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RESUMO: Estudando uma amostra de 769 individuos, de ambos os sexos, numa faixa etária de 6 a
14 anos de idade, pesquisamos a prevalência de anomalias dentárias. Verificamos entre os suiJranume
rários, maior incidência de mesiodens; entre os casos de anodontia uma predominância desta anomalia
na maxila, sendo maior o número de ausências, pela ordem: dos terceiros molares superiores, dos ter
ceiros molares inferiores, dos segundos pré-molares superiores, dos segundos pré-molares inferiores,
dos incisivos laterais superiores, dos primeiros pré-molares superiores, dos primeiros pré-molares infe
riores e dos incisivos laterais inferiores.
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INTRODUÇÃO

Realizando frequentemente exames
radiográficos dos pacientes da clínica in
fantil desta Faculdade, chamou-nos aten
ção o fato de ocorrer vários casos de ano
malias dentárias evidenciadas nas radio
grafias. Em vista disso, dada a importân
cia de se constatar as anomalias dentárias
o mais cedo possível para assim evitar
problemas de erupção dos órgãos dentá
rios e má oclusão, realizamos uma pesqui
sa entre pacientes de 6 a 14 anos de idade,
com a finalidade de oferecer subsídios pa
ra a odontopediatria e para a ortodontia.

MATERIAL E MÉTODOS
A amostra estudada é constituída de

769 pacientes, sendo 365 do sexo masculi-

no e 404 do sexo feminino, numa faixa
etária que vai dos 6 aos 14 anos de idade,
escolares residentes em São José dos
Campos, sendo aue parte da amostra
consta de indivíduos atendidos pelo de
partamento de clínica infantil da Faculda
de de Odontologia desta cidade. Utiliza
mos o método radiográfico ortopantomo
gráfico para detectar as anomalias.

RESULTADOS

Os resultados foram apresentados em
tabelas para melhor visualização dos da
dos obtidos.

• Deparlamento de Diagnóstico e Cirurgia - Faculdade de Odontologia - UNESP-12200 - São José dos Campos 
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TABELA I - Dentes supranumerários detectados

~Sexo
~ M F Total 010

Região Anterior
da Maxila 9 2 II 84,6
(Mesio dens)

TABELA 4 - Prevalência de anodontia de quatro,
três, dois ou um dos segundos pré
molares.

Região de PM
Superior
Região de PM
Inferior

7,6

7,6

M

12

F

8

Total

20

%

42,55

OBS.: A percentagem está relacionada com o núme- 3 2. Os PM 6 3 9 19,14
ro total de dentes supranumerários.

2 2. Os PM O 10 10 21,27

2. ° PM 4 4 8 17,02

Total 22 25 47

TABELA 5 - Prevalência de anodontia de quatro,
três, dois ou um dos primeiros pré
molares.

TABELA 2 - Anodontias parciais verificadas.

~ M F Total %Dente
3.os M 39 58 97 53,00
2. Os PM 22 26 47 25,68
I. Os PM II 5 16 8,74

IL 9 14 23 12,56
Total 81 102 183

OBS: A percentagem está relacionada com o
número total de anodontias parciais.

4 - 1.0sPM

3

M

8

o

F

°
°

Total

8

O

%

50,00

00,00

TABELA 3 - Prevalência de anodontia de quatro,
três, dois ou um dos terceiros mola
res.

2 I.os PM

I. ° PM

Total

2

II

2

5

5

4

6

16

25,00

25,00

~ M F Total 070 TABELA 6 - Prevalência de anodontia de quatro,AJ1Odontias
três, dois ou um dos incisivos supe-

4 3.os M 8 20 28 28,86 riores.

3 3.os M O 6 6 6,18~ M F Total %AnodontJas
4 IL ° O O 00,00

2 3.os M 18 16 34 35,05
3 IL O 3 3 13,04

3. ° M 15 14 29 29,89
2 IL 2 8 10 43,47

Total 41 56 97
IL 7 3 10 43,47

Total 9 14 23
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TABELA 7 - Distribuição dos casos de anodontia, segundo sexo e hemi-arco.

Dente Ausente

Maxila Mandíbula

Dente Sexo Direita Esquerda Total Direita Esquerda Total Total

m M 13 14 27 7 5 12 39
8 8 F 18 21 39 10 9 19 58

}H M 8 6 14 3 5 8 22
5 5 F j 6 11 8 6 14 25

m M 3 3 6 2 3 5 11
4 4 F 2 1 3 1 I 2 5

ill M 4 3 7 2 2 9
2 2 F 6 6 12 1 2 14

Total 59 60 119 32 32 64 183

Dos 769 pacientes examinados, encon
tramos 13 indivíduos com dentes supranu
merários, dos quais 11 localizados entre
os incisivos centrais superiores (mesio
dens), um na região de pré-molar superior
e um outro na região de pré-molar infe
rior. Esses dados podem ser observados
na Tabela 1, onde se nota que o sexo mas
culino apresentou maior número de me
siodens quando comparado ao sexo femi
nino. Destaca-se também a maior preva
lência de supranumerários quando com
parada com a de outras regiões do arco
dentário. Não observamos nenhum supra
numerário na região de molares.

Estas observações são concordantes
com os achados de BYRD3, CLAYTON4,
ISSAO & KAHTALIAN 7

, KAHTALIAN
et ali!' e SILVA 12, no que diz respeito à
predominância de supranumerários nos

DISCUSSÃO

TABELA 8

Anomalias
Microdente
Transposição
Fissurado

Outras anomalias observadas.
Sexo

M F
1 1
O 1
O 1

Total
2
I
1

pacientes do sexo masculino. Quanto à lo
calização, o fato de termos observado
maior incidência de supranumerários na
região antero-superior, coincide com re
sultados an teriormen te encontrados
7,8,9,12,13

Analisando a Tabela 2 verificamos
que 183 pacientes da amostra apresenta
ram anodontia parcial, onde se observa
que entre estes pacientes a maior preva
lência de ausência de órgãos dentários é
dos terceiros molares, seguida dos segun
dos pré-molares, incisivos laterais e pri·
meiros pré-molares, correspondendo res
pectivamente a 53,00%, 25,68010, 12,56%
e 8,74% em relação ao número total de
anodontias parciais encontradas.
Observa-se ainda na Tabela 2, maior pre
valência de anodontia no sexo feminino
(102 indivíduos), o que nos dá uma per
centagem de 55,73%, quando comparado
ao sexo masculino (81 indivíduos), que
apresenta 44,26%..

Na Tabela 3 podemos verificar que a
ausência por anodontia dos terceiros mo
lares é mais freqüente no sexo feminino
(56 indivíduos) do que no masculino (41
indivíduos). Pela ordem encontramos
maior prevalência de anodontia de dois
terceiros molares, em seguida de um ter-
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ceiro molar, de quatro e por último de três
destes órgãos dentários. Estes dados rela
tivos aos terceiros molares discordam em
parte dos achados de NICODEMOlo.1 1

provavelmente por se tratar de amostra
diferente, principalmente no que diz res
peito a faixa etária.

Verificando os dados da Tabela 4,
nota-se que é mais freqüente a ausência
dos quatro segundos pré-molares, do que
dois, três ou um, nesta ordem. Quanto ao
sexo, o feminino apresentou maior núme
ro de anodontias.

A Tabela 5 nos mostra que a anodon
tia do primeiro pré-molar ocorreu com
menor percentagem, quando comparado
com o segundo pré-molar, e pela ordem,
notamos maior ausência dos quatro pri
meiros pré-molares, a seguir de um, de
dois, sendo que a ausência de três primei
ros pré-m'olares foi nula na amostra estu
dada. Nesta tabela observa-se que o sexo
masculino apresentou um número maior
de ausência deste órgão dentário.

Examinando a Tabela 6, que se refere
aos incisivos laterais, notamos que foi
mais freqüente a anodontia de dois destes
dentes do que, de um, de três ou quatro,
seguindo esta ordem. Podemos visualizar
também que houve maior ausência dos in
cisivos laterais entre os pacientes do sexo
feminino.

Os dados da Tabela 7 nos mostram
que há predominância de anodontia na
maxila, quando comparada com a
mandíbula.

Verificamos também de um modo
global, maior incidência de ausências dos
órgãos dentários no sexo feminino, ocor
rendo o inverso apenas com relação aos
primeiros pré-molares. Estes achados dis
cordam dos resultados obtidos por KAH
TALIAN et alif3 e NICODEMOIO, e são
concordes com os estudos de BROGLIA
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& BARLOTTA2, DAVIES5 e GLEN 6 •

Analisando ainda a Tabela 7 constata
mos, pela ordem, maior prevalência de
anodontia dos incisivos laterais superio
res, quando comparados com os homólo
gos da mandíbula.

Analisando ainda a Tabela 7 verifica
mos, pela ordem, maior prevalência de
anodontia dos terceiros molares superio
res, dos terceiros molares inferiores, dos
segundos pré-molares superiores, dos se
gundos pré-molares inferiores, dos incisi
vos laterais superiores, dos primeiros pré
molares superiores, dos primeiros pré
molares inferiores e dos incisivos laterais
inferiores. Essa ordem no que se refere a
maior ausência congênita dos segundos
pré-molares, concorda com os achados de
ALVARES & FREITASI.

Na Tabela 8 estão anotadas outras
anomalias encontradas na amostra: dois
casos de microdontia, um de transposição
dentária e um de fissura palatina.

CONCLUSÕES
Baseado nos resultados obtidos em

nossa amostragem, parece-nos lícito con
cluir que: I) Há maior prevalência de su
pranumerários na região anterior da ma
xila do que em outras regiões do arco den
tário. 2) O sexo masculino apresentou
maior prevalência de supranumerários. 3)
Há maior prevalência de anodontia no se
xo feminino. 4) A maxila apresenta maior
predominância de anodontia do que a
mandíbula. 5) Pela ordem, entre os casos
de anodontia, há maior número de ausên
cias dos terceiros molares superiores, dos
terceiros molares inferiores, dos segundos
pré-molares superiores, dos segundos pré
molares inferiores, dos incisivos laterais
superiores, dos primeiros pré-molares su
periores, dos primeiros pré-molares infe
riores e dos incisivos laterais inferiores.
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ABSTRACT: A samp/e of 769 peop/e of bOlh sexes, between 6 to 14 years o/d, was examined lo
search a prevalence of cerlain dental abnormalilies. A /arger incidence of mesiodens was verified among
the supernumerary teelh. On lhe olher hand, we have found among the anodontia cases, a predominan
ce of Ihis anomaly in the maxilla, following Ihis order of preva/ence: superior third mo/ars; inferior
third mo/ars; superior second bicuspids; inferior second bicuspids; superior lateral incisors; superior
first bicuspids; inferior first biscuspids and inferior lalera/ incisors.

KEY- WORDS: Denlal abnormalities; supernumerary teeth; anodontia.
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