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RESUMO
Anomalias dentárias são alterações que ocorrem na estrutura do dente devido a distúrbios que
acontecem durante a formação e a diferenciação celular, causados por fatores genéticos, ambientais
ou ambos. As anomalias dentárias de desenvolvimento (ADD) são aquelas que ocorrem durante o
processo de formação e desenvolvimento dentário. O diagnóstico é feito com base na anamnese,
exame clínico e exames de imagem, que permitem a identificação de processos patológicos antes
mesmo de apresentarem manifestações clínicas, o que facilitará o planejamento do tratamento.
Objetivo: O objetivo deste estudo é realizar uma revisão de literatura a respeito da prevalência de
anomalias dentárias. Metodologia: Essa revisão de literatura foi escrita com base em artigos científicos
em inglês e português, pertinentes ao tema, com os descritores anormalidades dentárias, radiografias
dentárias, radiografia panorâmica e tomografia, em bases de dados científicos e em livros texto.
Conclusão: A prevalência de anomalias dentárias em uma região pode ser muito variável, sendo
influenciada pela diversidade étnica, dietética e ambiental da população, além de outros fatores como
gênero e idade. O conhecimento dessas informações permite ao profissional identificar possíveis
causas e realizar o diagnóstico precocemente, evitando dificuldades nos procedimentos odontológicos
e consequências graves na estética, função, oclusão e bem-estar do paciente.
Palavras-chave: anomalias dentárias, anomalias dentárias de desenvolvimento, radiografias
dentárias, radiografia panorâmica.

Introdução
As anomalias dentárias podem ser definidas como uma alteração na estrutura do
dente, causada por deformidades durante sua formação, podendo ocorrer devido a
fatores genéticos, ambientais ou a combinação de ambos. A dentição humana pode
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apresentar variações quanto à forma, tamanho, número, cor, formação e estrutura
(LAGANÀ et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017; BILGE et al., 2018).
Podem ser divididas entre anomalias dentárias do desenvolvimento (ADD), que
surgem devido a alterações durante o desenvolvimento dentário, e anomalias
dentárias por fatores ambientais ou adquiridas, que podem ser causadas por fatores
locais ou sistêmicos (NEVILLE et al., 2009;BILGE et al., 2018; MARTINS NETO et al.,
2019).
As anomalias dentárias são diagnosticadas através de exame clínico e exames
radiográficos, podendo-se utilizar radiografias periapicais, interproximais, oclusais,
panorâmicas e tomografias computadorizadas. Esses exames são de extrema
importância na sua identificação, pois possibilitam avaliar e observar a morfologia da
coroa, das raízes e da polpa dental, além da posição e relação espacial entre os
dentes (NEVILLE et al., 2009; MACHADO, 2014; SANTOS, 2018).
Grande parte das anomalias dentárias é assintomática, por isso frequentemente são
identificadas nos exames radiográficos, o que permite realizar a intervenção ou o
acompanhamento de forma adequada e precoce. Quando não tratadas, podem
causar problemas estéticos, oclusais, disfunções na ATM, aumento da suscetibilidade
à cárie e à doença periodontal, sensibilidade dentária e complicações durante
procedimentos (YASSIN, 2016; BILGE et al., 2018; SANTOS, 2018; MARTINS NETO
et al., 2019).
É importante que se conheça a prevalência de anomalias dentárias na população a
ser atendida para identificar possíveis causas e planejar estratégias de prevenção e
tratamento para a mesma. Entre os fatores que podem causar variações estão: sexo,
idade, etnia, diferenças nos hábitos, na cultura e na alimentação de uma população
(GUPTA et al., 2011; CARNEIRO, 2014; YASSIN, 2016).
Essa revisão de literatura tem como objetivo realizar uma análise a respeito da
prevalência de anomalias dentárias. O seu propósito é realizar uma revisão
bibliográfica de anomalias dentárias; relatar os métodos de diagnóstico utilizados;
avaliar quais anomalias são prevalentes na literatura; avaliar a diferença da
prevalência de anomalias dentárias em pacientes do sexo masculino e feminino; além

disso, avaliar a diferença de predomínio de anomalias dentárias entre maxila e
mandíbula.
METODOLOGIA
Foram pesquisados artigos científicos em inglês e português, com os descritores
anormalidades dentárias, radiografias dentárias, radiografia panorâmica e tomografia,
na base de dados científicos Scielo e em revistas científicas. Com base nos artigos
selecionados, foi escrita uma revisão de literatura não sistemática sobre o tema.
Também foram usados livros-texto como referência. Os critérios de inclusão foram
artigos em inglês e português pertinentes ao tema e que tenham relevância científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Martins Neto e colaboradores, em 2019, utilizando uma amostra de 500 radiografias
panorâmicas de duas cidades do Ceará, Brasil, observaram a presença de ADD em
92,78% das radiografias, quantidade maior do que o trabalho de Laganà e
colaboradores, em 2017 (Roma, Itália) e Carneiro, 2014 (Campo Grande, Brasil) que
encontraram um total de 20,9% e 19,8% de anomalias dentárias, respectivamente. O
valor elevado pode ser explicado pela faixa etária da maior parte dos pacientes ser
entre 15 e 30 anos, os quais apresentam uma alta taxa de dentes não irrompidos, em
razão dos terceiros molares.
Já o estudo de Dang, Constantine e Anderson em 2014 (Austrália) apresentou uma
quantidade inferior, de 5,14%. Essa discrepância com relação aos outros estudos
pode ter acontecido pelo fato de os terceiros molares não terem sido incluídos na
pesquisa. A variação de prevalências em diferentes localidades deve-se ao fato de as
populações possuírem diferenças étnicas, dietéticas e ambientais, muitas vezes
dentro do mesmo país.
Com relação à prevalência das ADD quando se comparado o gênero masculino com
o feminino, no estudo de Bilge e colaboradores (2018), feito na Turquia, das 1200
radiografias panorâmicas analisadas, a maior incidência de anomalias foi encontrada
em mulheres.

No estudo de Kirsch, Cavalcanti e Canuto em 2009 (Manaus, Brasil) e no de Martins
Neto e colaboradores em 2019, as mulheres também apresentaram maior número de
ADD. Esse resultado se deu pelo fato de o número de pacientes do gênero feminino
ser maior, devido a uma maior procura de atendimento odontológico pelas mulheres.
Em contrapartida, na pesquisa de Gupta e colaboradores em 2011 (Índia), das 1123
radiografias analisadas, 572 eram de homens e 552 de mulheres. Dentre as
radiografias que apresentaram alguma anomalia, as dos homens tinham mais do que
as das mulheres.
No estudo de Yassin (2016), em Abha, Arábia Saudita, a distribuição de ADD
encontrada no sexo masculino também foi maior, visto que nesse estudo também
foram analisados mais homens do que mulheres. Com base nisso, os dois gêneros
são acometidos da mesma forma, não havendo diferença significativa.
Comparando-se a diferença da prevalência de ADD entre maxila e mandíbula, de
acordo com Martins Neto e colaboradores (2019), foi encontrado um maior número de
anomalias na mandíbula, representando 52% da amostra, contra 48% encontrado na
maxila. O dente 48foi o mais acometido na mandíbula, e na maxila foi o 28.
No estudo de Kirsch, Cavalcanti e Canuto (2009), os autores citaram quais ADD foram
mais prevalentes em cada arcada. As anomalias mais frequentes na mandíbula foram:
hipodontia, giroversão, taurodontia e dente não irrompido. Já na maxila, as mais
prevalentes foram: dilaceração, geminação, transposição, hiperdontia, macrodontia e
microdontia. No total, 51,54% foram diagnosticadas na arcada superior e 48,45% na
inferior, resultado diferente do estudo de Martins Neto e colaboradores (2019).
O estudo de prevalência realizado por Carneiro, em 2014, mostrou que 81% dos
dentes supranumerários e 45,7% dos casos de taurodontia estavam presentes na
maxila, já 49% das hipodontias foram encontrados na mandíbula. A presença de dente
invaginado é predominante na maxila, sendo que em 80% dos casos, o dente mais
acometido é o incisivo lateral superior, seguido dos caninos superiores.
No estudo de Martins Neto e colaboradores, em 2019, foram avaliados pacientes com
idades entre 5 e 50 anos, e constatou-se uma maior prevalência de anomalias em
pacientes entre 15 e 30 anos. Nessa pesquisa, a microdontia foi encontrada somente

em pacientes maiores de 12 anos, e a prevalência de hiperdontia foi maior em
crianças e adolescentes.
Já Carneiro, em 2014, constatou que as anomalias como fusão e geminação são mais
frequentes na dentição decídua, e que a anodontia está presente com maior
frequência em pacientes com idade entre 11 e 20 anos. A taurodontia, segundo Bilge
e colaboradores (2018), é mais comum em pacientes entre 13 e 19 anos, e a faixa
etária mais comum para algumas anomalias é de 20 a 29 anos, assim sendo, as
maiores prevalências de ADD foram encontradas em pacientes mais jovens.
Dentes não irrompidos
Nas pesquisas analisadas, uma das anomalias mais prevalentes foram dentes não
irrompidos ou impactados, que representaram 45,5% das anomalias encontradas no
trabalho de Bilge e colegas, 2018. Resultado parecido com o que foi encontrado no
estudo de Martins Neto e colaboradores, 2019, que foi de 41,7%. Essa quantidade
pode ser explicada pelo fato de, em ambos os estudos, a maior parte dos pacientes
ser jovem, com a presença dos terceiros molares, que são os dentes mais acometidos.
Dentes ectópicos
No estudo de Gupta e colaboradores (2011), os dentes ectópicos (malformações na
qual o dente assume uma trajetória totalmente fora da sua posição normal),
constituíram 7,92% das anomalias, valor muito próximo ao que foi encontrado no
trabalho de Laganà e colaboradores, 2017, que foi 7,5%, sendo os caninos superiores
os mais acometidos, por serem frequentemente associados ao alto índice de agenesia
do incisivo lateral superior.
Hipodontia
No estudo de Yassin, 2016, o autor enfatiza a importância do diagnóstico precoce de
hipodontia (agenesia), pois em casos de ausências dentárias em dentição decídua, é
comum que haja correspondência na dentição permanente.
Nesse trabalho, a hipodontia representou 9,7% do total de anomalias. O dente
permanente mais acometido foi o segundo pré-molar inferior, e o dente decíduo foi o

incisivo lateral. Gupta e colegas, 2011, encontraram um total de 4,19% de hipodontia,
sendo o incisivo lateral permanente o mais acometido, o que vai de encontro ao
descrito por Yassin, 2016.
Hiperdontia
A anomalia mais encontrada por Yassin, 2016, seguinte à hipodontia, foi a hiperdontia,
ou dente supranumerário. De acordo com os resultados, foram encontrados mais
dentes supranumerários em homens, e o subtipo mais comum foi o mesiodente.
Dang, Constantine e Anderson, 2017, também encontraram uma alta taxa de
mesiodentes, que de acordo com esse estudo, pode estar associado a diastemas na
linha média. Na pesquisa de Gupta e colegas, 2011, os mesiodentes representaram
38,8% do total de dentes supranumerários.
Giroversão
A giroversão, que é uma rotação do dente em torno do seu próprio eixo, foi a anomalia
mais prevalente no estudo de Kirsch, Cavalcanti e Canuto, 2009. De acordo com os
autores, é comum que a presença de giroversões motive o paciente a procurar o
dentista para realizar o tratamento ortodôntico, o que justifica a grande quantidade de
pacientes com essa anomalia.
Na pesquisa de Gupta e colegas, 2011, a giroversão também foi a anomalia mais
prevalente, e o dente mais acometido foi o segundo pré-molar inferior.
No estudo de Martins Neto e colaboradores, 2019, foi a segunda anomalia mais
prevalente, sendo o canino inferior o dente mais acometido, o que pode ser explicado
pela sua localização na arcada dentária e cronologia de erupção.
Raiz dilacerada
Em relação às raízes dilaceradas, que é uma curvatura anormal da raiz em relação à
coroa, na pesquisa de Bilge e colegas (2018), foi a segunda ADD mais prevalente. No
estudo de Kirsch, Cavalcanti e Canuto em 2009 também foi a segunda mais
encontrada.

No estudo de Martins Neto e colaboradores em 2019, a dilaceração foi a terceira
anomalia mais prevalente. Ela é identificada somente a partir de radiografias ou
tomografias, porém, uma pequena curvatura lingual ou vestibular pode não ser visível
nas radiografias, o que pode ter influenciado nos resultados das pesquisas.
Microdontia
No estudo de Martins Neto e colaboradores (2019), a microdontia, que são dentes
menores do que o tamanho normal e acomete principalmente os incisivos laterais e
os terceiros molares, foi identificada apenas em adultos. Isso se deve ao fato de que
nessa pesquisa, a ADD foi encontrada apenas nos terceiros molares, e o irrompimento
desse dente tem início geralmente a partir dos 17 anos.
Em contrapartida, na pesquisa de Kirsch, Cavalcanti e Canuto (2009), a maior parte
das microdontias foi localizada no incisivo lateral e a anomalia foi pouco identificada.
Foi pouco vista também nos estudos de Bilge e colaboradores em 2018 e Yassin em
2016.
Macrodontia
No que concerne a macrodontia, que são dentes maiores que o normal, o estudo que
mais identificou a anomalia foi o de Yassin (2016), no qual foram identificados vinte e
dois casos.
Já no estudo de Kirsch, Cavalcanti e Canuto em 2009, três pessoas possuíam essa
anomalia. Resultado parecido foi encontrado nos estudos de Bilge e colaboradores
(2018), onde foram notificados dois casos e no de Martins Neto e colaboradores
(2019), que foi encontrada em um paciente.
Taurodontia
Kirsch, Cavalcanti e Canuto (2009), relataram que, com relação à taurodontia, que são
dentes em que acontece um alongamento da câmara pulpar, houve uma ocorrência
de 6,96%, acometendo geralmente os molares, tanto superiores quanto inferiores.
Além disso, houve o dobro de homens afetados em relação às mulheres.

Por outro lado, Martins Neto e colaboradores em 2019, encontraram apenas 0,3% de
casos dessa ADD. Nesse estudo, a taurodontia foi encontrada apenas na maxila e foi
vista com mais prevalência em mulheres do que em homens. No estudo de Gupta e
colaboradores (2011), o índice foi de 2,49% e as mulheres também foram as mais
afetadas. Foi observada na maxila e na região de molares inferiores, sendo que o
segundo molar superior foi o mais afetado nessa pesquisa.
Bilge e colaboradores (2018) observaram que 11,27% dos pacientes apresentaram
taurodontia. Os pacientes de 13 a 19 anos foram os mais afetados, enquanto as
demais anomalias foram mais frequentes em pessoas entre 20 a 29 anos. No estudo
de Yassin (2016), 1,4% das crianças entre 5 a 12 anos possuíam essa ADD e foram
acometidos mais meninos do que meninas. As discrepâncias dos achados científicos
podem se dar pelas variedades raciais e pelas diferenças nos critérios de diagnóstico.
Fusão e Geminação
De acordo com Gupta de colaboradores em 2011, a prevalência de fusão, que é a
união de dois germes dentários adjacentes, contendo duas coroas e duas raízes,
pode variar de 0,5% a 5%, baseada em fatores geográficos, raciais ou genéticos. Ela
foi a segunda anomalia mais rara encontrada no estudo.
Conclusão parecida foi evidenciada na pesquisa de Carneiro (2014) e Yassin (2016),
onde também houve uma baixa incidência. No estudo de Carneiro (2014), os dentes
envolvidos foram o segundo molar superior esquerdo e terceiro molar inferior direito,
sendo ambos pacientes do gênero masculino.
Já a geminação, que é uma tentativa de duplicação de um germe dentário, possuindo
apenas uma câmara pulpar, foi constatada apenas no estudo de Kirsch, Cavalcanti e
Canuto em 2009, sendo a sua prevalência baixa, de 0,26%.
Dente invaginado
O dente invaginado ou dens in dente, é quando o esmalte se aprofunda na papila
dentária, antes da calcificação dos tecidos, e de acordo com Gupta e colaboradores
(2011), afeta principalmente os pré-molares, mas também ocorrem em incisivos,

caninos e molares. No presente estudo, o dens in dente compreendeu 2,4% do total
das anomalias dentárias e as mulheres foram as mais acometidas.
Carneiro, em 2014, observou uma frequência menor, de apenas dois casos, e não
apresentou relação significativa quanto ao gênero. Ambos foram encontrados nos
incisivos laterais superiores, indo de encontro com o estudo de Gupta e colaboradores
(2011).
Cúspide supranumerária
No que se refere à cúspide de Talon ou cúspide supranumerária, Gupta e colegas em
2011 encontraram uma prevalência de 0,97% em sua pesquisa. Todos os casos foram
encontrados na maxila e o incisivo central foi o dente mais acometido, com ocorrência
bilateral. Além disso, a maior prevalência dessa anomalia foi encontrada em homens.
Não há muitas evidências sobre essa ADD, por ser uma condição rara.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados analisados nessa revisão, respeitando-se a metodologia
aplicada, conclui-se que: Não houve concordância entre os autores com relação à
maior prevalência de ADD no gênero feminino ou no masculino, porém, algumas
anomalias aparecem com mais frequência em um dos grupos; também não há
consenso com relação à prevalência de anomalias dentárias na mandíbula ou na
maxila; com relação à prevalência de ADD em determinada faixa etária, fatores como
a inclusão ou exclusão dos terceiros molares na pesquisa e a idade do grupo estudado
pode influenciar no resultado. Nessa revisão bibliográfica, foram encontradas mais
anomalias dentárias em adolescentes e adultos jovens; as anomalias encontradas
com maior frequência foram: dentes não irrompidos, dentes ectópicos, hipodontia e
agenesia; as anomalias dentárias fusão, geminação, dente invaginado e cúspide
supranumerária foram as menos prevalentes nas pesquisas avaliadas; a prevalência
das anomalias é muito variável, pois é influenciada por diversos fatores, tornando-se
difícil comparar resultados encontrados. Sendo assim, é importante que sejam
realizados mais estudos que avaliem a quantidade de anomalias dentárias de uma
população com relação à idade, gênero e localização.
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