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Resumo 

O conhecimento da prevalência de HMI permite 

uma melhor definição de programas para tratamento das 

populações cometidas por esta alteração. O objetivo 

deste estudo de revisão de literatura foi avaliar a 

prevalência da HMI em diferentes países do mundo e no 

Brasil. Realizou-se uma busca sistematizada da literatura 

em diferentes basesde dados, obtendo-se um total de 71 

estudos. As maiores prevalências foram na Nigéria 

(41.9%), Espanha (24.2%) e Índia (21.4%); as menores 

prevalências ocorreram na Suécia (1.5%), Egito (2.3%) e 

Alemanha (2.6%). No Brasil, a prevalência é entre 12% e 

19%. Concluiu-se que há uma variabilidade muito grande 

na prevalência de HMI ao redor do mundo e que os 

dados brasileiros disponíveis encontram-se numa faixa 

intermediária, mas que corresponde a um número 

significativo de pacientes portadores desta alteração. 

Introdução  

A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é 
definida como um defeito qualitativo de esmalte dental de 
origem sistêmica. Pode afetar de um a quatro primeiros 
molares permanentes podendo também estar associado 
aos incisivos permanentes. 

Essa alteração se manifesta clinicamente 
apresentando defeitos qualitativos no esmalte dentário, 
que variam de acometimento leve ao mais severo. O 
acometimento leve é representado por opacidades 
demarcadas, com colorações variadas podendo ser 
brancas, amarelas ou marrons/acastanhadas.  As 
condições mais severas demonstram perdas estruturais 
do esmalte ou restaurações atípicas, isto é, restaurações 
em áreas ou superfícies que não são caracterizadas pela 
lesão cariosa.Esta situação demanda maior necessidade 
de tratamento e impacta negativamente na qualidade de 
vida das crianças portadoras, assim o conhecimento da 
prevalência é fundamental para subsidiar a formulação 
de políticas capazes de prover o tratamento necessário 
aos portadores desta alteração. Portanto, o objetivo 
deste estudo de revisão de literatura foi avaliar a 
prevalência da HMI em diferentes países do mundo e no 
Brasil. 

Material e Métodos 

Este estudo é uma revisão integrativa da 
literatura que buscou dados sobre a prevalência de HMI 
no Brasil e no mundo, através dos dados existentes na 
literatura. A busca nas bases de dados foi embasada nas 
palavras-chave previamente definidas (Decs/Mesh 
descritores) e contemplou as bases Pubmed, Cochrane, 
Lilacs, Scielo e Scopus. Foram selecionados todos os 

estudos encontrados sobre a prevalência de HMI e se 
analisou as seguintes variáveis: 1) Registro dos autores, 
2) Local de recrutamento dos pacientes da pesquisa, 3) 
Idade dos participantes, 4) Número de pacientes 
avaliados, 5) Prevalência de HMI, 6) Grau de severidade 
das lesões.  

Resultados e Discussão 

Um total de 71 artigos foi obtido. Observou-se 
que a prevalência da HMI difere de acordo com os locais, 
idades e condições pesquisadas. Os locais mais 
prevalentes foram Ile-Ife-Nigéria (41,9%); Valencia- 
Espanha (24,2%) e Muradnagar-India (21,4%). As 
regiões menos prevalentes foram Bengaluru-Índia 
(0,48%), Suécia (1,59%), Egito (2,3%) e Alemanha 
(2,61%). Em relação ao Brasil, 5 estudos foram 
encontrados. Dois levantamentos realizados em Minas 
Gerais, com crianças de 6 à 12 anos, totalizando 1821 
pacientes, com prevalência de 19,8% (Souza, 2012; 
Tourino, 2016). Em Araraquara (SP) também foram 
conduzidos dois estudos, com média de 8 anos de idade 
dos pacientes, um total de 2308 pacientes e prevalência 
igual, 12,3% (Jeremias, 2013; Souza, 2013). Já em 
Teresina (PI), a prevalência foi de 18,4% em 594 
crianças com a média de idade 12,45 (Dantas-Neto et 
al., 2016). O grau de severidade das lesões de HMI 
também varia muito. Lesões severas são relatadas em 
índice tão elevado quanto 61.1% ou tão baixo quanto 
1.49%. No que diz respeito aos dentes afetados a razão 
é de 5,7 / 3,4 para o acometimento de molares/incisivos.   

Conclusão 

Há uma variabilidade grande na prevalência de 

HMI no mundo; os dados brasileiros encontram-se numa 

faixa intermediária, mas com um número significativo de 

pacientes portadores desta alteração. 
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