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Introdução: A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito de esmalte, que
acomete 1 a 4 primeiros molares permanentes associados ou não a incisivos afetados.
O esmalte hipomineralizado é observado como opacidade demarcada, é mais frágil e
pode resultar em fraturas, facilitando o acúmulo de placa e desenvolvimento de cárie.
A experiência de cárie na dentição decídua é o melhor preditor de cárie na dentição
permanente. Porém, pacientes com HMI tem mais chance de apresentar lesão de cárie
e ou necessidade de tratamento restaurador na dentição permanente do que pacientes
sem HMI, mesmo sem terem tido a mesma experiência na dentição decídua. Objetivo:
Descrever o caso de um paciente com HMI, evidenciando a relação entre essa
condição, a experiência de cárie e ou necessidade de tratamento restaurador na
dentição permanente. Metodologia: Relato de caso. Resultados: Paciente masculino, 12
anos de idade, foi diagnosticado com HMI de acordo com os critérios da Academia
Europeia de Odontopediatria (EAPD), na clínica de Odontologia Infantil do Unileste,
MG. O exame físico intrabucal mostrou que os incisivos permanentes não possuíam
esmalte hipomineralizado. Apenas o dente 22 apresentava lesão de cárie cavitada ativa
em dentina no sulco palatino. O dente 16 possuía opacidade demarcada na face
vestibular e comprometimento das faces distal, oclusal e palatina, com envolvimento
pulpar. O dente 26 apresentava restauração atípica na cúspide disto-palatina e lesão de
cárie não cavitada ativa no sulco oclusal. Os dentes 36 e 46 estavam ausentes. De
acordo com os critérios da EAPD, opacidade em um primeiro molar permanente
combinada com a ausência de outro primeiro molar permanente caracteriza exodontia
desse molar devido HMI. Por isso, consideramos que os dentes 36 e 46 foram perdidos
devido a hipomineralização. Devido à retenção prolongada dos dentes decíduos, o
paciente ainda apresentava todos os molares e caninos decíduos, sendo o ceo-d
(número de dentes decíduos cariados, perdidos e restaurados) igual a zero. Conclusão:
Em pacientes com HMI, a necessidade de tratamento restaurador pode ocorrer devido
a fratura do esmalte, não necessariamente devido à má higiene oral ou dieta
cariogênica. Assim, a abordagem preventiva de cárie deve ser diferenciada. Além
disso, o diagnóstico precoce da HMI é importante para o manejo dessa condição.
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