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INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dentário é formado pela atividade dos ameloblastos cuja estrutura 

final caracteriza-se por um tecido altamente mineralizado (SOUZA, 2009), na qual 

cerca de 90% são minerais, como zinco e cobre, e 10% de água e materiais 

orgânicos (CORREIO BRAZILIENSE, 2016). O desenvolvimento do esmalte normal 

ocorre em três etapas: etapa formativa, na qual há deposição de matriz orgânica; 

etapa de mineralização, onde a matriz é parcialmente mineralizada e etapa de 

maturação, durante a qual o esmalte recém mineralizado sofre processo final de 

calcificação (BONATO,2010).  

Os ameloblastos no germe dentário em desenvolvimento são células 

sensíveis do ponto de vista metabólico, uma vez que qualquer fator exógeno ou 

endógeno pode afetá-los com facilidade, dessa maneira pode haver anomalias neste 

tecido dentário. Como consequência, estes fatores podem promover a parada 

localizada e transitória da síntese de esmalte, ou seja, distúrbios que ocorrem 

durante os estágios de desenvolvimento e maturação do esmalte resultarão na 

redução quantitativa ou qualitativa, como por exemplo, a espessura do esmalte, 

resultando em mancha branca na estrutura dentária (SOUZA,2009). É caracterizada 

por formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte em 

desenvolvimento (BONATO, 2010). 

A hipoplasia de esmalte pode ser decorrente de causas sistêmicas, genéticas 

ou ambientais, que interferem na formação da matriz do esmalte e na sua posterior 

calcificação  e  maturação (POSSOBON et al, 2006). A hipoplasia de origem local 

pode ser decorrente de infecção periapical e traumatismo dentário (SOUZA, 2009). 

Esta condição representa um grupo de situações onde o esmalte tem sua formação 

interrompida momentaneamente, ou é formado com estrutura anormal de sua matriz 

orgânica e/ ou de seus cristais e prismas (ALVES, 2012).  

Clinicamente, o aspecto da hipoplasia dental vai desde manchas 

esbranquiçadas, irregulares, rugosas, passando por sulcos e ranhuras, parecidas 

com cavidades de cárie podendo chegar a alterações mais complexas (BONATO, 

2010) por exemplo os dentes acometidos pela hipoplasia apresentam sulcos, 

depressões ou fissuras, com coloração que varia entre amarelo-claro e castanho-

escuro (POSSOBON et al, 2006). Pode-se dizer que há uma maior incidência de 

cárie em dentes que apresentam hipoplasia pois o esmalte menos mineralizado, 



 

mais poroso e de superfície irregular pode facilitar o acúmulo de biofilme 

(MARTINHÃO et al, 2015). 

Quando estabelecida, não há reversibilidade no processo, ou seja, o dente 

está permanentemente afetado. No entanto, alguns procedimentos podem corrigir os 

defeitos funcionais e estéticos decorrentes desta condição, como a restauração da 

estrutura dental, além disso, vários protocolos de tratamento são descritos e podem 

ser realizados, desde clareamento dental, microabrasão, restaurações estéticas 

diretas ou coroas unitárias (ALVES, 2012). O tratamento dessa alteração pode ser 

requerido por razões estéticas e depende da gravidade e da necessidade de 

melhorar as condições funcionais e psicológicas do paciente, uma vez que em 

pacientes odontopediatra, o comprometimento do sorriso pode ser causa de 

distúrbios psicológicos e comportamentais (SOUZA, 2009). 

Estudos feitos em países como Nova Zelândia, Inglaterra e Brasil, mostraram 

que dentre as alterações deste tecido dentário, a hipoplasia de esmalte mostrou um 

índice de prevalência entre 11,1% e 15,2% em dentição decídua e permanente 

(MARTINHÃO et al, 2015). 

Baseado nisso, este estudo de revisão de literatura tem como objetivo o 

melhor entendimento e esclarecer acerca da hipoplasia do esmalte, levando em 

consideração desde o diagnóstico desta condição até o melhor protocolo de 

tratamento proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo deste estudo é selecionar e avaliar os artigos que abordam de 

forma clara as alterações dentárias, principalmente a hipoplasia de esmalte. Dessa 

forma, esta revisão de literatura irá compilar as informações relevantes sobre esta 

anomalia para auxiliar no diagnóstico e realizar um levantamento dos possíveis 

tratamentos. Esta anomalia é uma condição que compromete a estética do sorriso 

e consequentemente o psicológico dos pacientes, necessitando desta forma, um 

melhor entendimento e atualização sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo abordar as diferentes manchas que podem 

acometer os elementos dentais, durante sua formação, em especial a hipoplasia do 

esmalte. Dessa forma, irá explorar a hipoplasia de esmalte dentário em dentição 

decídua e permanente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Apresentar formas de diagnóstico; 

● Determinar as causas desta anomalia; 

● Apresentar a incidência na população; 

● Apresentar as principais diferenças quando comparada com outras 

"manchas"; 

● Apresentar as diferenças com relação aos outros tipos de má formação; 

● Definir as formas de tratamentos disponíveis e clinicamente aceitáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As seguintes bases de dados eletrônicas serão consultadas para seleção dos 

estudos considerados elegíveis: MEDLINE via PubMed, Biblioteca Brasileira em 

Odontologia (BBO) e Google Scholar. A lista de referências dos estudos primários 

selecionados será examinada na busca de publicações relevantes adicionais. Não 

haverá restrições de data ou idiomas das publicações.  

A estratégia de busca será devidamente adaptada para cada banco de dados 

e realizada por dois revisores (S.M.C.C. e M.Y.S.) para identificar os estudos 

elegíveis. As versões de texto completo dos documentos que atenderem os critérios 

de inclusão serão recuperadas para posterior avaliação e extração de dados. Esta 

extração de dados consiste na leitura completa de todos os artigos, além do 

levantamento detalhado dos achados em cada um.  

 

Critérios de elegibilidade 

 

Os critérios de inclusão serão definidos de acordo com a pergunta de 

pesquisa e estratégia PICO (Paciente-Intervenção-Comparação-

Desfecho/Outcome), levando em consideração estudos que avaliaram o efeito do 

pré-tratamento dentinário em longo prazo.  

Estratégia PICO: 

- População (P): dentes que apresentem hipoplasia do esmalte; 

- Intervenção (I): tratamentos disponíveis para a anomalia; 

- Comparação (C): observações de casos clínicos sem nenhum tipo de 

tratamento; 

- Desfecho/Outcome (O): resultados dos tratamentos disponíveis para 

hipoplasia do esmalte. 

Serão incluídos nesta pesquisa estudos de revisão de literatura, revisão 

sistemática, estudos laboratoriais, relatos de casos e séries de casos, estudos 

descritivos e estudos clínicos controlados. 

 

 

 



 

Seleção do estudo e do processo de coleta de dados 

 

Todos os registros identificados eletronicamente serão triados pelo título e 

resumo. Os artigos que aparecem em mais de uma pesquisa de base de dados 

serão considerados apenas uma vez, sendo que as duplicatas serão removidas. 

Dois examinadores (S.M.C.C. e M.Y.S.) realizarão independentemente o processo 

de pesquisa. Em caso de discrepância, a decisão será tomada por consenso com 

um terceiro examinador (S.C.). Os textos completos de todos os artigos identificados 

e julgados como sendo potencialmente relevantes serão obtidos. Os dados serão 

extraídos utilizando formas de extração personalizadas. Para os dados ausentes, o 

autor de correspondência e/ou co-autor serão contatados a fim de enviar os dados 

solicitados.  

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 
1º 

mês 
2º 

mês 
3º 

mês 
4º 

mês 
5º 

mês 
6º 

mês 
7º 

mês 
8º 

mês 
9º 

mês 
10º 
mês 

11º 
mês 

12º 
mês 

Pesquisa geral 

sobre o tema 

proposto – visando 

o melhor 

entendimento a 

fim de direcionar a 

pesquisa 

específica 

X X X          

Pesquisa 
específica nas 

bases de dados - 
artigos 

   X X X X X     

Elaboração de 
relatório 

  X     X X X   

Escrita de um 
artigo para 

envio para revista 
da área 

          X X 

 

● Este trabalho também tem como objetivo a elaboração de pôster para permitir que a aluna possa participar de congressos 

nacionais, com o principal intuito de divulgar os resultados encontrados além de disseminar o ensino do curso de graduação 

em Odontologia do Centro Universitário ICESP. 
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