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Identificar caraterísticas de dentes de Hutchinson e molar de Mulberry;

Analisar a causa destas anomalias dentárias e a sua transmissão quando

associada à sífilis congénita.

Mais comuns nos incisivos centrais maxilares permanentes. São mais pequenos

que o normal e suas faces proximais convergem até ao bordo incisal cujo relevo tem

um formato em semi-lua na zona central, dando à coroa um aspeto de chave-de-

fendas. Os dentes vão-se então estreitando em vez de se tornarem mais largos à

medida que descendem da gengiva. O esmalte sofre abrasão com facilidade, sendo

frequente a dentina ficar exposta. A cor do dente também é anormal apresentando-se

semi-translúcida em vez da tonalidade branco pérola comum nos dentes normais.

Objetivos

Dentes de Hutchinson

Os dentes de Hutchinson e os molares de Mulberry são manifestações dentárias normalmente associadas à Sífilis

Congénita que se manifestam essencialmente nos incisivos centrais maxilares e nos primeiros molares mandibulares. A

Sífilis Congénita é uma doença rara pelo que a maior parte dos médicos dentistas não se irão deparar com um caso

destes durante a sua carreira. No entanto, é importante o seu conhecimento especialmente no que diz respeito ao

encaminhamento do paciente de modo a tentar controlar complicações futuras que esta infeção pode provocar.

Estas anomalias dentárias devem-se a um esmalte hipoplásico e têm caraterísticas muito próprias que tornam estes

dentes facilmente identificáveis pelo médico dentista durante uma consulta, no entanto para confirmar a ligação entre

estas manifestações dentárias e a Sífilis Congénita, devem ser feitos os exames de diagnóstico comprovativos da

presença desta doença assim como verificar a existência da Tríade de Hutchinson no paciente.

Introdução

• 1861: Huntington relata alterações

morfológicas nos dentes devido à sífilis. Apenas

afeta incisivos permanentes.

• 1877: Moon fornece a 1ª descrição dos

defeitos nos primeiros molares permanentes.

Afirma que não possuem ranhuras ao redor das

cúspides e a superfície da coroa é lisa.

• 1884: Fournier descreve molares com sulco

profundo em torno da base de cada cúspide

causada por hipoplasia do esmalte.

• 1905: Descoberta do Treponema pallidum.

Bactéria responsável pela sífilis congénita.

• 1926: Karnosh tenta associar os termos de

Moon com os de Fournier. Apenas atribui aos

de Fournier o termo ‘Molares de Mulbery’.
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Contexto Histórico

• Manifestações precoces incluem a glossite atrófica, descoloração amarelada dos lábios e um palato alto e estreito.

• Manifestações mais tardias incluem a tríade de Hutchinson: queratite intersticial da córnea, perda de audição neurossensorial e anomalias dentárias. Estas só tendem a

aparecer depois dos 24 meses de idade.

Para relacionar estas doenças à Sífilis Congénita devem ser reunidas estas 3 manifestações no quadro clínico do paciente, visto que estas anomalias dentárias podem

também ser provocadas por intoxicações ou alterações localizadas durante o desenvolvimento dentário.

Aspetos Clínicos

• Treponema Pallidum, bactéria causadora da sífilis, atravessa a placenta apenas depois da 16ª semana da vida intra-uterina e desta forma afeta as estruturas faciais e

os dentes do feto, sendo a sua severidade determinada pela duração da infeção. Estas anomalias não aparecem na dentição temporária já que a Treponema pallidum não

entra na circulação fetal até depois da sua morfodiferenciação.

Transmissão

Metodologia

• Pesquisa bibliográgica sobre “Molar de Mulberry” e “Dentes de Hutchinson” .

Pesquisa na plataforma PubMed de artigos científicos dos últimos 5 anos e texto

completo gratuito com as palavras-chave “dental” e “congenital syphilis”.

• Informação surgiu da interseção da informação encontrada nos livros

“Odontopediatria”(2005), “Dental Anatomy”(1997) e o artigo científico “Dental

Stigmata of Congenital Syphilis: A Historic Review With Present Day Relevance”.

Possuem uma superfície oclusal

constituída por múltiplos e pequenos

tubérculos com cúspides pouco

desenvolvidas e indistinguíveis, dando ao

dente um aspeto de amora. É provocado

pela hipoplasia do esmalte.

Molares de Mulberry

• Achados clínicos + exames laboratoriais.

• Exames sorológicos: VDRL (pesquisa laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis). Atenção: falsos positivos podem ser causados pela presença de anticorpos

maternos e não devido à presença da infeção em si na criança; falsos negativos, como consequência do efeito pró-zona (resultados negativos gerados pela

desproporcionalidade entre a quantidade de anticorpos presentes na amostra e a quantidade de antigénio do teste)

• FTA-ABS (absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes) -teste de imunofluorescência para confirmar o diagnóstico de sífilis usando anticorpos específicos contra a

bactéria Treponema pallidum.

Diagnóstico

• A sífilis congénita é uma doença que, apesar de rara, pode causar sérios problemas dentários. A nível dentário, esta doença

poderá apresentar vários sinais como: hipoplasia da maxila, palato em ogiva, prognatismo mandibular, nariz em sela, etc,

todavia, os mais comuns são os dentes de Hutchinson e os molares de Mulberry. Estes caracterizam-se como anomalias

provocadas pela hipoplasia do esmalte que geram configurações coronárias diferentes do normal. O diagnóstico envolve uma

série de exames e um conjunto de caraterísticas sintomáticas que devem ser conhecidas pelo Médico Dentista que, deve saber

identificá-los e tratá-los.

Conclusão
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