
Dens invaginatus com Mineralização do Tecido Pulpar em Shih 

Tzu 
Gabriela Peres Mendicelli, UniRitter, 8º semestre, gabi.mendicelli@gmail.com, (51) 99889-

9330 

Víviam Nunes Pignone, AllPet Odonto, Médica Veterinária, contato@allpetodonto.com.br, 

(51) 99249-9962 

Celeste Blumenthal Guimarães Samaritano, Clínica Veterinária Puppy Show, Médica 

Veterinária, mvcelestebg@gmail.com, (51) 99364-0833 

Fabrizio Grandi, Anatomia Patológica, Médico Veterinário, fgrandivet@gmail.com, (11) 

98665-8076 
 

RESUMO 

Dens Invaginatus é uma anormalidade de desenvolvimento rara, que resulta da 

invaginação da superfície da coroa do dente, para dentro da polpa, antes de ocorrer sua 

mineralização. Os dentes mais comumente afetados em cães são o primeiro molar inferior e 

primeiro e segundo molares superiores. Essa alteração pode apresentar-se assintomática, 

sendo comumente diagnosticada durante as radiografias intraorais de rotina, entretanto pode 

resultar em abscessos periapicais e, consequentemente, fístulas intra ou extra-orais. O 

presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de dens invaginatus no primeiro molar 

inferior, unilateral, em um canino, da raça Shih Tzu, com histórico de secreção purulenta oral, 

onde a radiografia intra-oral, além de confirmar a alteração, revelou a presença de cálculos 

pupares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dens in dent, anomalia dentária, cálculo pulpar, exodontia, cão. 

 

INTRODUÇÃO 

Dens Invaginatus (DI), também conhecido como dens in dente, dente dentro do dente, 

odontoma invaginado, inclusão dentária, odontoma dilatado e dente telescópio é uma 

anormalidade de desenvolvimento que resulta da invaginação da superfície da coroa do dente 

durante seu desenvolvimento para a polpa do dente antes de ocorrer a mineralização. Esta 

alteração pode resultar em anormalidades na forma do dente, tanto em coroa como raiz. As 

coroas podem apresentar-se com diâmetro aumentado, formatos estranhos ou cúspides extras, 

enquanto as raízes comumente encontram-se convergentes e/ou formato alterado. A etiologia 

e a patogênese ainda são incertas. Tais alterações podem ser observadas clinicamente, quando 

a coroa é afetada, e confirmada radiograficamente e histologicamente. Pode-se classificar DI 

de acordo com a extensão de sua invaginação na polpa em tipo I, onde a invaginação ocorre 

somente na coroa e não se estende além da junção de cemento-esmalte; tipo II a invaginação 

se estende além da junção de cemento-esmalte no canal radicular e termina como um saco 

cego; e, tipo III quando a invaginação se estende através da raiz ou da superfície lateral para 

formar uma abertura ou forame adicional, mas sem comunicação direta com o canal da polpa 

existente. Devido ao fato do DI envolver o complexo dentina-polpa do dente afetado, pode 

existir infecção secundária da polpa, o que, em última instância, leva à lesão perio-endo com 

perda óssea. 

Os cálculos pulpares são formados devido à deposição de tecido mineralizado, e 

podem ser decorrentes de processos fisiológicos, como a deposição de dentina secundária e a 

esclerose dentinária, que são processos que ocorrem durante a vida do indivíduo, de forma 

continuada, enquanto a polpa se mantiver vital. Também pode se desenvolver de forma 

patológica em resposta a uma agressão ao complexo dentina-polpa como, por exemplo, cáries, 

doença periodontal ou trauma. Existe dois tipos de cálculo pulpar, os quais podem ser 

diferenciados em 1: redondos ou ovoides com superfície lisa e laminações concêntricas; ou 2: 
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nenhuma forma particular, superfícies rugosas e folheadas de laminação. Presumivelmente, 

essas células epiteliais induzem as células adjacentes do mesenquimato a se diferenciar em 

odontoblastos. Estes cálculos pulpares são encontrados perto do ápice da raiz e contêm 

túbulos dentinários. No entanto, a etiologia destes cálculos ainda é desconhecida. 

O presente relato tem como objetivo apresentar um caso de dens in dent, aliado a 

presença de cálculos pulpares, no primeiro molar inferior, unilateral, num Shih Tzu, onde o 

tratamento instituído foi a exodontia deste dente, com posterior implante ósseo e antibiótico 

tópico à base de clindamicina gel. 

 

RELATO DE CASO 

Um canino, macho, castrado, da raça Shih Tzu, de 4 anos de idade, foi encaminhado 

para atendimento odontológico devido a presença de secreção purulenta drenando pela 

gengiva do dente 309. Ao exame clínico pode-se observar leve alteração na cor do primeiro 

molar inferior e discreta invaginação da coroa na região cervical. Após exame físico, foram 

solicitados exames pré-cirúrgicos, os quais se apresentavam dentro dos padrões normais para 

a espécie, e agendado o procedimento cirúrgico juntamente com o exame radiográfico intra-

oral.  

O protocolo anestésico instituído foi cloridato de metadona (3mg/kg IM) como 

medicação pré-anestésica, indução com propofol (4mg/kg IV) e manutenção anestésica com 

isoflurano vaporização em 100% de oxigênio. Após induzir a inconsciência do paciente, 

observou-se lesãna região cervical com auxílio de sonda exploratória (Figura 1A), sendo 

posteriormente realizadas radiografias intra-orais de toda cavidade oral, com auxílio de sensor 

periapical digital (modelo MediaVet versão 6.12.4.4) e emissor de raio X portátil 

odontológico (DIOX, Micro imagem, Indaiatuba/SP) com 60kv, 2mA e tempo de exposição 

0,2s.  

As radiografias intra-orais revelaram leve convergência das raízes mesial e distal do 

primeiro molar inferior esquerdo (dente 309), reabsorção extensa do osso alveolar, 

especialmente na região apical, também envolvendo a parte ventral do ramo horizontal da 

mandíbula. As alterações morfológicas dentárias e radiográficas foram sugestivas de dens 

invaginatus. Entretanto, nas imagens radiográficas pode-se visualizar também a presença de 

micros cálculos pulpares na câmara pulpar (Figura 1C). 

 

   

Figura 1 (A-C): (A) sonda exploratória evidenciando irregularidade na região cervical do dente 309; (B) dens invaginatus 
visualizada após sindesmotomia; (C) radiografia intra-oral do dente 309 revelando abscesso periapical nas raízes mesial e 
distal, lesão reabsortiva da raiz mesial e cálculos pulpares na câmara pulpar (seta). 

 

 Após o diagnóstico, a opção de tratamento foi a exodontia delicada do dente 309, 

devido ao grande comprometimento ósseo da região e risco de fratura mandibular. Precedente 

à extração, promoveu-se a antissepsia com gluconato de clorexidina 0,12%, e realizado 

bloqueio locorregional do nervo alveolar inferior esquerdo com lidocaína 2% com 

vasoconstritor (1mg/kg) associado a bupivacaína 0,5% (1mg/kg) para dessensibilizar, de 

forma temporária, o ramo mandibular esquerdo.  
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Após dessensibilização da mandíbula esquerda, iniciou-se a exodontia a partir da 

sindesmotomia com o elevador de periósteo de Molt (Figura 1B), seguido da odontossecção 

com a broca carbide nº700 acoplada à caneta de alta rotação (Figura 2A) para promover 

luxação delicada do ligamento periodontal com luxador veterinário EX5 (Cislak®) (Figura 

2B)  das raízes mesial e distal, e posterior avulsão dentária com fórceps (Figura 2C). 

Finalizada a retirada das raízes, curetou-se a região com a cureta de Lucas (Figura 2D), com 

posterior irrigação intensa com gliconato de clorexidina aquosa 0,12% (Figura 2E), seguido 

da aplicação de cloridrato de clindamicina em forma de gel (Clindoral®) (Figura 2F) e 

implante ósseo liofilizado bovino (Consil®) (Figura 2G-H), e finalizado com sutura da 

gengiva com padrão isolado simples e fio absorvível caprolactona 4-0 (Caprofyl®) (Figura 

2I). 

O dente extraído foi encaminhado para análise histopatológica, a qual confirmou o 

diagnóstico de dens invaginatus. No pós-operatório foi prescrito anti-inflamatório meloxicam 

(0,1mg/kg VO SID 3 dias) e cloridrato de tramadol (3mg/kg VO BID 3 dias) e alimentação 

pastosa 14 dias. Oitenta dias após o procedimento, realizou-se rádio X controle, o qual 

apresentou excelente cicatrização e preservação do ramo mandibular, sendo que o paciente 

encontrava-se bem disposto e estava alimentando-se normalmente. 

 

   

   

   

Figura 2 (A-I): (A) odontossecção do dente 309; (B) luxação do ligamento periodontal das raízes mesial e distal; (C) avulsão 
dentária com fórceps; (D) curetagem da região; (E) irrigação com solução antisséptica; (F) injeção de cloridrato de 
clindamicina; (G-H) preenchimento da região com implante ósseo; (I) sutura da gengiva. 

 

DISCUSSÃO 

As alterações de invaginação observadas em pacientes com Dens Invaginatus são 

bastante distintas, apesar deste caso apresentar discreta lesão na região cervical clinicamente. 
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Radiograficamente, DI tem a aparência de uma pequena estrutura tipo dente dentro da 

cavidade da polpa. Uma das consequências mais graves do dens invaginatus está relacionada 

com o complexo dentina-polpa do dente afetado, que pode levar a desenvolver lesão perio-

endo com perda óssea, conforme ocorrido neste caso. A extensa lesão óssea, especialmente na 

região do primeiro molar inferior, em cão braquicefálico, pode resultar até em fratura do ramo 

mandibular após a extração dentária. Devido ao grau de comprometimento ósseo associado à 

exodontia necessária, a utilização de enxerto ou implante ósseo é recomendada.  Além disso, a 

morfologia dentária anormal de uma DI tipo III pode perturbar o contorno gengival normal na 

área de furca de um dente multirradicular ou ao longo da superfície radicular, predispondo o 

dente a desenvolver periodontite. Portanto, o tratamento depende da extensão da patologia 

morfológica presente e de qualquer patologia secundária associada. Em alguns casos é 

possível a restauração de entalhes superficiais profundos, juntamente com o tratamento 

endodôntico, quando indicado, mas em casos graves, a extração do dente afetado é a única 

opção prática, corroborando com a conduta realizada nesse paciente.1  
A deposição de tecido mineralizado na cavidade pulpar pode ser de origem fisiológica, 

como a formação de dentina secundária e de esclerose dentinária, que são processos que 

ocorrem durante a vida do indivíduo. Entretanto, a presença de cálculos pulpares possui baixa 

incidência, ou não diagnosticadas devido à falta de radiografia intra-oral na rotina 

odontológica em sua maioria, mesmo sem alteração clínica aparente. Também pode ocorrer 

na forma de dentina reacional, calcificações pulpares nodulares ou difusas em função do 

envelhecimento ou em resposta a agressões como cáries ou ainda como uma rápida 

diminuição da luz do canal radicular após traumatismos. No entanto, não há evidências claras 

de que a calcificação pulpar possa ser um processo patológico relacionado a várias formas de 

danos ou um processo natural. As calcificações pulpares ainda são um grande desafio para a 

realização dos tratamentos endodônticos3, que aliado a perda óssea apical extensa e ao DI, 

fica contra indicada no presente caso.  

A utilização de implante ósseo alveolar foi de extrema importância, e, associado ao 

antibiótico à base de clindamicina, mostrou excelente resultado, conforme a radiografia intra-

oral controle realizada após 80 dias. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com o presente relato pode-se concluir que a exodontia do primeiro molar 

inferior com dens invaginatus, aliada a curetagem alveolar, antibiótico tópico e implante 

ósseo foi curativa, com a preservação do ramo mandibular envolvido, e sem infecção 

recorrente. Sendo assim, ressalta-se a importância de um diagnóstico precoce em animais 

filhotes e jovens, uma vez que podem apresentar diversas alterações durante o processo de 

formação dentária. 
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