, 
tendem a ter maior medo de resultados nega-
tivos. Além disso, indivíduos sem AI mostraram 
uma diminuição defi nitiva no domínio e autoes-
tima com a idade, enquanto indivíduos com AI 
tendem a mostrar um aumento no domínio e 
autoestima com a idade7.

Na criança, todas as alterações que surjam 
resultantes da AI vão afetar seriamente todo o 
seu envolvimento escolar. É de grande importân-
cia que estes jovens possam ter um tratamento 
adequado o mais precocemente possível, já que 
está provado que são indivíduos que apresen-
tam uma interação social mais problemática do 
que crianças sem este tipo de patologia6. Os pais 
têm um importante papel na recuperação da 
autoestima da criança ao assegurar-lhe que, se-
guindo determinado tratamento, ela poderá ter 
mais conforto, evitando uma abordagem muito 
negativa e muitas vezes desesperada. É impor-
tantíssimo tentar que os pais também percebam 
que a situação pode ser invertida, sendo por isso 
fundamental cooperarem com o clínico. A partir 
do momento em que o dentista entra em ação, 
este deve ter atenção a todos os aspectos que 
envolvam a criança, recorrendo a todo tipo de 
exames que possam conduzir a uma caracteri-
zação melhor da condição existente. O clínico 
deve ter conhecimentos amplos na matéria e 
ser capaz de, através de um prognóstico pre-
coce, prever o melhor tratamento possível para 
a criança. É indispensável que todas as pessoas 
próximas da criança sejam conscientizadas de 
sua responsabilidade em cada um dos passos do 
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tratamento a ser adotado, fazendo-as sentirem-
-se importantes para as melhorias esperadas. 

A AI exerce um forte impacto no estado 
psicossocial das pessoas acometidas desta pato-
logia comparável com o impacto das condições 
de saúde sistêmica, muito em particular, nos pa-
cientes mais jovens7. O tratamento dentário para 
casos de AI é, tradicionalmente excluído por um 
terço dos pacientes como sendo exclusivamente 
por razões de estética. Coffi eld e colaboradores11 
sugerem que, mediante os efeitos psicossociais 
de impacto tão negativo, o tratamento dentário 
deva ser medicamente considerado necessário, 
pois são amplas as implicações a longo prazo 
para a saúde geral da pessoa afetada7.

CONCLUSÃO

Frente ao caso exposto, podemos concluir 
que a amelogênse imperfeita é uma alteração 
que envolve o esmalte, em uma ou em ambas 
as dentições, acarretando problemas estéticos e 

funcionais, o que pode interferir na qualidade 
de vida dos pacientes.

Os principais problemas clínicos da AI são 
a estética, a sensibilidade dentária bem como a 
perda de dimensão vertical de oclusão.

É de grande importância que jovens porta-
dores desta patologia possam ter um tratamen-
to adequado o mais precocemente possível, já 
que está provado que são indivíduos que apre-
sentam uma interação social mais problemática 
do que as crianças livres deste problema.

A AI durante a infância e a adolescência re-
quer cooperação e motivação da criança e dos 
pais, condição que deve ser avaliada antes de se 
formular um plano de tratamento defi nitivo. Ge-
ralmente, o tratamento estende-se por muitos 
anos e o seu sucesso a longo prazo depende de 
consultas regulares para procedimentos clínicos 
diversos. É, portanto, altamente desejável que 
o paciente esteja consciente do risco, manten-
do as consultas regulares com o dentista. Uma 
intervenção consciente permitirá ao paciente o 
retorno à alegria de sorrir.

>
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