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INTRODUÇÃO 

 

Durante a fase de formação dos maxilares, algumas alterações podem ocorrer, 

resultando em malformações dentárias como o dens invaginatus (DI)1, cuja prevalência entre 

os cães não foi encontrada na literatura. Alguns autores descrevem o DI como uma alteração 

causada pela invaginação do epitélio interno do órgão do esmalte antes da sua mineralização. 

Em um momento específico do desenvolvimento dentário, uma estrutura amelodentinária 

mais ou menos desenvolvida forma-se dentro da polpa.2,3,4 

Dentes afetados por essa anomalia apresentam radiograficamente uma invaginação de 

esmalte e dentina, que pode se estender profundamente na cavidade pulpar e para o interior do 

canal, podendo, algumas vezes, alcançar o ápice radicular1. A cavidade que se forma, 

geralmente a partir da face palatina do dente, avança em direção à cavidade pulpar, 

envolvendo-a, mas mantendo uma comunicação com o exterior através de uma pequena 

abertura na superfície da coroa, o que pode permitir a retenção de restos alimentares5. Essa 

malformação pode ser também encontrada na literatura com outras denominações, como: dens 

in dens, odontoma invaginado, odontoma composto dilatado, dente telescópio, odontoma 

gestante dilatado, inclusão dentária. Essa variedade na nomenclatura se justifica pela 

existência de diferentes teorias a respeito de sua etiologia.1,2,3 

O DI foi classificado, segundo Oehlers6, em três formas distintas, dependendo do grau 

de comprometimento causado pela invaginação: Tipo I: invaginação pequena revestida por 

esmalte, restrita à coroa dentária, não se estendendo além da junção amelocementária; Tipo II: 

invaginação moderada revestida por esmalte, com invaginação se estendendo apicalmente 

além da junção amelocementária, podendo estar ou não em comunicação com a polpa 

dentária, mas ficando confinada dentro da raiz, como um saco cego; Tipo III: invaginação 

revestida por esmalte que se prolonga além da junção amelocementária, penetrando por toda a 

extensão da raiz, normalmente sem comunicação com a polpa dentária e revelando um forame 

lateral secundário ou apical na superfície da raiz. Um importante achado desta enfermidade é 

a comunicação entre a invaginação e a polpa dentária, que, freqüentemente, causa 

envolvimento pulpar, sobretudo sob a forma de necrose7. 

O aspecto clínico varia de um ligeiro aumento da fosseta do cíngulo a um profundo 

sulco que se estende ao ápice do dente, podendo afetar dentes homólogos (bilaterais)8, 

tornando o dente mais suscetível à lesão de cárie e alterações pulpares. Muitas vezes, a 

contaminação da polpa ocorre mesmo sem haver comunicação direta do meio bucal. As 

bactérias e seus produtos passam por pequenas fendas ou canais que existem na porção que 

separa a polpa da invaginação9,10.   



O principal recurso de diagnóstico dessa anomalia é o radiográfico, que mostra uma 

imagem semelhante de um dente dentro do outro. Algumas vezes, o DI pode ser reconhecido 

radiograficamente antes mesmo da sua erupção na cavidade bucal2,11.  Apesar da maioria dos  

diagnósticos das anomalias dentárias em odontologia veterinária ser  baseado em exames 

visual e radiográfico, o estudo morfológico, em especial o ultraestrutural, pode ser uma 

ferramenta complementar e conclusiva.  Existem patologias genéticas e alguns adquiridos 

durante a vida do animal, que a caracterização morfológica pode auxiliar no  estudo da 

odontologia veterinária, bem como a análise histopatológica.  

Vários fatores podem influenciar na escolha do tratamento do DI, como por exemplo a 

idade do paciente, as condições físicas, psicológicas e econômicas, o tipo de invaginação, a 

possibilidade de acesso, a forma e a localização da abertura da invaginação na coroa, a 

configuração do canal radicular e a função estética do dente2,3. Algumas vezes, o dente 

afetado pode apresentar rizogênese incompleta e, nesses casos, apicificação é recomendada1.  

O tratamento do dens in dente inclui diferentes procedimentos clínicos. Em dentes 

hígidos, recomenda-se a aplicação de selante de fóssulas e  fissuras para proteção física da 

invaginação do tecido dentário. Na presença de tecido cariado, sem exposição pulpar, deve-se 

realizar o tratamento restaurador. Quando ocorrer exposição pulpar, a abordagem pode variar 

de um tratamento mais conservador (capeamento pulpar direto ou pulpotomia) à endodontia 

do dente, dependendo do grau de comprometimento do tecido. O tratamento 

endodôntico pode ser com ou sem apicetomia associado à obturação retrógrada.12,13,14,15,16,17  

Desta  forma, o  tratamento  clínico  do  dens in dente inclui diferentes manobras, desde as 

mais simples, podendo chegar à extração dentária.18,12,19 . 

 

RELATO DE CASO  

Cão, Yorkshire Terrier, macho, 4 anos,  que apresentou na avaliação clínica da cavidade 

oral doença periodontal no 1º dente molar inferior esquerdo (309). Ao exame radiográfico 

ficou evidente uma imagem semelhante de um “dente dentro do outro”, caracterizando um 

fluxo da dentina e do esmalte na câmara pulpar. Além disso, outras alterações foram 

observadas: o canal radicular se apresentou maior do que o normal, foi evidenciado perda 

óssea devido a doença periodontal e a presença de uma periapical radiotransparências 

indicativas de abscesso. A má formação do dente criou condições para microorganismos 

penetrarem no sulco gengival e iniciarem uma doença periodontal, levando à perda óssea, 

bem como à contaminação dentro do canal pulpar. 

 O dente foi extraído e preparado para ser caracterizado por MEV. A preparação do 

dente incluiu limpeza com álcool em um dispositivo ultra-sônico. Neste caso, o dente foi 

cortado em um corte longitudinal, polido pasta diamantada como abrasivo e metalizada com 

ouro, para ser analisada por MEV. A referida imagem do dente com a anomalia “dens 

invaginatus”, por meio da MEV, demonstrou dentina e esmalte no interior da câmara pulpar. 

A análise EDS foram tomadas em diferentes locais do dente e os resultados indicaram que a 

substância dentro da câmara apresenta composição semelhante da dentina original do dente, 

mas a SEM imagem evidenciou claramente a morfologia diferente. 

Diante do exposto, este relato de caso apresenta o uso da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e da espectroscopia de energia dispersiva (EDS) para caracterizar uma 

anomalia dentária genética conhecida como “dens invaginatus” em cão, ‘sendo, portanto, uma 

potencial  ferramenta complementar para os diagnósticos de anomalias dentárias.  
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