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Interdisciplinary rehabilitation of patient with amelogenesis imperfecta: Case report

RESUMO
A amelogênese imperfeita (AI) é uma desordem here-

ditária, o que impossibilita uma abordagem preventiva; dessa 

forma, o tratamento reabilitador precoce torna-se fundamental 

não apenas para a recuperação dos conceitos estéticos, mas, 

sobretudo, como forma de prevenção do agravamento das con-

sequências funcionais da AI pela perda constante de estrutura 

dental. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma pacien-

te jovem com AI severa tratada com abordagem interdisciplinar 

– ortodontia, periodontia e dentística restauradora. A reabilitação 

interdisciplinar pôde devolver estética e função à paciente com 

AI, proporcionando melhora no convívio social e a prevenção 

de maiores comprometimentos de estrutura dentária no futuro.

PALAVRAS-CHAVE
Amelogênese imperfeita. Oclusão. Estética.

ABSTRACT
Amelogenesis imperfecta (AI) is a hereditary disorder 

which makes preventive approaches impossible; therefore, 

early rehabilitation treatment becomes essential not only for 

the recovery of aesthetic factors but, especially, as a manner of 

preventing the failing from function as a consequence of AI by 

the constant loss of dental structure. The aim of this article is to 

report the case of a young patient with severe AI treated with an 

interdisciplinary approach with Orthodontics, Periodontics and 

Restorative Dentistry. Interdisciplinary rehabilitation was able to 

restore aesthetics and function of the patient with AI, providing 

improvement in social interaction and preventing greater tooth 

structure loss in the future. 

KEYWORDS
Imperfect amelogenesis. Occlusion, aesthetics.
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INTRODUÇÃO
A procura pela realização de tratamentos que visam mo-

dificar de alguma forma as características do sorriso vem sen-

do cada vez maior, e a percepção da sociedade em relação ao 

cirurgião-dentista, antes centrada na erradicação de doenças, 

voltou-se para a estética e a harmonização facial.1

Diversas são as situações que podem comprometer a 

estética dentária e que instigam os pacientes na busca de alter-

nativas de tratamento com o objetivo de modificar a aparência 

desagradável de dentes com alteração de cor, forma e posição. 

Algumas alterações hereditárias como as hipoplasias de esmal-

te, sobretudo a amelogênese imperfeita (AI), induzem a compli-

cações estéticas e funcionais.                                                                           

Ademais, não sendo possível a realização de uma abor-

dagem preventiva, devido a seu caráter hereditário, no âmbito 

da AI, o tratamento reabilitador precoce é de fundamental impor-

tância não só para a recuperação da estética e, consequente-

mente, da autoestima do paciente, mas também como forma de 

prevenção para que não haja agravamento do caso no quesito 

funcional.2 

Com a evolução de técnicas e materiais restauradores 

adesivos, atualmente se pode oferecer como alternativa de rea-

bilitação tratamentos mais conservadores, os quais podem mini-

mizar os danos causados às estruturas dentárias e proporcionar 

uma estética agradável, objetivando uma melhora na qualidade 

de vida do paciente como um todo, unindo função e estética.3

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma pa-

ciente jovem com AI severa tratada com abordagem interdis-

ciplinar, com ortodontia, periodontia e dentística restauradora, 

esta mediante  finalização com facetas cerâmicas anteriores e 

com restaurações semi-indiretas em resina composta nos den-

tes posteriores.

REVISÃO DE LITERATURA
O esmalte dentário é um tecido de origem ectodérmica 

que possui grau de mineralização exacerbado devido à presen-

ça de grande quantidade de sais minerais e também devido a 

sua disposição. Após sua formação, ele não é capaz de sofrer 

remodelação; assim, as alterações durante esse período se-

rão permanentes em sua estrutura, denominadas distúrbios de 

desenvolvimento dentário, o que confere ao esmalte uma ca-

racterística bastante peculiar. O período de amelogênese, for-

mação do esmalte, dá-se por meio dos ameloblastos, que são 

responsáveis por codificar e produzir proteínas essenciais para 

sua constituição. Os defeitos em sua estrutura são provenientes 

de alterações que ocorrem na secreção da matriz do esmalte ou 

durante a deposição de minerais, proporcionando deficiência 

das enzimas ou proteínas.4

Conceitualmente, a amelogênese imperfeita é também 

denominada de displasia hereditária do esmalte, aplasia do 

esmalte, dentes cor de café, entre outras, as quais fazem re-

ferência a um grupo de anomalias estruturais de formação do 

esmalte que possuem caráter hereditário e ectodérmico, afetan-

do tanto a dentição decídua quanto a permanente.5 O fato de 

se manifestar em ambas as dentições advém da deposição de 

forma inadequada dos cristais de hidroxiapatita, os quais po-

dem reter em excesso matéria orgânica, ocasionando a ruptura 

no processo de maturação.6

O método de diagnóstico dos diferentes tipos de AI é 

proveniente de suas características clínicas, identificadas a par-

tir de um exame clínico e alguns aspectos radiográficos relevan-

tes. Apesar de poucos recursos, o diagnóstico dessa anomalia 

é de fundamental importância, por poder reduzir os transtornos 

causados ao adotarem-se medidas preventivas de forma pre-

coce.7

Em um paciente com amelogênese imperfeita, o esmalte 

pode se apresentar de diversas formas, desde ausência total 

até variação quanto a textura e consistência. Paralelamente, em 

decorrência da espessura de esmalte afetado, os pontos de 

contato estão ausentes e as faces oclusais e bordos incisais 

podem ter facetas de desgaste devido à fragilidade do tecido 

afetado. Acresce-se que a superfície dos dentes afetados pos-

sui determinada rugosidade, que favorece o acúmulo de placa e 

propicia uma pigmentação amarelo-acastanhada.8

Alguns autores relatam ainda um quadro clínico de sen-

sibilidade dentária, mordida aberta anterior, perda de dimensão 

vertical e alteração de coloração. Trata-se de sintomatologia e 

complicações bucais que independem do tipo de amelogênese 

imperfeita.5

De acordo com a literatura, as alterações radiográficas 

características dessa alteração envolvem principalmente a den-

sidade da camada de esmalte, que pode estar alterada, e esta, 

quando muito afetada, pode apresentar-se equivalente à densi-

dade da dentina, o que dificulta distingui-la.9

Há relatos de normalidade em relação ao contorno pul-

par e morfologia radicular, no entanto autores defendem que, 

em determinados casos, é possível detectar obliteração da câ-

mara pulpar.10 Também canais amplos e rizogênese tardia po-

dem ser observados.11

RELATO DE CASO
Paciente de 15 anos, do sexo feminino, compareceu à 

clínica do Curso de Especialização em Dentística Restauradora 

da ABO-GO relatando insatisfação com a aparência estética de 

seu sorriso (Figs. 1 e 2), motivada pela presença de manchas 

pigmentadas. Na anamnese, a paciente relatou ser natural da 

cidade de Santana, BA, e afirmou que primos de primeiro grau 
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também apresentavam a mesma alteração de pigmentação 

nos dentes. Por meio do exame clínico e fotografias foi possí-

vel constatar a presença de manchas brancas e pigmentadas, 

opacidade do esmalte, perda de estrutura, presença do decíduo 

75, que também apresentava consistência do esmalte alterada, 

chegando ao diagnóstico final de amelogênese imperfeita hipo-

maturada (Figs. 2-4). Ademais, constatou-se a presença de pla-

ca bacteriana visível nos dentes e início de inflamação gengival.

O exame clínico-radiográfico confirmou ausência do ele-

mento 35, ausência de lesões cariosas e densidade do esmalte 

pouco alterada (Fig. 5).

Com a estética do sorriso comprometida, notou-se o 

quanto isso refletia na vida social da paciente. Por meio de 

relatos e pela observação do comportamento dela durante 

os atendimentos, era notável seu constrangimento ao sorrir. 

Com isso, o plano de tratamento proposto envolveu a reabi-

Figura 1: Fotografia de face revelando falta de harmonia do sorriso.

Figura 5: Radiografias periapicais revelando agenesia do 35 e pequena alteração na opacidade do esmalte.

Figura 4: Vista frontal mostrando aspecto dos dentes com amelogênese 
imperfeita.

Figura 3: Fotografia intraoral realizada com afastadores revelando opacidade do 
esmalte, inflamação gengival e pigmentação generalizada.

Figura 2: Aspecto inicial, mostrando pigmentação exacerbada de forma 
generalizada, queixa principal da paciente.
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litação de todos os dentes, buscando não só a estética, mas 

a proteção da estrutura dentária alterada de futuras perdas e 

desgastes. 

A princípio, a paciente foi preparada para reabilitação 

por meio de tratamento ortodôntico com o objetivo de minimizar 

a quantidade de desgaste a ser realizado para a instalação das 

restaurações (Figs. 6-8), otimizando os espaços e realinhando 

e reposicionando os elementos dentários no arco. Para tanto, 

estabeleceu-se uma sequência lógica de tratamento ortodônti-

co, observada na Tabela 1.

As Figuras 9-11 revelam o resultado alcançado após a 

ortodontia. Em uma análise intraoral, constatou-se sorriso gen-

gival posterior, que também influenciava na estética do sorriso. 

Dessa forma, ao concluir que a quantidade de gengiva exposta 

era superior ao limite aceitável de 3 mm, foi proposta a realiza-

ção de cirurgia estética para aumento de coroa clínica envol-

vendo caninos, pré-molares e correções de zênites do 12 ao 

22, para posterior recobrimento restaurador da face vestibular. A 

Figura 12 mostra resultado após a cirurgia periodontal proposta.

A priori foram realizadas moldagens com silicone de adi-

Figuras 6 a 8: Paciente durante o tratamento ortodôntico.

Figura 7. Figura 8.

• Classe I de canino direito
• Classe II de canino esquerdo
• Diastemas anteriores superior e inferior
• Ausência do dente 35 (manter o 75)
• Overjet e overbite desequilibrados 
• Braquifacial
• Perfil reto
• Retrair incisivos inferiores (utilizando os espaços interincisivos presentes) para aumentar overjet e facilitar reabilitação 

anterior 
• Manter diastemas interincisivos superiores para possibilitar aumento mésio-distal deles, seguindo o planejamento 

reabilitador estético
• Corrigir relação de classe II de canino do lado esquerdo 
• Evolução no calibre dos fios, sempre com amarrilho no arco inferior para evitar projetá-los
• Com fios de aço 16x22, retração dos incisivos inferiores com elástico em cadeia
• Elástico de classe II esquerdo para correção da relação de classe II de canino no referido lado
• Finalização com pequeno aumento do overjet para facilitar reabilitação com as facetas. Pequeno aumento do overbite 

para melhorar função, guia anterior
• Finalização ortodôntica com espaços interincisivos no arco superior para permitir aumento mésio-distal

DIAGNÓSTICO

PLANEJAMENTO

SEQUÊNCIA DO 
TRATAMENTO

FINALIZAÇÃO

Tabela 1: Diagnóstico, planejamento e sequência de tratamento.
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ção (Virtual, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) e confec-

ção de jig com resina composta fotopolimerizável laboratorial 

(Megatray, Megadenta, Radeberg, Alemanha) para indução au-

tomática e obtenção da relação cêntrica para futura montagem 

em articulador semiajustável com o objetivo de reabilitar a pa-

ciente em oclusão de relação cêntrica, oferecendo longevidade 

da reabilitação a ser realizada (Fig. 13). Esse conceito estético-

-funcional é seguido desde a fase de planejamento, obtido com 

o enceramento, para posterior instalação do ensaio restaurador, 

mock-up (Fig. 14).

Para a confecção do mock-up, inicialmente, foi obtida 

uma guia a partir do enceramento-diagnóstico com silicone de 

condensação de uso laboratorial (Zetalabor, Zhermack, Badia Po-

lesine, Itália). A matriz obtida foi preenchida com resina bisacrílica 

na cor A1 (Protemp 4, 3M ESPE, St. Paul, EUA) e levada à boca 

da paciente, mantendo-se em posição até a completa polime-

rização (5 min). Com a resina bisacrílica já polimerizada, os ex-

cessos foram removidos com lâmina de bisturi nº 12, eliminação 

de camada superficial não polimerizada com gaze embebida em 

álcool e acabamento e polimento para uma avaliação adequada 

Figura 9: Aspecto do sorriso após ortodontia com aumento do overjet para facilitar a reabilitação com as facetas e pequeno aumento do overbite para melhorar a função, 
guia anterior.

Figura 10: Face após finalização do tratamento ortodôntico. Figura 12: Resultado após realização do procedimento cirúrgico envolvendo 
caninos, pré-molares e correções de zênites do 12 ao 22.

Figura 11: Aspecto antes da realização de aumento de coroa clínica.
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do resultado obtido através do mock-up. Após análise criteriosa, 

o mock-up foi avaliado e aprovado pela paciente e pela mãe dela, 

e o tratamento proposto foi autorizado (Figs. 15-17).

As opções oferecidas à paciente foram o uso de cerâmi-

ca ou resina composta, e as vantagens e desvantagens de cada 

material foram apresentadas e explicadas. Devido às melhores 

características estéticas da cerâmica e estabilidade dimensional 

para manutenção das guias de desoclusão, ela foi selecionada 

para os dentes anteriores. Porém, devido a seu alto custo, a re-

sina composta foi selecionada para os dentes posteriores.

Conceitualmente, iniciou-se a reabilitação pelos setores 

1 e 2, dentes anteriores (13 ao 23, 33 ao 43), a fim de proporcio-

nar melhora na qualidade de vida da paciente e estimulá-la na 

cooperação com o tratamento e higiene bucal, mas, sobretudo, 

para a estabilidade do processo de reabilitação funcional.

Com o propósito de preservar ao máximo o esmalte 

dentário, optou-se por realizar o desgaste aditivo, feito sobre o 

mock-up instalado em boca. Utilizaram-se pontas diamantadas 

de extremo arredondado e polimento com sistema de borrachas 

Shofu (Kioto, Japão) (Fig. 18). As guias de preparo confeccio-

nadas sobre o enceramento auxiliaram na uniformidade do pre-

paro (Fig. 19).

Com os preparos polidos, iniciou-se a moldagem para 

confecção das peças cerâmicas com silicone de adição (Virtu-

al, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (Fig. 20). A técnica 

empregada foi a moldagem em dois passos com duplo fio. Para 

Figura 13: Confecção de jig com resina composta fotopolimerizável laboratorial 
(Megatray, Megadenta, Radeberg, Alemanha).

Figuras 15 a 17: Prova do mock-up para aprovação da paciente/responsável.

Figura 17.

Figura 14: Montagem em ASA para análise oclusal e enceramento.

Figura 16.
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isso, a moldeira total já adequadamente condicionada com ade-

sivo para silicone (Universal Tray Adhesive, Zhermack, Badia Po-

lesine, Itália) foi levada em boca com o material denso já mani-

pulado, aliviado com uma película de policloreto de vinila (PVC). 

Concluído o tempo de presa, a primeira moldagem foi removi-

da. Então, inseriu-se primeiro o fio retrator de menor calibre (fio 

000, Ultrapack, Ultradent, South Jordan, EUA) no sulco gengival 

para conter o fluido crevicular, depois o fio de maior calibre (fio 

00, Ultrapack, Ultradent, South Jordan, EUA) para afastar me-

canicamente a margem gengival e contribuir para uma melhor 

visualização do término cervical. Após aproximadamente 8 min, 

removeu-se o segundo fio (#00) e, então, aplicou-se o material 

fluido sobre os preparos, e também internamento no molde da 

primeira etapa, posicionando novamente a moldeira em boca e 

aguardando o tempo de presa do segundo material. Ao finalizar 

o processo de moldagem, foram obtidas cópias fiéis dos prepa-

ros a serem encaminhadas ao laboratório Dentística Lab (Goiâ-

nia, Goiás, Brasil) em conjunto com os registros oclusais, ence-

ramento, fotografias e planejamento detalhado. As peças foram 

confeccionadas em cerâmica e-Max (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) na cor BL3 e posteriormente maquiadas (Fig. 21).

Optou-se por não instalar provisórios devido ao tipo de 

substrato, não o submetendo a nenhum tipo de condicionamen-

to prévio à cimentação, de modo que fosse possível preservá-lo 

ao máximo, não modificando a estrutura para o futuro processo 

de adesão-cimentação.

Figuras 18a-l: Desgaste aditivo realizado sobre mock-up com o objetivo de preservar ao máximo o esmalte dentário.

Figura 18d.

Figura 18g.

Figura 18j.

Figura 18e.

Figura 18h.

Figura 18k.

Figura 18f.

Figura 18i.

Figura 18l.
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De posse das peças cerâmicas, verificou-se primeiro a 

adaptação delas no modelo de gesso e, em seguida, realizou-

-se profilaxia do substrato com pedra-pomes e água para prová-

-las em boca. Fez-se a prova a seco para verificar adaptação 

(Fig. 22) e posteriormente com pasta de prova (Variolink Veneer 

Try In, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) na cor neutral. 

Após aprovação da cor final pela paciente, prosseguiu-se para 

o preparo das peças.

A superfície externa das cerâmicas foi protegida com sili-

cone de condensação de uso laboratorial (Zetalabor, Zhermack, 

Badia Polesine, Itália), e, em seguida, aplicou-se ácido fluorídrico 

a 5% (Power C-Etching, BM4, Maringá, Brasil) na superfície inter-

na da cerâmica por 20 s, tempo esse preconizado para condicio-

namento de cerâmicas de dissilicato de lítio. Uma vez condicio-

nadas, prosseguiu-se para lavagem abundante com jato de ar e 

água por 30 s, secagem e aplicação do silano, respeitando-se o 

intervalo de 1 min após aplicação para dar início à cimentação.

Finalizado o preparo das peças cerâmicas, iniciou-se o 

preparo do substrato, para o qual os dentes adjacentes foram 

protegidos com uma fita de politetrafluoretileno, evitando a ade-

são indesejada ao substrato adjacente. Primeiramente, realizou-

-se o condicionamento ácido total do esmalte com ácido fosfó-

rico a 37% (Power Etching, BM4, Maringá, Brasil) por 30 s. Após 

enxague abundante e secagem adequada, o sistema adesivo 

Figuras 19a-c: a e b) Guias de preparo confeccionadas sobre o enceramento e posicionadas sobre o preparo para avaliação do espaço e uniformidade obtidos; c) Preparos 
anteriores finalizados para moldagem e confecção das lâminas.

Figura19c.
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(Tetric N-Bond Universal, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtens-

tein) foi aplicado, seguido por leve jato de ar, no entanto sem 

fotopolimerização (Fig. 22). 

Dando continuidade ao protocolo, as fitas de politetraflu-

oretileno foram removidas, e, simultaneamente, a cerâmica foi 

preenchida com cimento resinoso fotopolimerizável neutral (Va-

riolink Veneer, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), selecio-

nado ainda na etapa de prova. A peça foi posicionada no dente 

com uma leve e constante pressão, e os excessos de cimento 

foram removidos com o auxílio de um pincel. Realizou-se então 

a fotoativação da restauração por 30 s por face utilizando-se o 

fotoativador Valo (Ultradent, South Jordan, EUA). Após a exe-

cução desse protocolo dente a dente, a fotoativação final por 

60 s por dente foi realizada com aplicação prévia nas margens 

de cimentação de bloqueador de oxigênio (Power Block, BM4, 

Maringá, Brasil) (Fig. 22).

Os excessos de cimento que permaneceram após a fo-

toativação foram removidos com lâmina de bisturi nº 12 e tiras 

de lixa de acabamento (TDV, Pomerode, Brasil) nas interproxi-

mais quando necessário. Para concluir a cimentação, realizou-

-se polimento nas linhas de cimentação, minimizando prejuízos 

futuros, como manchas e infiltração (Fig. 26). 

Após a cimentação das regiões anterossuperior e an-

teroinferior, foram realizados os preparos posteriores (Figs. 23 

Figuras 20a-b: Moldagem superior e inferior realizada por técnica de dois passos e duplo fio.

Figuras 21a-b: Peças cerâmicas confeccionadas em e-Max maquiado, cor MT BL3.

Figuras 22a-g: Preparo do substrato: profilaxia, proteção dos substratos adjacentes, condicionamento total do esmalte, lavagem abundante + secagem, aplicação do 
sistema adesivo.
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e 24). Em seguida, os provisórios foram instalados nos dentes 

posteriores com resina bisacrílica na cor A1 (Protemp 4, 3M 

ESPE, Saint Paul, EUA) a partir da guia de mock-up realizada 

sobre o enceramento-diagnóstico. A técnica empregada para 

fixar os provisórios foi a aplicação de um ponto de condiciona-

mento ácido (ácido fosfórico a 37%, Power Etching, BM4) por 30 

s, lavagem abundante, a aplicação de adesivo (Scotchbond, 3M 

ESPE, EUA), leve jato de ar e posicionamento da guia de mock-

-up carregada de resina bisacrílica. Após a remoção da guia, 

foi feita a fotoativação por 40 s (Valo, Ultradent). A instalação de 

provisórios se faz necessária devido ao preparo realizado nos 

dentes posteriores, sendo imprescindível para a proteção das 

peças cerâmicas que foram instaladas nos dentes anteriores. 

Finalizada essa etapa, os excessos foram removidos, permitin-

do um contorno gengival adequado, e a oclusão foi verificada e 

ajustada (Fig. 25).

A reabilitação dos dentes posteriores foi realizada nas 

sessões seguintes, segmentada em duas etapas: primeiro os 

dentes posteroinferiores; e, em um segundo momento, os den-

tes posterossuperiores.

Os preparos seguiram a mesma orientação dos dentes 

anteriores, aplicando-se novamente o desgaste aditivo realiza-

do sobre o mock-up instalado como restaurações provisórias. 

Com os dentes preparados e polidos, realizou-se a moldagem 

com silicone de adição (Virtual, Ivoclar Vivadent) aplicando-se a 

técnica de dois passos com duplo fio, já descrita anteriormente. 

Do mesmo modo, foram obtidos os registros oclusais para que 

fossem confeccionadas as restaurações de resina composta 

sobre o modelo de gesso.

Para a confecção das overlays diretas-indiretas com resi-

na composta, a princípio o gesso foi isolado com um agente iso-

lante à base de silicone (Picosep, Renfert, Hilzingen, Alemanha), 

Figuras 23a-b: Cimentação da região anterior finalizada.

Figura 22c.

Figura 22f. Figura 22g.

Figura 23b.

Figura 22d. Figura 22e.
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sendo aplicadas duas camadas. Utilizou-se a resina composta 

Z350-XT na cor WD (3M ESPE, St. Paul, EUA) de maneira úni-

ca, sendo que os incrementos seguiram os mesmos princípios 

empregados para restaurações diretas, pois a contração de po-

limerização interfere no assentamento da peça tanto no modelo, 

durante sua confecção, quanto na cimentação.

As overlays de resina finalizadas foram provadas e, cons-

tatada sua adaptação, iniciou-se a cimentação. Após a adequa-

da limpeza da superfície interna, o preparo químico das peças 

consistiu somente na aplicação de silano (Monobond N, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) na superfície interna, aguar-

dando 60 s para secar e cimentar. Então, realizou-se o preparo 

do substrato, iniciando-se pela profilaxia, condicionamento se-

letivo do esmalte com aplicação de ácido fosfórico a 37% (Po-

wer Etching, BM4, Maringá, Brasil) por 30 s apenas em esmalte, 

lavagem abundante e secagem adequada. Utilizou-se para ci-

mentação das coroas o cimento resinoso dual autoadesivo Set 

PP (SDI, Victoria, Austrália), visto que a resina composta utiliza-

da possui opacidade considerável e que, em conjunto com a 

espessura da peça, a luz do fotopolimerizador poderia não agir 

bem sobre um cimento fotopolimerizável ou mesmo uma resina 

composta fluida. O cimento resinoso foi aplicado com o auxílio 

de pontas de automistura no interior da coroa e levado em posi-

ção. Os excessos foram removidos com pincel de ponta chata 

e fio dental nas interproximais seguido de fotoativação por 30 s 

por face (Valo, Ultradent, EUA).

Cimentadas todas as coroas, e após a fotopolimerização 

final com bloqueador de oxigênio (Power Block, BM4, Maringá, 

Brasil), procedeu-se aos ajustes oclusais com pontas diamanta-

das em chama e acabamento e polimento das áreas desgasta-

das e das margens.

Figuras 24a-b: Preparos dos dentes posterossuperiores revelando espaço interoclusal para confecção das overlays diretas-indiretas.

Figura 25: Instalação de provisórios posteriores.
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Ao final, a instalação de restaurações parciais cerâmicas 

na região anterior e de resina composta na região posterior con-

seguiu solucionar a queixa estética da paciente, preservando 

estrutura dental sadia e protegendo o esmalte afetado de novas 

fraturas e desgastes devido à amelogênese imperfeita (Figs. 25 

e 26). Além disso, foi possível perceber o aumento da autoesti-

ma e da colaboração da paciente com a resolução estética de 

seu caso, solucionando sua queixa principal (Figs. 27 e 28).

DISCUSSÃO 
É possível encontrar relatos na literatura em que defeitos 

de esmalte (hipoplasias) podem ser confundidos com outras 

alterações, como lesões iniciais de cárie ou até mesmo lesões 

provenientes da fluorose. Indubitavelmente, é imprescindível 

que seja feita uma anamnese detalhada e um exame clínico 

minucioso, este realizado sob condições ideais, que envolvem 

um campo limpo (profilaxia), seco e com iluminação adequada, 

proporcionando ao profissional uma análise criteriosa da lesão. 

Figura 236e.

Figura 26d.

Figura 26c.

Figuras 26a-e: Cimentação da região anterior finalizada. Figura 26b.

Figura 27: Fotografia da face mostrando harmonia na reabilitação mista envolven-
do resina composta e cerâmica.
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Ao mesmo tempo, o conhecimento das características clínicas e 

dos fatores etiológicos, em conjunto com o exame clínico, pro-

porcionou ao profissional meios de diagnosticar as lesões de 

forma correta, o que é fundamental para um planejamento ade-

quado do tratamento a ser realizado posteriormente.4

Em relação às informações necessárias para o diagnóstico 

mais preciso dessas lesões, são apresentadas duas tabelas que 

enfatizam os fatores etiológicos e as características clínicas delas.

Existem atualmente inúmeras alternativas para propor-

cionar uma estética adequada ao paciente com amelogênese 

imperfeita, que englobam desde técnicas invasivas, como coro-

as totais, até os laminados cerâmicos minimamente invasivos.13 

Ao formular um plano de tratamento, determinadas situações 

devem ser consideradas. Embora a escolha da técnica seja de 

fundamental importância, também se deve atentar para as ex-

pectativas do paciente em relação ao resultado final do trata-

mento, condição financeira, idade, condição de saúde bucal e, 

ainda, tipo e grau de severidade da amelogênese imperfeita.14 

No caso relatado, as exigências estéticas da paciente eram al-

tas, assim como o envolvimento funcional, e, portanto, o caso 

requeria a reabilitação da boca toda, cobrindo todos os dentes 

com material restaurador que o protejesse de maiores perdas.

Assim, tão logo se estabeleça o diagnóstico, o ideal é 

que se inicie o tratamento, mesmo que provisório, visando a 

uma melhora na condição do paciente portador da anomalia, 

abrangendo estética e função, bem como de modo a prevenir 

o desgaste dentário que pode ocasionar perda de dimensão 

vertical de oclusão.14 Em casos com grande perda de estrutu-

ra dental e, consequentemente, perda de DVO, é necessária a 

estimativa do tamanho da perda, seguida de enceramento e de 

instalação de mock-up para confirmação do restabelecimento 

da dimensão vertical. Sugeriu-se que o tratamento da amelogê-

nese imperfeita fosse segmentado, em suma abrangendo trata-

mento periodontal e aumento de coroa clínica, e posteriormente 

Figuras 28a-b: Face final demonstrando restabelecimento da estética e função. Figura 28b.
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instalação de coroas totais.15 O tratamento eleito para amelo-

gênese imperfeita consistia na instalação de coroas totais em 

porcelana, de forma permanente. Contudo, estava contraindi-

cado para aplicação em pacientes jovens, uma vez que estes 

possuem câmaras pulpares mais volumosas.7

Pensando nisso, neste caso, foram realizadas restaura-

ções parciais, com mínimo degaste da estrutura dentária, devi-

do à idade da paciente, a fim de não agredir os tecidos pulpares 

e de solucionar o problema funcional e estético. Outro estudo 

dividiu em três etapas o tratamento da anomalia.16 A primeira 

etapa incluía os tratamentos emergenciais; a segunda se refe-

ria ao tratamento provisório dos dentes permanentes, realizado 

após a dentição permanente completa, e, ademais, tratamento 

periodontal. A terceira e última etapa da reabilitação compreen-

dia o tratamento definitivo, em que estética e função são resta-

belecidas.  

Ao reabilitar um paciente com amelogênese imperfeita 

estamos diante de um desafio tanto funcional quanto estético. 

A seleção de um material restaurador leva em consideração 

alguns critérios. Entre eles, deve-se alcançar uma união satis-

fatória com os tecidos adjacentes, propícia para minimizar mi-

croinfiltrações e capaz de suportar as forças mastigatórias.17 Há 

controvérsias quanto à utilização de restaurações adesivas em 

pacientes que apresentem essa anomalia, sendo relatados na 

literatura casos de sucesso, restaurando função e estética de 

modo aceitável, e em outros grupos, presença de altas taxas 

de falhas em áreas de esmalte friável.18 Relatos recentes na li-

teratura descrevem sucesso em reabilitações com restaurações 

adesivas de resina composta em pacientes com amelogênese 

imperfeita do tipo hipoplásica. No entanto, nos tipos hipocalci-

ficada e hipomaturada o esmalte é insuficiente para uma boa 

adesão direta.19

A adesão em estruturas dentárias morfologicamente al-

teradas, como na amelogênese imperfeita, é bastante comple-

xa. Existem relatos acerca de falhas na adesão da resina à den-

tina dos pacientes com amelogênese imperfeita relacionadas ao 

fato de esta, ao ser exposta ao meio bucal, tornar-se resistente 

ao ataque ácido.20,21 Um estudo ainda aponta um experimento 

no qual se aumentou o tempo de condicionamento ácido da 

dentina de 15 s para 30 s e, mesmo assim, não houve aumento 

na resistência de união.14 Contudo, existem poucos estudos re-

ferentes à adesão em dentes com amelogênese imperfeita, sen-

do necessárias pesquisas adicionais.18,20-22 No caso relatado, a 

adesão é indispensável para o sucesso do tratamento, já que as 

restaurações não possuem mecanismos de retenção mecâni-

ca, por isso bons sistemas adesivos com correto tratamento do 

substrato dentário foram realizados. Também se tentou manter 

a adesão ao máximo em esmalte e remover o esmalte afetado 

pela amelogênese imperfeita, já que, neste sim, os mecanismos 

de adesão provavelmente não teriam o comportamento espe-

rado.

Os métodos restauradores adesivos possibilitam um 

reforço da estrutura dental, propiciam um mínimo desgaste e, 

assim, são a primeira opção na reabilitação de um paciente com 

amelogênese imperfeita.3 Porém, no caso apresentado foi reali-

zado um desgaste maior do que o desejado. Isso se deu devido 

à cor do substrato dentário alterada. Na presença de substratos 

escuros, é necessário desgastar a estrutura, mesmo sadia, para 

criar espaço suficiente para que a cerâmica mascare a cor es-

cura do fundo.23 No caso relatado um desgaste de 0,5 mm de 

profundidade foi necessário para que, ao final, as facetas apre-

sentassem uma cor mais clara, de acordo com a expectativa da 

paciente.

O principal fator que motivou a opção pela reabilitação 

mista envolvendo cerâmicas e resinas foi a condição socioe-

conômica da paciente. Por isso se elegeu a aplicação de res-

taurações cerâmicas anteriores, devido à necessidade estéti-

ca exigida pela severidade do caso, e restaurações em resina 

composta posteriores, por apresentarem menor custo. Nessas 

situações de associação de materiais restauradores, o uso de 

Alterações no esmalte

Opacidade

Hipoplasia

Amelogênese imperfeita

 

Fluorose

Mancha branca

Mancha por tetraciclina

Características clínicas

Difusa 

Demarcada 

Ponto ou uma linha horizontal com superfície rugosa à sondagem 

Hipoplásica

Hipocalcificada

Hipomaturada

Branda

Severa

Área opaca que se estende na direção cervical associada à presença de biofilme dentário ou gengivite

Manchas de coloração amarelo-clara, cinza-claro ou cinza-escuro

Espessura normal, branca, sem limites nítidos 

Espessura normal, podendo ser branca, creme, amarelada ou castanha, delimitação nítida

Pouca espessura e/ou fossas e canaletas

Espessura normal, esmalte macio, opaco e branco-amarelado

Mais mole que o normal, branco-marrom-amarelado

Finas linhas brancas que acompanham a formação dentária

Perda de estrutura, o dente pode se tornar pigmentado de amarelo a castanho-escuro de 

acordo com a dieta

Tabela 2: Defeitos do esmalte de acordo com as características clínicas.12
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cerâmicas na região anterior, setores 1 e 2, torna-se fator impe-

rativo, pois ofertam estabilidade funcional pela preservação e 

manutenção das guias de desoclusão em função da estabili-

dade dimensional da estrutura restauradora. Essa situação, ao 

revés, não seria possível pela resiliência da resina composta, 

que ocasionaria inevitável desgaste superficial durante os movi-

mentos excêntricos mandibulares, desenvolvendo instabilidade 

funcional e consequente falha no processo reabilitador.

Na atualidade a associação das facetas cerâmicas com 

cimentos resinosos proporciona resistência adequada e estéti-

ca elevada, uma vez que as propriedades ópticas são favoráveis 

e possibilitam mimetizar cor, translucidez e demais característi-

cas anatômicas.24 Igualmente, restauração de resina composta 

tem sido empregada com excelência na resolução de casos de 

amelogênese imperfeita hipoplásica.19

Ao optar pela técnica direta-indireta, obtiveram-se vanta-

gens com a junção das duas técnicas, como possibilidade de 

realizar reparos clínicos, eliminação de fatores complicadores 

(saliva, lábios), redução do estresse físico e emocional do pa-

ciente e do profissional, redução da quantidade de desgaste e 

possibilidade de reembasamento.25

Infelizmente, o tratamento para amelogênese imperfeita 

restringe-se ao tratamento restaurador, não sendo possível a 

aplicação de um tratamento preventivo em virtude de sua ori-

gem genética.19 Independentemente do tratamento proposto ao 

paciente, é de grande valia que este inclua prevenção, reabilita-

ção e manutenção, preenchendo requisitos básicos de durabili-

dade, estética e função. 

 

CONCLUSÃO
A impossibilidade de prevenção ao desenvolvimento da 

amelogênese imperfeita nos impõe exigências de estabelecer 

critérios de diagnóstico precoce e reabilitações que visem ao 

menor impacto biológico. Nesse contexto, a associação de in-

terdisciplinaridade sempre oferta melhores condições de reabi-

litação estética, devolvendo autoestima de pacientes compro-

metidos e melhoria no convívio social, e funcional, oferecendo 

longevidade às reabilitações e prevenção de reintervenções 

reabilitadoras no futuro.
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