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RESUMO

A Síndrome de Down, também conhecida como Trissomia do 21, é uma anomalia cromossomial comum e normalmente encontrada em pacientes 
na rotina dos consultório odontológicos distribuídos por nosso país. Esta síndrome é caracterizada por uma série de manifestações clínicas, entre 
elas atrasos da função motora, demência, espontaneidade, cordialidade, gentileza, ansiedade e teimosia. Os portadores desta alteração 
apresentam também um nível de retardo no desenvolvimento físico e no padrão de crescimento ósseo consideráveis. Podem apresentar 
diferentes manifestações sistêmicas como problemas respiratórios e cardiovasculares e malformações congênitas. Este conjunto de 
manifestações implicam, portanto, na adequada capacitação do profissional de odontologia para que o mesmo esteja habilitado a reconhecer as 
alterações correlacionadas com esta Síndrome para , com isto, efetuar uma perfeita adequação no plano de tratamento odontológico destes 
indivíduos.  A proposta do presente estudo, portanto, é apresentar um estudo revisional realizado a partir de levantamento bibliográfico sobre os 
diferentes tipos de alterações craniofaciais e casos de anodontia já diagnosticados em pacientes portadores de Síndrome de Down para 
possibilitar uma sistematização no cuidar por parte do cirurgião dentista desde sua formação acadêmica na odontopediatria até sua 
especialização, afim de que ele esteja mais capacitado para desenvolver um atendimento adequado a seus pacientes. A metodologia utilizada foi 
qualitativa descritiva através de levantamento bibliográfico na realizado na biblioteca virtual de saúde (BVS), utilizando-se as palavras-chave: 
odontologia, Síndrome de Down, malformações congênitas, mal oclusão dental, utilizando inicialmente  cada palavra-chave, em seguida em 
duplas e trios, até a realização do levantamento simultâneo com todas as palavras-chave. Após a leitura e seleção dos textos apropriados, foi 
possível identificar 10 estudos relativos ao tema. Como resultados, destaca-se que, além das diferentes alterações morfofuncionais sistêmicas, 
observa-se que os portadores desta síndrome apresentam também um nível de retardo no desenvolvimento físico e no padrão de crescimento 
ósseo consideráveis. Podem apresentar características clínicas, dentárias e faciais evidentes, tais como alterações na articulação 
temporomandibular, anodontia e mal oclusão dental nestes pacientes. Conclui-se portanto ser necessário o conhecimento sobre o assunto desde 
a formação acadêmica do profissional de saúde para proporcionar adequado planejamento de tratamento e evolução do paciente, uma vez que 
está é a síndrome cromossomial mais comum em todo mundo.
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