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O presente trabalho foi redigido de acordo com as normas da Revista 

Sul-Brasileira de Odontologia (RSBO-Odonto).   
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OLIGODONTIA SEVERA EM PACIENTE NÃO SINDRÔMICO: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

SEVERE OLIGODONTIA IN PATIENT NONSYNDROMIC: REPORT 

OF CASE 

 

RESUMO 

Introdução: Chama-se Oligodontia a agenesia congênita de seis ou mais 

dentes, excluindo os terceiros molares. Geralmente apresenta-se em 

pacientes com envolvimento sindrômico, mas também pode ser encontrada  

de forma isolada Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar 

o relato de caso de um paciente infantil que apresenta oligodontia severa, 

sem envolvimento sindrômico. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 

sete anos de idade, não sindrômico, que apresenta oligodontia severa, com 

ausência de quatorze germes de dentes permanentes. O tratamento foi 

realizado em diversas etapas, sendo a primeira a reabilitação através de 

prótese parcial removível para região de incisivos inferiores. 

Imediatamente após a instalação da prótese, o tratamento fonoaudiologico 

foi iniciado. Conclusão: O tratamento de pacientes jovens que apresentam 

oligodontia deve ser planejado de uma forma multidisciplinar,  

considerando crescimento e desenvolvimento ósseo e dentário, sem deixar 

de contemplar os padrões de erupção dentária e outras particularidades da 

oligodontia.  

Palavras-chave: Oligodontia, Não sindrômico, Reabilitação bucal 
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ABSTRACT 

Introduction: Oligodontia is the congenital absence of six or more teeth, 

excluding third molars. It is generally presented in patients with syndromic 

involvement, but can also present itself in isolation Aim: case report of a 

child patient who has severe oligodontia non-syndromic. Case report: 

male, seven years old, not syndromic has severe oligodontia, with absence 

of fourteen permanent teeth germs. The treatment was carried out in several 

stages, the first being with a rehabilitation through removable partial 

denture. In addition, the speech therapy was required. Conclusion: 

Treatment of patients with oligodontia was planned in different stages 

considering the patterns of tooth eruption and other special features, the 

patient should be monitored for many years, and decisions should be taken 

with the multidisciplinary team. 

 

Keywords: Oligodontia, Non-syndromic, Mouth Rehabilitation 
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INTRODUÇÃO 

 

A Oligodontia é a agenesia congênita de seis ou mais dentes, 

excluindo os terceiros molares [7]. Essa alteração pode estar associada a 

diversas síndromes como a displasia ectodérmica, síndrome de Van Der 

Woude, síndrome de Down e síndrome Rieger [17], como também estar 

associada de maneira isolada, sem envolvimento sindrômico [9]. A 

oligodontia em pacientes não sindrômicos é uma condição rara, de 

prevalência em escolares dinamarqueses de 0,16% [14], e em um estudo 

realizado em Indore na Índia,  a prevalência foi de 0,36% [7]. 

A sua etiologia em pacientes não sindrômicos ainda não está 

totalmente definida, mas fatores genéticos têm sido relacionados. Estudos 

experimentais em animais, bem como mutações genéticas no homem, têm 

indicado que o desenvolvimento da dentição está sob o controle de diversos 

genes [6], e distúrbios nesse desenvolvimento podem acarretar várias 

anomalias dentárias [5]. Mais de 200 genes são expressos durante o 

desenvolvimento dentário. A revisão sistemática de RUF e colaboradores 

de 2013, cujo objetivo foi realizar a identificação de todas as mutações de 

genes para oligodontia não sindrômica, concluiu que os genes mais 

frequentemente relatados são PAX9, EDA, MSX1, AXIN2, EDARADD, 

Nemo, KRT17. A literatura sugere uma base genética para essa 
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anormalidade, embora a sua manifestação possa ser modificada por fatores 

ambientais [8]. 

As ausências dentárias, especialmente as localizadas no segmento 

posterior, com exceção dos terceiros molares, podem gerar graves 

problemas oclusais e periodontais, como a oclusão traumática, inclinações 

indesejáveis dos dentes vizinhos, ou ainda, diastemas que facilitam a 

impacção alimentar, com consequentes danos ao periodonto interdental [3]. 

Já  as agenesias localizadas na região anterior do arco dental superior  são 

causas de uma estética indesejável e prováveis problemas fonéticos [3]. A 

identificação precoce desta alteração poderá auxiliar o clinico geral a 

realizar um planejamento a curto e médio prazo, minimizando estas 

sequelas estéticas e funcionais [12]. 

O tratamento normalmente é realizado em várias etapas clínicas, 

envolvendo  uma equipe multidisciplinar e a complexidade ou não da 

abordagem dependenderá  do número e tipo de dentes faltantes, idade do 

paciente e condições dos antecessores decíduos em relação à reabsorção 

radicular. Mais uma vez, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, 

maiores serão as possibilidades de tratamento disponíveis [2].  

 

O presente trabalho tem por objetivo descrever um caso clínico de 

um paciente jovem não sindrômico, que apresenta oligodontia severa, nas 
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dentições decídua e permanente. A condição rara da oligodontia na região 

anterior inferior demanda um planejamento  multidisciplinar com 

abordagens que refletirão ao longo da vida deste indivíduo [5]. A 

abordagem neste momento pela Odontopeditria é de extrema relevância.  

 

 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

Paciente sexo masculino, sete anos de idade, compareceu à Clínica 

Infanto-Juvenil da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre - RS, acompanhado pela mãe. 

A queixa principal são as ausências dentárias (figuras 1e 2). 

 

Figura 1: Paciente M.H 
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Figura 2: Visão clinica frontal  

Durante o relato da história médica pregressa, a responsável 

informou que a gestação foi normal e que a criança sempre teve um bom 

estado geral de saúde. Quando questionada sobre a história odontológica 

familiar e as ausências dentárias, a mesma relatou que nenhum familiar 

apresenta a mesma condição que a criança. Em relação aos hábitos 

deletérios, a mesma informou que o menor realizou sucção de bico até os 

seis anos de idade. 

Ao exame clínico, foram detectados os seguintes elementos 

dentários: na maxila, os dentes 16, 55, 53, 21, 63, 64 e 65., sendo que o 

elemento 21 encontra-se em erupção, enquanto na mandíbula, estão 

presentes os dentes 36, 75, 74, 73 , 83, 84, 85 e 46.  

Com relação a doença cárie,  o paciente apresenta perfil cárie ativo 

com necessidades invasivas de tratamento e não apresenta gengivite diante 

dos parâmetros da doença. Durante o exame ortodôntico, foi possível  

diagnosticar uma má oclusão do tipo Classe II de Angle, com  padrão facial 

do tipo II, e ainda  observar que o paciente apresenta linha média normal, 
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coincidente entre si e com plano sagital mediano quando em oclusão 

cêntrica.   

Já frente a um exame radiográfico panorâmico, foram identificadas 

as presenças dos seguintes germes dentários 17, 11, 24, 27, 34, 37, 44 e 47 

além de um germe, em que é difícil identificar se é o elemento  32 ou 33 

(figura 4). Além disso, foi possível observar que o paciente apresenta uma 

importante alteração no septo nasal. 

 

Figura 3: Exame radiográfico – Panorâmica 

O exame orofacial realizado pela equipe da Fonoaudiologia da 

UFRGS observou leve assimetria facial, lábios entreabertos com o inferior 

em eversão. O músculo mentual encontra-se em hiperfunção, 

possivelmente pela condição dentária e / ou oclusal.  A língua tem aspecto 

e tônus normais, mas com postura interdental, e o palato duro tem a sua 

configuração alta.  

Com relação às funções orofaciais, o paciente apresenta respiração 

oronasal, mastigação bilateral alternada com dificuldades de contenção do 

bolo alimentar na cavidade oral e de lateralização do mesmo,  deglutição 
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adaptada com projeção anterior da língua, interposição labial e contração 

exagerada da musculatura periorbicular, a fala com distorção, em função do 

aspecto dentário e sua voz apresenta leve rouquidão. 

Diante dos exames clínicos e radiográficos realizados, foi elaborado 

o  plano de tratamento do paciente, onde foi  priorizado o controle da 

atividade cariosa, através da intervenção nos fatores etiológicos. 

Aplicações tópicas profissionais de flúor, controle de hábitos alimentares e 

orientação e  supervisão da higiene bucal. Procedimentos restauradores 

foram realizados com o objetivo de eliminar fatores retentivos de placa, 

que viabilizaram um melhor controle de placa. Após alguns meses, o 

paciente teve a sua  atividade de cárie controlada, o que oportunizou a  

realização do tratamento reabilitador estético e funcional da oligodontia.  

Como principal objetivo do tratamento de um individuo acometido 

pela oligodontia, destaca-se a importância da manutenção dos dentes 

decíduos em boca o máximo de tempo possível. Isto envolve atitudes de 

caráter preventivo em relação às doenças cárie e periodontal, além da 

supervisão profissional periódica. Neste acompanhamento, o clinico deverá 

estar atento para os momentos de serem solicitadas novas radiografias 

panorâmicas, que atestarão o desenvolvimento dos dentes.   

Com relação ao tratamento reabilitador estético e funcional, a 

frenectomia de lábio inferior foi eleita como prioridade, possibilitando 
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assim a moldagem de estudo para o planejamento da prótese parcial 

removível inferior e consequente melhor adaptação da mesma. Esta prótese  

foi confeccionada com incisivos permanentes inferiores, cor A2 e com 

acrílico para o rebordo gengival para a adequada adaptação. O grampo de 

escolha para retenção da prótese na região de molares foi o grampo Adams 

e para região de incisivos inferiores, o grampo estético de Kennedy.  

Após sua confecção em laboratório, a prótese removível foi instalada 

e a criança e os seus responsáveis receberam as orientações  necessárias de 

uso e higiene  (figura 4). 

 

 

Figura 4: Visão clinica frontal da reabilitação da arcada inferior 

Os resultados do tratamento foram considerados esteticamente 

agradáveis e satisfatórios pelo paciente e seus familiares. Além da melhora 

da qualidade de vida da criança. Atualmente o paciente esta em estágio 

manutenção mensal com acompanhamento da adaptação da prótese e 

demais parâmetros clínicos e controle das trocas dentárias. Além do 

acompanhamento odontológico a criança esta sendo assistida pela equipe 
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de fonoaudiologia da UFRGS. Sabe-se que essa é apenas a primeira parte 

do tratamento reabilitador desse paciente, de acordo com as trocas dentárias 

outras opções de tratamento serão realizadas para esse caso. 

DISCUSSÃO 

A oligodontia pode estar associada a síndromes, mas também pode 

apresentar-se de forma isolada. Quando existe a associação, além de um 

grande número de dentes ausentes,  o paciente geralmente apresenta outras 

anomalias de origem ectodérmica, afetando assim estruturas como a pele, 

cabelo, e unhas [13]. No presente caso, o paciente apresentou ausência 

congênita de vários dentes permanentes, sem o envolvimento de outras 

estruturas ectodérmicas. Além disso, sua história médica não revelou 

qualquer diagnóstico prévio de doenças graves. Sendo assim, o diagnóstico 

clínico estabelecido foi oligodontia severa isolada (sem envolvimento 

sindrômico), fazendo com que as particularidades odontológicas do caso 

devam ser bastante consideradas, isso porque o paciente não apresenta 

quatorze germes de dentes permanentes (exceto terceiros molares).  

 A partir destes achados, o objetivo principal de tratamento do 

paciente foi a manutenção dos dentes decíduos na cavidade bucal, 

preservando o máximo de sua integridade anátomo-funcional, e a partir daí, 

oportunizando o seu tempo de permanência na cavidade bucal. Um 

programa de controle de cárie e doença periodontal, associado à 
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manutenção periódica profissional se faz necessário, tornando-se essencial 

para o planejamento futuro do caso em questão.  

Várias estratégias de tratamento têm sido relatadas para o manejo 

desses pacientes. Próteses totais ou parciais removíveis geralmente são 

utilizadas como opções de tratamento para estes pacientes [11]. Esse tipo 

de intervenção em pacientes jovens pode ter um impacto profundo, ao 

proporcionar eficiência mastigatória, capacidade de deglutição e melhoria 

estética e fonética [4 e 16]. Além disso, ocorre a melhora da relação 

esquelética sagital e vertical durante o crescimento e desenvolvimento 

craniofacial [1]. Embora exista esse reconhecimento de que a intervenção 

precoce é necessária para o desenvolvimento da criança, não há consenso 

na literatura sobre a idade ideal para o início do tratamento [18]. No 

entanto, a necessidade de um tratamento protético adequado antes da idade 

escolar tem sido relatada pela maioria dos autores em função das 

necessidades funcionais, fonéticas, psicológicas e estéticos [4 e 10]. A 

maioria dos autores concorda que se a criança é cooperativa, a intervenção 

protética em pacientes jovens com dois e três anos de idade pode ser bem 

sucedida [18]. 

A intervenção precoce proporciona à criança a oportunidade de 

desenvolver fala adequada, mastigação e deglutição, apoio facial normal, e 

melhora da função da articulação temporo-mandibular [13 e 18]. Há uma 
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melhoria do tônus dos músculos mastigatórios, além de proporcionar 

mastigação normal, deglutição, fonação e regulares [1].  

No presente relato de caso,  a busca pelo atendimento odontológico 

aos sete anos de idade foi considerada tardia. Com isso a instalação da 

prótese parcial removível, foi realizada após o período de alfabetização e 

diante de um mau posicionamento do lábio inferior, sequela  já instalada. 

Diante desta situação, foi necessário um suporte fonoaudiólogo para a 

adaptação da prótese do ponto de vista funcional e consequente melhora da 

pronuncia das palavras.  

A protetização foi considerada apenas a primeira fase do tratamento 

reabilitador para esse paciente. Com o objetivo de melhorar principalmente 

a estética e a mastigação, além do posicionamento do lábio inferior e a sua 

relação com os fonemas, essa foi eleita para suprir temporariamente as 

necessidades que um caso desta natureza impõe. Quanto à  intervenção na 

arcada superior, esta não foi realizada nessa primeira fase, em função do 

incisivo central superior direito ainda não ter irrompido, enquanto o seu 

homólogo não erupcionou totalmente.  

De acordo com os relatos extraídos da literatura, pacientes portadores 

de oligodontia necessitam de uma supervisão regular e periódica  de uma 

equipe multidisciplinar, que envolve principalmente odontólogos, 

fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e psicólogos. A participação do 
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odontopediatra neste contexto é fundamental, uma vez que este fará o 

acolhimento do paciente na mais tenra idade e a sua supervisão na infância, 

nos anos transicionais que envolvem a passagem da infância para a 

adolescência, na adolescência  propriamente dita, e no inicio da fase adulta, 

sem ter previsão do momento deste profissional deixar de ser o clinico 

responsável. Duas especialidades irão interagir com a odontopediatria  da 

forma mais absoluta possível: a ortodontia e a implantodontia, e nesta 

última, a prótese dentária. 

Num futuro não tão distante,  a opção mais viável frente  a tantas 

ausências dentárias serão os implantes osteointegrados, que irão interagir 

com a ortodontia, num planejamento funcional e estético. Neste contexto, a  

família deverá ser  constantemente informada sobre a evolução do caso, 

tanto nos aspectos positivos alcançados, quanto nas limitações que um caso 

desta natureza impõe.   

 

 

CONCLUSÃO 

Pacientes portadores de oligodontia apresentam dificuldades 

mastigatórias, problemas estéticos, psicológicos, respiratórios e de fonação. 

A Odontopediatria tem um papel fundamental neste contexto por 
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proporcionar o diagnóstico, o acolhimento ao paciente e encaminhar um 

trabalho preventivo e reabilitador inicial aos mesmos. Será também  a 

responsável pela formação e integração com uma equipe multiprofissional, 

essencial para uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos. 
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