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1 INTRODUÇÃO

A medida que a oclusão se desenvolve da

dentição decidua para a permanente,

através da dentição mista, uma série de eventos ocorrem de forma ordenada e oportuna.
Estes eventos resultam em modificações no arco dental que vão definir uma
oclusão adulta normal. (MAC DONALD, AVERY, 1995) Essas modificações são causadas

pela migração fisiológica do primeiro molar permanente sucedida pela esfoliação dos molares
deciduos. A quantidade de mesialização do primeiro molar permanente e a determinação do

espaço necessário para o alinhamento dos dentes anteriores, influi de modo determinante na
avaliação clinica da oclusão, segundo MORABITO, DEFABIANIS 1990.

A verificação da oclusão durante o exame clinico deve ser um procedimento de
rotina

do clinico e, principalmente, do odontopediatra. Este procedimento consiste de uma

análise clinica, radiográfica e de modelos. GALVA() (1986)
E necessário ressaltar a importância da integridade do dente deciduo com
propósito de diminuir a grande freqüência de extrações precoces a que estes dentes são

submetidos. Alguns dados afirmam que tais extrações atingem cerca de 60% das crianças
brasileiras com idade por volta dos 8 anos ARAÚJO (1988).
A odontopediatria com sua finalidade primordial de prevenir fatores que alterem a
oclusão normal, consiste em uma vigilância constante dos arcos dentários, incluindo desde os

procedimentos básicos de prevenção como o uso racional de flúor, aconselhamento dietético,
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orientação de higiene oral e execução de uma dentistica restauradora eficiente. Faz parte da
prevenção em ortodontia, o controle de espaço quando a perda dos dentes deciduos for
inevitável. Uma das etapas do programa de controle de espaço consiste na manutenção de
espaço, que faz uso de dispositivos para preservar o perímetro do arco. Este tratamento é
dirigido para a manutenção do perímetro total do arco dental durante o período de
desenvolvimento, controlando assim o processo de troca da dentição decidua para a
permanente.
0 profissional não deve descuidar de todo o perimetro do arco e do
desenvolvimento da oclusão, simplesmente porque um dente foi perdido precocemente. Uma
variedade de engenhosos mantenedores de espaço são indicados. 0 tipo de mantenedor a ser
usado vai depender de cada caso em particular. MOVERS (1991), NAKATA, WEI (1995)
A função do mantenedor de espaço é consentir uma erupção normal do dente
permanente na arcada dentária, possibilitando uma boa função mastigatória, uma estética
aceitável e, em alguns casos, prevenir distúrbios fonéticos. Esses dispositivos preservam o

espaço deixado pelo dente deciduo perdido precocemente. MORABITO, DEFABIANIS
(1994)

A importância da manutenção de espaço está fundamentada nos inúmeros estudos
que demonstram a alta incidência de fechamento de espaços que ocorre após a perda precoce
de dentes deciduos, tanto na dentição decidua como na permanente. GHAFARI (1986 a)
Ao questionar a manutenção de espaço, o profissional não deve esquecer os
conhecimentos básicos referentes ao crescimento, desenvolvimento e maturação do indivíduo,
assim como outros fatores externos que poderão, em determinadas circunstâncias, retardar ou
acelerar as trocas dentárias, para então chegar a uma decisão clinica correta. CORRÊA (1996)
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Este trabalho ressalta a importância que se deve dar aos recursos preventivos, uma
vez que "Prevenção em odontologia" consiste também em fornecer a um dente o espaço que é
a ele destinado e o uso correto desse espaço é o principal fator para o melhor desempenho do
papel estético e funcional do elemento dental.
A finalidade dessa monografia é realizar uma revisão bibliográfica das indicações
dos diferentes tipos de mantenedores de espaço como conduta terapêutica preventiva frente as
perdas precoces de dentes deciduos.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Perda precoce
2.1.1 Conceito
Para MOYERS (1991), CORRÊA (1996) perda precoce é a perda que ocorre
antes da esfoliação normal do dente.
Neste caso, a palavra "prematura" se refere ao crescimento dentário próprio da
criança, e não aos padrões populacionais. Refere-se especificamente ao estagio de
desenvolvimento do dente permanente que vai substituir o dente deciduo perdido.
Para que uma extração de dente deciduo possa ser considerada precoce,
ARAÚJO (1988) afirmou que dois fatores devem ser avaliados:

a) a extração deve ocorrer com o espaço de tempo de pelo menos um ano antes da erupção do
sucessor permanente;

b) após a comprovação radiograficamente de que o germe do sucessor permanente ainda está
com sua formação aquém do estágio 6 de Nolla. Este fato determina a extração como sendo
precoce, porque haverá neo-formação óssea sobre o germe do dente permanente,
dificultando sua erupção.
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2.1.2 Etiologia
Geralmente os fatores etiológicos das perdas precoces vinculam-se a determinados
grupos de dentes, tendo uma alta correlação de causa e efeito:

a) exodontias resultantes de lesões cariosas extensas
VAN DER LINDEN (1986), MOYERS (1991), KORYTNICKI, NASP1TZ,
FALTIN (1994), CORRÊA (1996) , PINKHAN (1996) comentaram que a principal causa

de perda precoce de molar deciduo é a cárie. Isso se deve aos problemas sócio-econômicos
aliados ao falso conceito popular de que os dentes deciduos não são importantes, pois serão
substituidos por dentes permanentes e assim o tratamento fica negligenciado. Um número
elevado de iatrogenias é provocado pela falta de diagnóstico e tratamento adequado. 0
dentista deve lançar mão de todos os recursos para preservar o dente, pois ele é o melhor
mantenedor de espaço. A cárie, segundo os autores, é a maior causa isolada de maloclusão
localizada. As exodontias prematuras também podem estar inseridas em um programa de
extração seriada com finalidade ortodemtica, sendo os caninos deciduos, os dentes deciduos
mais frequentemente perdidos por esse motivo.

b) traumatismo dento-alveolar
VAN DER LINDEN (1986), STELLMANN et al. (1991), KORYTNICKI
NASPITZ, FALT1N (1994), CORRtA (1996) , PINKHAN (1996) ressaltaram que o

trauma de dentes deciduos é muito freqüente em crianças de 1,5 a 3 anos de idade devido
falta de coordenação. A incidência de traumas entre crianças do sexo feminino e masculino é
igual. Os incisivos superiores são mais afetados. Como as lesões traumáticas ocorrem mais em
crianças até 3 anos, isso pode significar um prognóstico mais preocupante. Os casos mais
comuns de trauma onde ocorrem perdas precoces são:
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- Fraturas coronorradiculares.
- Fraturas radiculares - terço cervical.
- Fraturas radiculares longitudinais.
- Deslocamento total.

- Intrusão seguida de anquilose intra - óssea.

c) erupção ectópica irreversível do primeiro molar permamente
VAN DER LINDEN

(1986), CORRÊA (1990), MOVERS

(1991),

KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994) , PROFFIT, FIELDS (1995) conceituaram

ectopia como fora da posição normal ou mal posicionado. Os dentes ectópicos são aqueles
que se desenvolvem fora de sua posição normal. A incidência maior é nos primeiros molares
permanentes superiores e ocorre em 3 ou 4% da população. A erupção ectópica do primeiro
molar permanente refere-se A. posição anormal deste dente, impactando na superficie distal do
segundo molar deciduo, causando reabsorção desta face. A impactação pode ser reversível quando há auto correção. Quando isso não acontece, a impactação é irreversível e terá, como
conseqüência, a esfoliação precoce do segundo molar deciduo. Em alguns, casos se faz
necessário a extração precoce do dente deciduo. (FIG. 1)

69
FIGURAI - Impactação do primeiro molar permanente provocando reabsorção da raiz distal e palatina do
segundo molar deciduo.
FONTE - LINO (1990)
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d) restaurações inadequadas
Restaurações

realizadas nos dentes, sem respeitar a altura cérvico-oclusal e a

distância mésio-distal, pode causar sérios problemas periodontais e de maloclusão. Dentes

restaurados e que apresentam contato prematuro podem sofrer trauma oclusa!, que pode levar
a um processo de rizólize que conduz à perda do dente deciduo e erupção acelerada do dente
permanente sem suporte para resistir as solicitações mecânicas. Quando isto ocorre, podemos
ter a perda do elemento dental, fenômeno este denominado foliculise. MOYERS (1991),
CORRtA (1996).

e) discrepância Osseo-dentaria negativa
Pode ocorrer reabsorção radicular, antes da época normal de esfoliação em arcos
dentários apinhados. Um incisivo lateral deciduo superior é mais frequentemente perdido

prematuramente por reabsorção muito precoce de sua raiz associada A. erupção do incisivo
permanente adjacente. Quando um incisivo lateral inferior irrompe lingualmente, a combinação
da força irruptiva e a pressão da lingua levam o incisivo lateral contra a raiz do canino deciduo
causando reabsorção, tendo como conseqüência a perda precoce, conforme VAN DER
LINDEN (1986), MOYERS (1991), CORRtA (1996).

O anquilose
CORRÊA (1991),
VALLADARES NETO (1994),

NASCIMENTO,

VALLADARES

NETO

(1993),

DIAS, MOLITERNO, OLIVEIRA (1994). MAC

DONALD, AVERY (1995), afirmaram ser anquilose uma anomalia da erupção dentária que

consiste na fusão do cemento dentário ao osso alveolar, fazendo que o elemento afetado fique
em infra oclusão. A incidência desta entidade única independe do sexo, mas é mais freqüente
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no arco inferior da dentição decidua, ocorrendo igualmente no primeiro e segundo molar
deciduo. O diagnóstico precoce e pronto atendimento da anquilose dento-alveolar na dentição
decidua é fundamental na manutenção de um padrão normal de desenvolvimento da oclusão
dentária. Dentes deciduos anquilosados que sofrem de infra-oclusão severa devem ser
extraídos para prevenir problemas de maloclusão causado pela extrusão do dente antagonista e
perda de espaço devido as migrações dentárias dos dentes adjacentes. Se necessário, a
manutenção de espaço ou recuperação de espaço, está indicada após a extração do dente
anquilosado.

g) anomali as de desenvolvimento
Odontodisplasia: clinicamente os dentes mostram retardo ou ausência completa da
erupção, forma bastante alterada com evidencia de mineralização defeituosa.
Radiogrificamente mostram redução acentuada da densidade que di um aspecto de
"fantasma" Esmalte e dentina aparecem finos e a câmara pulpar excessivamente grande. E
uma anomalia rara. Um ou vários dentes podem estar afetados. Os dentes anteriores e
superiores são afetados com mais freqüência. A etiologia é desconhecida. O tratamento
consiste de exodontias destes dentes e colocação de aparelho protético.
Displasia ectodérmica: é uma síndrome com alteração dos tecidos ectodértnicos.
As manifestações principais são a hipodontia, a hipotricose e a anidrose. A expressividade das
manifestações está relacionada a heterogeneidade genética. Os indivíduos afetados pela
hipodontia ou anodontia generalizada sofrem sérios problemas estéticos, funcionais e sociais.
As próteses parciais removíveis são indicadas, devendo ser refeitas à medida que haja o
desenvolvimento da arcada e uma solução definitiva na fase adulta seja tomada. CORRÊA
(1996)
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2.1.3 Conseqüências
RAPAPORT, KIRZNER (1986) afirmaram que um dos motivos para conservar

os dentes deciduos nas crianças é a função que cada dente desempenha, particularmente os
segundos molares deciduos, como chave para manutenção do perímetro do arco dentário. Uma
vez diminuído este perímetro, por razões de caries proximais e/ou extrações de dentes
temporários, obtêm-se duas conseqüências desfavoráveis ao desenvolvimento oclusal: um
insuficiente espaço para a erupção correta de dentes permanentes e a inclinação mesial de
primeiros molares permanentes, gerando contatos prematuros que são causa de bruxismo e/ou
desvios laterais da mandíbula e modificações da linha média.
GIANCOTTI et al. (1990) também salientou a importância de manter os dentes

deciduos saudáveis. Eles vão permitir um desenvolvimento fisiológico do arco dental, do osso
basal e das principais funções orais.

Já LINO (1990) descreveu o dente como o melhor mantenedor de espaço
proximal e funcional, devido à presença da coroa clinica, periodonto e raizes que guiam a

erupção do dente sucessor permanente. "As perdas precoces de dentes deciduos, em particular
dos molares, podem determinar sérias alterações no desenvolvimento da oclusão da dentição
mista e conseqüentemente da dentição permanente."
GHAFARI (1986a) , em seu relatório sobre o "Tratamento Precoce dos

Problemas do Arco Dentário", citou o trabalho realizado por Owen, que após revisar os
estudos de vários pesquisadores a respeito das sequelas da perdas precoces dos dentes

deciduos esboçou as mais importantes tendências. Verificou que a prevalência e o grau de
perda de espaço estão associados com a duração do tempo que se segue a perda precoce dos
dentes. Quanto mais cedo são perdidos, especialmente antes da erupção do primeiro molar
permanente, maior é a movimentação em direção ao espaço do dente perdido. Ao menos em
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96% das perdas precoces ocorre alguma perda de espaço no primeiro ano ou mais, após a

perda do dente. Para VAN DER LINDEN (1986), MC DONALD, AVERY (1995) as
migrações que ocorrem como conseqüência da perda precoce, acontecem principalmente

durante os primeiros 6 meses. Já RICHARDSON (1990) afirmou que existe uma tendência
para a velocidade de fechamento diminuir após os seis primeiros meses. Ainda segundo Owen,
a maior prevalência e quantidade de fechamento de espaço ocorre após a perda do segundo
molar deciduo superior, seguido pelo segundo molar deciduo inferior; porém, quantidades
quase iguais de espaço são perdidas no maxilar superior e inferior, seguidos pela perda do
primeiro molar deciduo. A porcentagem da perda de espaço é maior na maxila do que na
mandíbula após a perda precoce. Geralmente a direção do movimento dos dentes adjacentes
aos dentes perdidos 6: mesial para os dentes posteriores, e distal para os dentes anteriores, ou
ambos podem ocorrer.
Segundo VAN DER LINDEN (1986), os efeitos mais preocupantes da perda
precoce são a migração dos dentes adjacentes para o espaço originado. 0 dente sucessor
poderá encontrar o espaço fechado ou diminuído, ocorrer o encurtamento do arco e o
antagonista sofrer uma supra-erupção. Essas migrações dentárias vão depender:
a) do dente perdido;
b) das condições da oclusão local„
c) da relação sagital entre os dois arcos dentários;
d) da condição de espaço no arco dentário;
e) da influência da lingua e musculatura;
O da época da perda prematura.
TAYLOR, FULL (1994) afirmaram que a inclinação dentária está essencialmente
na dependência da observação de importantes fatores:
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a) idade dentária na época da extração;
b) condições de espaço;
c) época e espaço para erupção;
d) intercuspidação.
WHITE apud CORRÊA (1996) complementou esses achados a fi rmando que

também existem fatores específicos relacionados com a migração dos dentes: idade, extensão
do espaço, altura da cúspide do permanente e que inclinações maiores ocorrem em arcadas
potencialmente apinhadas ou não.
GUEDES-PINTO (1990) citando os trabalhos de Lyons, Wizzet, Roche, Petch e
Pugliese, afirmou que 65% das maloclusões estão associadas As perdas precoces dos dentes
deciduos, principalmente quando não foi feito uso do mantenedor de espaço e, quanto mais

precoce for a perda, maiores são Os danos na oclusão. Com relação A perda precoce de um ou
mais dentes, pode ocorrer:
a) perda da continuidade do arco dentário;
b) perda parcial ou total da relação oclusal;
c) redução ou perda completa da oclusão local.

A ausência do dente deciduo gera problema não só quanto à mecânica funcional e
A estética, mas também ao desenvolvimento da oclusão. Esse desenvolvimento deve acontecer
de forma harmoniosa entre os integrantes bucais e peribucais.
VAN DER LINDEN (1986) afirmou que as migrações na maxila são mais

extensas e ocorrem mais rapidamente que na mandíbula. Além disso, na maxila, as migrações
estão restritas ao movimento mesial do primeiro molar permanente, enquanto na mandíbula, os

dentes dispostos mesialmente ao espaço, tendem a moverem-se para distal.
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GHAFARI (1986a) em seu relatório, e MOVERS (1991), citaram Northway e o

estudo realizado por ele em crianças canadenses. Os achados de Northway vieram confirmar
ou acrescentar os achados já reportados por Owen.
Como resultados desse estudo, ele verificou que o espaço ocupado pelos molares
deciduos fechou como conseqüência de cáries ou perdas precoces desses dentes deciduos.

grau de perda de espaço foi relacionado à idade de extração na maxila mas não na mandíbula.
A perda do primeiro molar deciduo na maxila bloqueia o canino permanente, ao passo que a
perda do segundo molar superior deciduo tende a impactar o segundo pré-molar. As perdas
precoces do primeiro molar inferior deciduo tendem a causar má -erupção do segundo prémolar. A maioria das perdas de espaço é decorrente do movimento mesial dos molares, mas a
migração distal do canino deciduo pode ocorrer. No caso de perda precoce dos incisivos
deciduos nenhum espaço fechado foi relatado. A perda precoce do canino deciduo inferior

pode resultar num fechamento de espaço pelo movimento mesial do primeiro molar deciduo,
principalmente se os caninos deciduos forem perdidos perto da erupção do primeiro molar
permanente, e um maior movimento para mesial do primeiro e segundo molares deciduos
adjacentes. A perda precoce dos caninos deciduos pode ser seguida pelo movimento para distal
e lingual dos incisivos permanentes. Se o canino deciduo for perdido unilateralmente, poderá

ocorrer desvio de linha média Apinhamentos, impactações e assimetrias na dentição
permanente são possíveis sequelas do fechamento do espaço.(FIG.2)

1

FIGURA 2 - Tendências naturais dos movimentos dentários.
FONTE - LIEGEOUIS, LINIME (1990)

Para MAC DONALD, AVERY (1995), embora não haja concordância em

relação à freqüência com que ocorrem fechamento de espaço ou desenvolvimento de
maloclusão após a perda precoce de dentes deciduos, vários fatores influenciam na instalação
desse problema:
a) anormalidade na musculatura oral: uma lingua em posição muito elevada, associada a um
forte músculo do mento, pode resultar em um colapso do arco dentário superior e migração
distal do segmento anterior;
b) presença de hábitos orais: são responsáveis pelo inicio de um colapso após a perda
prematura de dentes, principalmente na presença do hábito de sucção do dedo;
c) existência de maloclusdo: a perda precoce de dentes deciduos em arcos Classe II, Divisão I,
em geral, torna-se mais grave após a perda precoce de dentes inferiores deciduos;
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d) estágio de desenvolvimento da dentição: se os dentes adjacentes ao espaço deixado pela

perda precoce estiverem em fase ativa de erupção, é provável ocorrer maior perda de
espaço.

2.1.3.1 Região

anterior

Quanto As conseqüências da perda precoce de dentes deciduos deve-se considerar
a região ou grupo de dentes. A perda ocorrida na regido anterior no período da dentição
decidua pode ter conotação diferente da regido posterior.
GUEDES-PINTO (1990)

citou Baume, que define o arco deciduo imutável em

suas dimensões até os cinco anos de idade, podendo considerar que perdas anteriores não
afetam a dimensão do arco, não havendo necessidade de mantenedor de espaço. Porém,
GUEDES-PINTO (1990)

afirmou que o tipo de arco, segundo a classificação de Baume, e

importante no comportamento das alterações na área diante de perda precoce. Desse modo, no
arco Tipo I, os dentes implantados com diastemas entre si revelam um padrão de equilíbrio que
parece não ser afetado pela perda precoce de um elemento anterior. IA no arco Tipo II, o
próprio contato interdental é um dos pontos de equilíbrio, com uma implantação dos dentes

mais instável, revelando a necessidade do uso de mantenedor de espaço em perda precoce dos
dentes anteriores. 0 autor tambem citou, como conseqüência das perdas precoces na região
anterior, as fibroses gengivais que, além de alterar a cronologia, pode alterar também a
seqüência eruptiva. Podem ocorrer também desvios de posicionamento dos permanentes

sucessores. GUIMARÃES et ai (1994) também citando os estudos de Baume, afirmou haver
um aumento na distância intercanina, sendo este maior na maxila do que na mandíbula. Um
maior surto de crescimento na maxila se deve A. erupção dos incisivos centrais, e na mandíbula
ocorre durante a erupção dos incisivos laterais
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Segundo BAYARDO (1986), geralmente as funções essenciais dos dentes
deciduos anteriores são negligenciadas: a mastigatoria, a cosmética, guia de orientação para a
erupção dos dentes sucessores permanentes, o seu papel no desenvolvimento da fala e para
evitar hábitos bucais indesejáveis. Esta atitude pode prevalecer porque as emoções da criança
são mal interpretadas e mal entendidas pelos pais e clínicos. HA., além disso, falta de pesquisa
objetiva para sustentar uma atitude mais positiva em relação a este problema. A perda precoce
de um incisivo geralmente é ignorada, na expectativa que este segmento vai alargar com o
crescimento. Apinhamento dos incisivos permanentes pode ser o resultado desta concepção
errada.
VAN DER LINDEN (1986) afirmou que a presença dos incisivos centrais

superiores deciduos não é essencial na manutenção de espaço para seus sucessores no arco
dentário. Além do mais, os incisivos centrais superiores deciduos não desempenham um papel,
como os laterais, no aumento da distância intercanina.
Para LINO (1990), se houver uma oclusão posterior satisfatória é esperado que
não ocorra fechamento de espaço após a perda precoce de incisivos deciduos.
MOVERS (1991) chamou atenção para a necessidade de fazer acompanhamento

radiográfico para observar o desenvolvimento dos incisivos permanentes quando a perda dental
ocorrer antes dos 4 anos e o espaço deixado pela perda deverá ser observado regularmente.
VALLADARES NETO et al. (1994) revisando estudos feitos sobre as sequelas

da perda precoce na regido de incisivos superiores, mostrou que em algumas situações clinicas
pode ocorrer perda de espaço. Quando a perda é muito precoce, principalmente antes da
erupção do canino deciduo, o potencial para o fechamento é elevado. A grande distância dos
germes dos dentes permanentes ao plano oclusal faz com que haja o fechamento do espaço as
expensas da inclinação mésio-lingual dos dentes deciduos adjacentes, estimulado pela
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musculatura peribucal. Pode ocorrer, conseqüentemente, desvio de linha média e até mesmo
mesialização dos dentes posteriores. Em arcos dentários já apinhados, há aumento considerável
do apinhamento. Uma outra possibilidade de haver fechamento de espaço, é quando a perda
precoce associa-se a atresia do arco dentário superior.
Para KORYTNICKY, NASPITZ, FALTIN (1994) as forças musculares da
lingua e dos lábios, assim como alguns hábitos bucais, influenciam na perda de espaço anterior,
enquanto que as forças de erupção mostram um maior potencial na modificação do espaço na
regido posterior.
MAC DONALD, AVERY (1995) afirmaram que pode ocorrer perda de espaço

após perda precoce de incisivos. E importante analisar a presença de diastemas e a oclusão.
Um colapso do arco, após a perda, é quase certo quando há evidência de que o comprimento
do arco é inadequado. Em alguns casos, pode ocorrer migração mesial até dos caninos
deciduos.
PINKHAN (1996) afirmou que a perda de espaço pela migração dos dentes

adjacentes aos incisivos perdidos precocemente pode não ser verdadeiro na maior parte dos
casos. 0 que pode ocorrer é a reacomodação do espaço entre os incisivos remanescentes, sem
haver, porém, perda liquida de espaço. Quanto à função mastigatória, a criança continuará
crescendo normalmente, se tiver uma dieta adequada. Quanto à função fonética, se a criança já
adquiriu habilidades fonéticas, a perda de um incisivo não é particularmente importante.
CORRÊA (1996) salientou a importância da estética para as crianças. Quando ela

perde seus incisivos anteriores prematuramente, a criança pode se sentir diferenciada das
outras crianças. 0 efeito psicológico pode ser marcante, podendo deixá-las inseguras, ansiosas
e mutiladas. Sem dúvida, a perda dos dentes deciduos anteriores altera a aparência da criança
produzindo mudança comportamental.
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2.1.3.2 Caninos

e regido posterior

VAN DER LINDEN (1986) ressaltou que a perda precoce de canino deciduo

unilateral será seguida pela migração dos 4 incisivos para o lado onde houve a perda, com
desvio de linha média. 0 canino permanente não encontrará espaço suficiente, erupcionando
numa posição bucal fora do arco. Já a perda precoce bilateral de caninos deciduos, em arcos
com apinhamento fará os caninos permanentes erupcionarem também em uma posição bucal.
Os efeitos das perdas precoces dos primeiros molares deciduos são comparáveis aos dos
segundos molares deciduos, entretanto eles são menos severos. Após a perda precoce de um
primeiro molar deciduo, a perda de espaço poderá ocorrer pela eventual migração para distal
dos dentes localizados mesialmente e para mesial, pela migração dos dentes localizados
distalmente. Enquanto que a perda de espaço, após a perda precoce do segundo molar
deciduo, se dará pela mesialização do primeiro molar permanente. Considerando que o
segundo molar deciduo é um dente chave no desenvolvimento da oclusão, a perda prematura
causará um maior impacto sobre o desenvolvimento da dentição permanente.
HUNTER (1989) afirmou que, quando a perda precoce do segundo molar deciduo

antecede a erupção do primeiro molar permanente, os movimentos mesiais destes dentes serão
pronunciados.
SAPINO (1989), TAYLOR, FULL (1994) enumeraram como conseqüências da

perda precoce de segundo molar deciduo: mesialização do primeiro molar permanente
agravada principalmente pela perda 12 a 18 meses antes da erupção do sucessor permanente,
distalização do primeiro molar cieciduo, e a extrusdo do dente antagonista. A intensidade
dessas conseqüências depende do tempo que a criança ficou privada do elemento deciduo.
Quanto maior o tempo, maiores os prejuízos verificados.
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Para GUEDES-PINTO (1990) a perda precoce dos dentes deciduos pode
interferir na oclusão da dentição decidua, da dentição mista e dentição permanente, alterando a
posição normal do dente que, dependendo da gravidade, pode determinar alterações na

dimensão vertical e perda do perímetro do arco dentário. 0 primeiro molar permanente, não

conseguindo compensar a perda ocorrida na dimensão vertical, ficará em infra-oclusão,
acarretando problemas na articulação têmporomandibular, alterações na sobremordida e
sobressaliencia.

RICHARDSON (1990) afirmou que a remoção de um molar deciduo produz
normalmente um colapso rápido e mais ou menos extensivo no arco dental.
Foi documentado por GIANCOTTI et al. (1990), que a perda precoce do molar
deciduo influi no aumento do "overbite" e de apinhamentos e, ainda, na diminuição do

comprimento do arco.
RON N ERM AN apud MOVERS (1991) constatou que a perda precoce do
segundo molar deciduo resultou na erupção precoce do segundo molar permanente. Observou
também que havia uma maior necessidade de tratamento ortockintico nos casos em que os
molares deciduos tinham sido perdidos precocemente, e que era necessário extrair mais dentes
permanentes nesses casos. A perda precoce dos caninos deciduos pode ser motivo de grande
preocupação, afirmou MOVERS (1991) se o canino deciduo for perdido antes dos incisivos

terem-se juntado, podendo ocorrer um espaçamento permanente dos dentes anteriores. Os
efeitos da perda precoce do canino deciduo são mais severos na mandíbula. Pode ocorrer uma
inclinação dos 4 incisivos, se houver uma atividade anormal do músculo mentoniano. Pode

ocorrer perda de espaço ou não, nas perdas precoces do primeiro molar deciduo. Na maxila, os
efeitos não são tão profundos. O primeiro molar deciduo poderá inclinar-se para frente na
época de erupção do primeiro molar permanente. A perda precoce do segundo molar deciduo
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permitirá a mesialização do primeiro molar permanente, mas também leva o canino a uma
tendência distal, alterando a linha média. 0 canino permanente erupciona sem espaço para
ocupar. 0 segundo pré-molar, sendo o Ultimo dente a erupcionar na mandíbula, poderá ficar
bloqueado. 0 autor não deixa de enfatizar a importância do segundo molar deciduo durante o
estágio da dentição mista. Esse dente exerce um importante papel no estabelecimento das
relações oclusais e na manutenção do perímetro do arco.
Mordida cruzada posterior pode ser resultante de uma função oclusal adaptativa da

mandíbula quando dois ou mais molares deciduos são perdidos. Essas mordidas cruzadas vão
ter efeitos negativos de longo alcance na articulação temporomandibular, na musculatura, no
crescimento dos ossos faciais e nas posições finais dos dentes permanentes.
KORYTNICKY, NASPITZ, FALTIN (1994) consideraram que, quando a perda

do primeiro molar deciduo é muito precoce (antes do inicio da atividade eruptiva do primeiro
molar permanente), a perda de espaço nessa regido não é significativa. Durante a atividade
eruptiva do primeiro molar permanente, a possibilidade de fechamento do espaço é maior. 0
primeiro molar permanente inferior, durante seus movimentos eruptivos, descreve uma curva
para mesial utilizando a superficie distal do segundo molar deciduo como guia de erupção. Na
maxila, o primeiro molar permanente descreve uma curva no sentido oposto.(FIG. 3) Mesmo
assim, o segundo molar deciduo atua como uma barreira frente As forças de erupção do
primeiro molar permanente superior. 0 fechamento de espaço poderá ocorrer também pela
distalização do canino deciduo, durante a erupção do incisivo lateral. Após a erupção do
primeiro molar permanente, a probalidade de fechamento de espaço é menor, principalmente
quando esses molares estiverem em firme neutro oclusão. Sobre esse mesmo assunto
TAYLOR, FULL (1994) salientaram que a intercuspidação somente minimiza a migração,

mas não a inibe completamente. E PROFFIT, FIELDS (1995), complementaram afirmando
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que o molar permanente mesializa mais rapidamente na ausência de contatos oclusais do que

na presença dos mesmos. Os autores consideraram que os efeitos da perda precoce do segundo
molar deciduo são mais severos na maxila. 0 primeiro molar permanente poderá ocupar todo
espaço deixado pelo segundo molar perdido, causando impactação do segundo pré-molar. Na
mandíbula, a migração não é tão severa, porém recuperar espaço no arco inferior, é mais

FIGURA 3 - Movimentos eruptivos dos primeiros molares pennanentes.

PROFFIT, FIELDS (1995) confi rmaram que, com a perda de um único dente

deciduo, o arco dentário tende a se contrair e o espaço a ser fechado. 0 componente mesial de
forças presentes antes e durante a erupção dos dentes posteriores é a razão principal para a

inclinação mesial dos mesmos, os quais erupcionam oclusal e mesialmente. A mesialização do
primeiro molar permanente poderá contribuir para desenvolvimento de apinhamento na regido
posterior do arco. A tendência para o fechamento de espaço quando ocorre perda precoce de
caninos deciduos e primeiro molar deciduo, se dá pela inclinação para distal dos incisivos, e
não pela mesialização dos dentes posteriores. Esse deslocamento ocorre por duas razões:
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a) força de contração das fibras gengivais e transceptais e pressão dos lábios e bochechas;
b) uma assimetria na oclusão e uma tendência a apinhamento ocorre quando ha perda
unilateral de caninos deciduos ou primeiro molar deciduo.
Os autores concluiram afirmando que a perda precoce do dente deciduo poderá
causar apinhamento e falta de alinhamento nos arcos dentários.
MIYAMOTO, CHUNG, YEE

apud MAC DONALD, AVERY (1995)

observaram as conseqüências da perda precoce de caninos, primeiro e segundo molares
deciduos, sobre a maloclusdo da dentição permanente. Eles estudaram 255 escolares de 11

anos ou mais, no exame final da dentição permanente. A maloclusão foi avaliada pela
classificação do mau alinhamento e apinhamento dos dentes anteriores. As crianças que

sofreram perda precoce de um ou mais caninos ou molares foram submetidas mais comumente
a tratamento ortodõntico na dentição permanente. A probabilidade da necessidade do
tratamento ortodõritico

aumentou com o número de dentes perdidos precocemente. A

freqüência de tratamento ortodõntico nas crianças que tinham perdido um ou mais dentes

precocemente (deciduos) até os 9 anos de idade, foi 3 vezes maior do que no grupo controle.
A extração prematura de molares teve um efeito significativo e foi associada com um mau
alinhamento acentuado dos dentes permanentes. Não foram observadas diferenças entre a
perda de um primeiro molar e segundo molar deciduo. O apinhamento dos dentes anteriores
era diretamente afetado pela perda precoce dos caninos deciduos.
PINKHAN (1996)

questionou se a perda de espaço vai ou não ocorrer após a

perda precoce de caninos deciduos. Mas confirmou que, quando há perda precoce de molar
deciduo, ocorre a migração mesial e oclusal do dente distal. Há indícios que o dente mesial

migre distalmente. Sendo assim, a perda de espaço ou comprimento do arco pode ocorrer de
ambas as direções.
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2.2 - Importância da manutenção de espaço
SILVA FILHO, FREITAS, CAVASSAN (1990) salientaram que inúmeros

trabalhos, objetivando quantificar a porcentagem de maloclusões, têm revelado altos números
dessas anomalias, levando a Organização Mundial de Saúde a considerar a maloclusdo como
terceiro problema odontológico de saúde pública. Em um estudo feito em escolares de Bauru
(SP 1990) os resultados demonstram que o percentual de oclusão normal restringiu-se a uma
pequena faixa de 11,47% da população estudada, enquanto os 88,53% restantes distribuíramse entre os diferentes tipos de maloclusdo.(GRAF. 1)

11.47%
Oclusão normal
88.53%
Maloclusão

GRÁFICO 1: Proporção entre oclusão normal

e maloclusão.

Desta totalidade de maloclusão encontrada, deve-se ressaltar que dentre as
anomalias genéticas e/ou ambientais relacionadas à maloclusdo, a perda precoce de dentes
deciduos e permanentes apresentou-se em um número significativo de 37% das maloclusões,
sendo inferior apenas nos casos de apinhamento antero - inferior (52,73%) (GRAF. 2)
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GRÁFICO 2:

Estes casos de perdas precoces de dentes deciduos foram classificados, no estudo,
como maloclusões de Classe I, com perda precoce de molares deciduos e mesialização de
molares permanentes. Apesar de apresentarem-se muitos casos de relação molar de Classe II,
explicados pela perda dos molares deciduos, a relação canino que se apresentava com Classe I
é que foi considerada. Rd ainda a possibilidade de algumas oclusões normais transfigurarem-se
em más oclusões Classe 1, uma vez que as crianças foram examinadas no período da dentição
mista e até o estabelecimento da dentição permanente, a dentadura está vulnerável a uma série
de situações indesejáveis, inclusive A. falta de prevenção básica.
Conforme CRAVES (1986) as etapas em que podemos intervir para prevenir uma
saúde oral melhor, são denominadas "níveis de prevenção". Em perda precoce de dentes com
possibilidades de maloclusão podemos intervir nos diferentes níveis de prevenção.
1° Nível de prevenção:

promoção da saúde. Compete a um nível de ação

governamental ampla. Está diretamente dependente do nível sõcio-econômico da população. A
atuação do dentista neste nível é inespecifica.
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2° Nível de prevenção: proteção especifica. Aplicação de medidas preventivas
que, aplicadas oportunamente, reduzem a incidência da doença cárie. Essas medidas básicas de
orientação preventiva, dieta, higiene, fluor, aplicação de selantes devem ser feitas nas consultas
periódicas ao dentista.
3° Nível de prevenção: Diagnóstico precoce e tratamento imediato. Neste nível
situa-se a ortodontia preventiva. Para que a perda precoce não venha comprometer a
oclusão, devemos surpreendê-la na fase ideal logo após a perda da estrutura dental, parcial ou
total, com restaurações adequadas, reabilitação oral e no caso da perda do dente a confecção
do mantenedor de espaço.
GAL VÃO (1986) definiu a ortodontia preventiva como "uma vigilância dinâmica e

constante por parte do profissional e do paciente". Para tanto, é fundamental a comunicação
entre o dentista, a criança e seus responsáveis, bem como uma documentação detalhada com
os registros radiográficos, modelos de estudo e diagnóstico criteriosamente elaborado.
Uma parte importante da ortodontia preventiva é o manejo adequado do espaço
que se refere à manutenção, recuperação, supervisão e discrepâncias.
Para MOYERS (1991) a manutenção do espaço é efetuada somente na vigência
das seguintes condições:
a) quando houver perda de um ou mais dentes deciduos;
b) quando não houver perda do perímetro do arco;
c) quando o prognóstico da análise da dentição mista for favorável.
MAC DONALD, AVERY (1995), NAKATA, WE! (1995), CORRÊA (1996)

consideraram que uma seqüência de eventos ocorre no desenvolvimento da oclusão durante a
transição da dentição decidua para a dentição permanente, através da dentição mista. Esses
eventos vão resultar em uma oclusão funcional, estética e estável. Cada dente se mantém na
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sua correta relação oclusal pela ação de forças individuais (FIG. 4) Se esta relação é alterada,
vai ocorrer inclinação ou tombamento, o que causa perda de espaço ou novo ajuste do espaço

Forças que atuam sobre os dentes:
a) força Vestibular - ação das bochechas;
b) força Lingual - ação da lingua;
c) força Mesial - ação de dente distal sobre o dente mesial.;
d) força Distal - ação da força do dente mesial sobre o dente distal;
e) força gengival - ação do processo alveolar e tecidos periodontais;
O força oclusal - força da oclusão oposta.

FIGURA 4 - Forças exercidas sobre urn dente para manter seu posicionamento na arcada.
FONTE - LIEGEOU1S, LIMME (1992)

A odontopediatria ten, como meta principal, desenvolver uma oclusão perfeita e
saudável

na dentição permanente, através de tratamentos interceptativos

e corretivos

Qualquer tratamento que contribui para esta finalidade é chamado de "Guia de Erupção
Passiva". 0 procedimento clinic:o mais comum nesse tipo de tratamento

é o uso dos

mantenedores de espaço. Esses aparelhos preservam o espaço deixado pelo dente perdido
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prematuramente, permitindo que os dentes permanentes sucessores erupcionem na sua posição
correta, fazendo a manutenção do perímetro do arco.
VIGORITO (1986), GUEDES-PINTO (1990) afirmaram que a prevenção dos

problemas causados pela perda precoce dos dentes deciduos pode ser feita através do uso dos
mantenedores de espaço que vão preservar o espaço originado pela perda, para que o dente
permanente sucessor erupcione em posição normal. Primeiramente, obtém-se os dados para o
diagnóstico e faz-se a planificação do tratamento.
a) exame clinico - verifica-se a perda precoce ou a ocorrer. Cuidados com a higiene bucal,
oclusão, cronologia de erupção, condição periodontal do paciente;
b) modelo de estudo - análise da oclusão e discrepância de modelo;
c) radiografias intrabucais - observa-se a presença dos dentes permanentes para determinar o
espaço requerido, o padrão de erupção dental e posição do germe do dente permanente.
0 mantenedor de espaço somente estará indicado quando o espaço presente é
positivo.
THUROW apud BAYARDO (1986) afirmou que a manutenção de espaço na

região anterior não é necessária, pois na sua opinião, a perda precoce do dente anterior não
afeta seriamente os dentes adjacentes. BARBER apud BAYARDO (1986), constatou que não
é sempre necessário o uso do mantenedor de espaço toda vez que um dente deciduo é perdido
prematuramente. 0 dente especifico, a arcada e a idade dental da criança são fatores
determinantes na indicação.
Segundo GHAFAR1 (1986a) a manutenção de espaço anterior também é
desnecessária, por não ocorrer fechamento de espaço nessa região, uma vez que os caninos já
tenham eruptado. Na necessidade de manutenção de espaço para caninos e molares, dois
fatores importantes devem ser estudados para cada criança:
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a) potencial de perda de espaço no arco ou arcos;
b) tempo de erupção dos dentes permanentes.
A determinação do potencial de espaço depende da posição do dente permanente
adjacente. (TAB. 1)

TABELA 1: Efeitos da perda precoce do primeiro, segundo, ou ambos molares deciduos nos
arcos maxilar e mandibular.

Perda precoce

Direção do movimento dos dentes Possíveis efeitos na
adjacentes
permanente**

54/64

53/63:Distal no primeiro ano

16/26, 55/65: Mesial*
55/65

53/63, 54/64: Distal
16/26: Mesial*

dentição

12 Pré-Molar - frequente erupção
para distal e impactação do canino
1

Pré-Molar - frequente erupção
para distal
Pré-Molar - impactação (possível
erupção precoce)

- tendência de menos
impactação que para 22 Pré-Molar
Canino

, 54/64, 6

53/63: Distal
16/26: Mesial*
83/73: Distal
85/75: Mesial(possivel)

85/75

Variável

depende
do
desenvolvimento dental, tempo e
sequência de erupção do dente

permanente.

46/36: Mesial*

Sequência de erupção do canino e do
1' Pré-Molar pode ser afetada.
O canino pode ficar bloqueado.

83/73, 84/74: Distal
46/36: Mesial*

12 Molar Deciduo pode irromper
distalmente causando impactação ou
erupção ectópica do 29- Pré-Molar.
Sequência eruptiva pode ser afetada

5 84/74, 75

83/73: Distal
46/36: Mesial*

Encurtamento do comprimento do
arco quase sempre levando para

impactaçao ou erupção ect6pica do
22 Pré-Molar.
Sequência eruptiva pode ser afetada.

* Grande quantidade de movimento
** Depende da duração da ausência, idade e época da perda do dente
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0 tempo de erupção está relacionado aos fatores locais e sistêmicos. A influência
dos fatores sistêmicos não é completamente compreendida apesar das discrepâncias dos dentes
estarem associadas com distúrbios enzimáticos, genéticos, endocrinos e nutricionais.
A quantidade de formação radicular dos dentes sucessores e a associação com a
reabsorção radicular dos dentes deciduos estão associadas com a erupção dos dentes
permanentes. Estudos da erupção dos dentes mostram que os caninos erupcionam com cerca
de 3/4 de raiz formada e os pré-molares erupcionam com metade ou 3/4 de raiz formada.
Apesar de muitos estudos terem investigado a erupção dos dentes permanentes seguindo a

extração precoce dos dentes deciduos, uma maneira definitiva de prever o tempo para erupção
dos dentes permanentes esta ainda para ser descrita. Porém, parece que a erupção dos dentes
permanentes esta relacionada com a quantidade de osso que esta acima do germe, e algumas
vezes não esta relacionada com a quantidade de raiz formada. Esta probabilidade explica
porque a erupção é acelerada quando os primeiros molares são extraidos na dentição mista, ou
quando o osso é perdido, especialmente em pacientes com abscessos dentoalveolares. Outros
fatores locais que podem afetar o tempo de erupção são:
a) a inclinação do dente erupcionado;
b) existência de apinhamentos no arco;
c) interferências oclusais;
d) fatores anormais ou patológicos como os supranumerários, dentes anquilosados, fusão dos
dentes deciduos, traumas e cistos;
e) fatores iatrogénicos tais como restaurações mal adaptadas, mantenedores de espaço mal
posicionados, e possivelmente a não reabsorção do material obturador dos canais
radiculares;
f) qualquer combinação dos fatores acima.
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Para SAPINO (1989), quanto mais tempo a criança ficar privada do elemento
deciduo tanto maior é o prejuízo que se verificará na boca, sendo ainda agravado se a criança
apresenta uma hiper-divergência (dolicocéfalo) e enquanto que, em um sujeito hipo-divergente,
(braquicéfalo) o espaço mantém-se igual. Para evitar situações patológicas que levam, de
modo irreversível, à maloclusdo, é necessário recorrer a recuperação integral da coroa, ou ao
uso de mantenedores de espaço.
MORABITO, DEFABIANIS (1990) consideraram que o uso dos mantenedores

de espaço pode reduzir os danos causados pela perda precoce de dentes deciduos mas que sua
utilização deve ser precedida de uma atenta avaliação clinica, caso contrário, sua utilização não
terá nenhum efeito. A manutenção de espaço deve ser vista sob uma ótica preventiva destinada
a prevenir o tratamento ortodõntico. Portanto, sua função é de consentir uma erupção normal
do dente permanente na arcada possibilitando uma boa função mastigatória, uma estética
aceitável e, em alguns casos, prevenir distúrbios fonéticos.
Na avaliação clinica devem ser observados vários fatores antes da aplicação do
mantenedor de espaço:
a) idade dentária e não idade cronológica do paciente, deve ser o primeiro fator a ser
observado;
b) presença de um processo osteolitico ou a quantidade de osso sob o germe indica
respectivamente uma erupção acelerada ou retardada;

c) seqüência de erupção do dente permanente, avaliada rediograficamente;
d) agenesia, retardo na erupção e dentes retidos;
e) existência de uma discrepância negativa. Representa uma condição esquelética determinante
na perda de espaço, que, neste caso acontece de modo extremamente rápida;
0 tipologia esquelética.
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Os autores contra-indicaram o uso dos mantenedores de espaço na presença de um
grave apinhamento, na existência de uma Classe II esquelética grave, ou quando o tratamento
indicava extrações seriadas.
LINO (1990) afirmou que: "0 fechamento de espaço é conseqüência das perdas

dentárias precoces." Destacou a importância da estética, importante para o desenvolvimento
psico-social da criança, como uma das razões para a indicação do mantenedor de espaço

estético-funcional na regido anterior. Além da prevenção da instalação de hábitos indesejáveis
como deglutição atípica, interposição da lingua e alterações fonéticas. Para que isso não
ocorra, é necessário fazer uso dos mantenedores de espaço. Para a perda precoce do segundo
molar deciduo antes da erupção do primeiro molar permanente, o autor indicou a colocação de
um orientador de erupção que deverá guiar a erupção do primeiro molar permanente, antes
mesmo, e após aparecer na mucosa. Na perda precoce de caninos, primeiro molar e segundo
molar, ou de todos, já com a presença do primeiro molar permanente, "sempre" será indicado a
colocação de mantenedor de espaço.
RICHARDSON (1990) enfatizou que o clinico pode controlar o fechamento do

espaço após a exodontia inevitável, através dos mantenedores de espaço. Em vista do rápido

fechamento do espaço após a perda do dente, se o mantenedor de espaço está indicado, ele
deve ser colocado imediatamente após o dente ser extraído. Decidir onde usá-lo é bastante
complexo. Normalmente os pacientes caem em 4 categorias:
a) onde os arcos são generosos em tamanho, ou onde há ausência congênita de dentes, não é
indicado o uso do mantenedor de espaço, porque o fechamento de espaço sera desejável;
b) em casos onde há algum apinhamento dos dentes anteriores e a discrepância dental for
negativa, não há necessidade de mantenedor de espaço, porque está indicada extração
seriada;
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c) entre estas duas primeiras categorias, existe a condição onde haverá apenas espaço
suficiente para acomodar os dentes em alinhamento aceitável. Esta é indicação clássica para
usar um mantenedor de espaço,
d) o último tipo de caso é onde a extração de um dente permanente no quadrante dará espaço
suficiente apenas para acomodar os outros dentes em bom alinhamento. Este grau de
apinhamento é raro, mas o mantenedor de espaço neste caso é essencial.

Para MOYERS (1991), algumas vezes não será necessária a manutenção de
espaço em perdas anteriores, entretanto isto não é uma regra, pois antes que os incisivos
permanentes se desenvolvam o suficiente para manter as dimensões do arco, a perda de um
incisivo deciduo poderá resultar em um rápido fechamento de espaço. Essa manutenção de
espaço raramente é necessária se o dente deciduo for perdido após os quatro anos de idade. A
perda unilateral de caninos deciduos inferiores já provoca um problema especial que é o desvio
da linha média. Indica a extração do canino deciduo do lado oposto, e a instalação de um arco
lingual para evitar a linguoversão

de incisivos permanentes e subsequente aumento da

sobremordida e sobressaliência. Os primeiro molares deciduos perdidos precocemente não

apresentam tanta gravidade como a perda do segundo molar. Essa gravidade, porém, poderá
aumentar, dependendo da seqüência de erupção dos sucessores, da intercuspidação do molar e
da idade do paciente. 0 autor recomendou o uso dos mantenedores de espaço desde que não
travem o canino deciduo em sua posição, para que tenha liberdade de se mover distalmente e
labialmente. 0 autor frisou ser, a extração de segundo molar, a causa das perdas mais rápidas
do perimetro do arco. "Quando ocorrer a perda deste dente, mantenha sempre o espaço até a
erupção do segundo pré-molar. Antes da colocação de qualquer aparelhagem mantenedora de
espaço do segundo molar deciduo, certifique-se de que nenhum espaço foi perdido."
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GEGENHEIMER, DONLY (1992)

indicaram o uso dos mantenedores de

espaço com extensão subgengival após ocorrer a perda do segundo molar deciduo e antes da

erupção do primeiro molar permanente, para servir de guia de erupção e prevenir o movimento
para mesial do primeiro molar permanente. Consideraram a manutenção de espaço dificil no
desenvolvimento dental e que geralmente a perda de espaço afeta a dentição permanente.
SANTOS et ai (1993) afirmaram que alguns autores não recomendam o uso dos

mantenedores de espaço e consideram perda de tempo e nocivos quando permanecendo na
dentição em alguns casos Porém, a maioria acredita que o uso dos mantenedores de espaço

podem prevenir o desenvolvimento de uma maloclusão.
TAYLOR, FULL (1994) comentaram que, devido ao alto custo do tratamento

dental com aparelhos mantenedores de espaço, tem alertado para um diagnóstico mais correto
quanto is reais necessidades do uso do mantenedor de espaço. A perda precoce dos dentes
deciduos já é sabido que causa perda de espaço e resulta em uma maloclusdo. A manutenção

de espaço vai reduzir a necessidade de um tratamento ortodôrrtico prolongado. Apesar de
alguns dentistas não indicarem o uso de mantenedores de espaço quando o primeiro molar
permanente está em oclusão, os estudos feitos pelos autores confirmaram que a
intercuspidação minimiza o movimento e não o inibe completamente. 0 uso do mantenedor de
espaço deve ser considerado, se há referência sobre o completo uso do "Lee Way Space"

durante o movimento. A necessidade do mantenedor de espaço é essencial em situações em
que há o movimento para mesial e distal dos dentes adjacentes para o espaço da perda. A
época de erupção do dente sucessor deve ser avaliado para determinar a necessidade do
mantenedor de espaço na presença de intercuspidação. A avaliação deve ser feita através do
uso de RX que é um meio essencial de diagnóstico. Outros fatores devem ser considerados:
a) a quantidade de osso cobrindo o germe do dente permanente;
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b) a idade dental do paciente;
c) seqüência de erupção dos dentes.
BARONI, FRANCHINI, RIMONDINI (1994)

confirmaram que a perda

precoce dos molares deciduos muitas vezes causa uma inclinação indesejável e perda de
espaço. E que, porém, com a imediata colocação de mantenedores de espaço, podem preservar
o comprimento do arco e prevenir ou limitar o desenvolvimento de maloclusão.
Para VALLADARES NETO et al. (1994), a manutenção de espaço na regido de
incisivos deve ser feita somente nos casos de envolvimento estético e nos esparsos casos onde
14 risco de fechamento de espaço e tendência à instalação de hábitos bucais deletérios. Para as
perdas precoces unilaterais ou bilaterais de caninos deciduos deve ser utilizado o arco lingual
de Nance acompanhado de ganchos soldados à superficie distal dos incisivos.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994) constataram que não é possível

aplicar regras rígidas em relação à necessidade ou não de manutenção de espaço,
principalmente na fase de dentição mista, quando os arcos dentários estão em fase de
crescimento e de grandes alterações. Mas não concordam com a técnica de "observação e
medição de espaço" antes da intervenção, por que os fracassos dessa técnica são freqüentes.
Os autores acham que os dentistas devem avaliar uma combinação de experiências pessoais
com dados e fatos estatisticos para então chegar a uma decisão clinica correta. Essa decisão,
portanto, dependerá de vários fatores que deverão ser considerados:
a) dente perdido.
b) estagio de desenvolvimento da dentição;
c) idade da criança;
d) características próprias do arco dentário;
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e) presença de hábitos e anomalias da musculatura oral.
PROFFIT, FIELDS (1995)

afirmaram que a manutenção de espaço é necessária

quando o primeiro ou segundo molar deciduo é perdido, se mais de 6 meses antes dos prémolares erupcionarem houver espaço suficiente e não ocorrer perda de espaço. JA a perda

unilateral de canino deciduo na dentição mista requer a manutenção de espaço ou a extração
do homólogo, para eliminar alterações na linha média e possibilitar o desenvolvimento de um
arco simétrico. Quando houver perda precoce do canino homólogo, o mantenedor de espaço é
necessário para evitar o movimento lingual dos incisivos. 0 autor enfatizou:

"A manutenção de espaço s6 é apropriada quando o espaço avaliado é
adequado e todos os dentes que ainda não irromperam estão em seu
estagio normal de desenvolvimento. Se o espaço requerido é deficiente
ou se estão faltando os dentes sucessores, a manutenção de espaço é
somente inadequada."

KOCH et al. (1995)

consideraram que o mantenedor de espaço pode ser

necessário se um molar deciduo é perdido prematuramente, destacando a importância do

primeiro molar permanente não estar com a oclusão completamente estabelecida, e se não há
excesso de espaço nos arcos dentários.
MAC DONALD, AVERY (1995) concluiram, a partir da observação de

pequenos grupos de pacientes, por curto período de tempo, que opiniões diversas e
contraditórias resultaram quanto as indicações para manutenção de espaço. Vários fatores

devem ser levados em conta quando é feita a avaliação para a indicação do uso de mantenedor
de espaço.
Os autores confirmaram os fatores anteriormente descritos por MOFLABITO,
DEFABIANIS (1990)

e consideraram outros, como:
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a) tempo decorrido desde a perda: quando um dente deciduo é extraído e todos os fatores
indicam a necessidade de manutenção de espaço, o aparelho deve ser colocado o mais breve
possível depois da extração. 0 ideal é colocá-lo na mesma consulta da extração;

b) erupção tardia do dente permanente: quando houver retardo na erupção do dente
permanente, é necessário fazer a extração do dente deciduo e colocar um mantenedor de
espaço até que o dente erupcione;
c) apresentação aos pais: o dentista deve explicar os problemas que acarretam a perda precoce
aos pais e que o uso do aparelho mantenedor não corrigirá nenhuma má oclusão. Este tem
apenas função passiva de manter espaço.
A decisão de manter o espaço após a perda prematura, ou de esperar e observar,
torna-se mais fácil se for feito um diagnóstico cuidadoso e determinadas as necessidades no
comprimento do arco. Nos casos de uma discrepância negativa, onde dentes permanentes
devem ser extraídos, a manutenção de espaço pode não ser oportuna, mas os autores salientam
que a manutenção de espaço é importante para prevenir as impactações. Outro fator
envolvido na manutenção de espaço é a fase de desenvolvimento da oclusão na época da perda
do dente. Os dentes em erupção, adjacentes à área desdentada, tem maior efeito sobre a
quantidade de espaço perdido do que os dentes já completamente erupcionados.
Para CORRÊA (1996) , as indicações dos mantenedores de espaço são diversas e
contraditórias. Um diagnóstico devera ser feito para cada caso com uma análise geral do

problema dentário do paciente. MACHADO apud CORRtA (1996), chamou a atenção do
profissional para as seguintes indagações:
a) o espaço da perda precoce ill se fechar?
b) o correspondente permanente está pronto para romper a gengiva?

c) qual a natureza da incidência do fechamento do espaço?
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d) que fatores levam ao fechamento do espaço?
e) que efeitos a perda precoce tem na dentição permanente?
f) por que e quando utilizá-lo?
Quanto aos fatores que se deve levar em conta na avaliação para o uso do
mantenedor de espaço, CORRÊA (1996), além dos citados por MAC DONALD, AVERY
(1995),

mencionou outros:

a) Exame radiográfico para verificar o intervalo entre a perda do dente deciduo e a erupção do
sucessor permanente, que deve ser maior que 6 meses;
b) a idade do paciente. A perda de um molar deciduo antes dos 7 anos causará retardo na
erupção do sucessor permanente.
PINKHAN (1996) afirmou

que a perda prematura de um dente deciduo posterior

é quase uma indicação universal da terapia de manutenção de espaço. Se for aparente que o

dente ill demorar para eruptar, o mantenedor de espaço está recomendado. A perda prematura
de um molar deciduo em uma criança muito jovem irá atrasar a erupção do dente permanente.
Se a perda ocorrer em uma criança mais velha, poderá haver uma aceleração na erupção e
tornar a manutenção de espaço desnecessária. Através do R-X verifica-se se o dente está com
a erupção acelerada ou retardada. A erupção ill começar quando o desenvolvimento radicular
for de aproximadamente a metade. Quanto A. quantidade de osso cobrindo o germe do dente
permanente, a cada 6 meses ele avança um milímetro. Quando já ocorreu perda de espaço,
esta indicado a manutenção somente se o espaço remanescente é suficiente para o dente

permanente erupcionar. Nos casos de agenesia do dente permanente sucessor, pode-se fazer a
manutenção de espaço para posteriormente colocar uma prótese fixa ou implante intra-ósseo.

Outra alternativa é deixar ou promover o fechamento do espaço. A quantidade de apinhamento
no arco é um fator muito importante durante a manutenção de espaço. A consulta a um
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especialista deve ser feita, principalmente quando estão indicadas extrações seriadas. Sempre
que é feita a terapia da manutenção de espaço, deve-se acompanhar a erupção do dente
permanente.

2.3 Requisitos essenciais para os mantenedores de espaço
Considerando-se o uso do mantenedor de espaço a mais satisfatória conduta clinica
frente à perdas precoces de dentes deciduos, segue uma revisão dos diversos tipos de
dispositivos de que o profissional poderá dispor em programas terapêuticos de controle de
espaço.
Analisando o tratamento precoce dos problemas do arco dental, GHAFARI
(1986a), indicou os inúmeros tipos de mantenedores, cuja escolha depende, segundo o autor,

do número de dentes perdidos, da presença ou não do dente antagonista, do local da perda e
do estágio de desenvolvimento dos dentes permanentes. Considerou que os recuperadores de
espaço, sejam eles fixos ou removíveis, cumprem com eficiência o papel de mantenedores de
espaço, após ser recuperado o espaço para o dente em questão, quando são utilizados de
forma passiva.
RAPAPORT, KIRZNER (1986) descreveram algumas associações de técnicas,

traduzindo-as em alternativas para programas de controle de espaço, enfatizando o enfoque
tridimensional dos dispositivos utilizados. Tal tridimensionalidade fornecerá ao mantenedor
funcionalidade satisfatória, uma vez que este esteja cumprindo três requisitos:
a) manter o perímetro do arco no sentido fintero-posterior;
b) evitar a extrusdo do antagonista, no sentido vertical;
c) permitir e acompanhar o livre crescimento dos maxilares.
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Deve-se levar em conta que o mantenedor seja esteticamente aceitável, que não
provoque problemas de fonação, que favoreça a função mastigatória, que não retenha
alimentos e que não dificulte a higiene oral.
Para GHAFARI (1986a) os requisitos necessários para os dispositivos
mantenedores de espaço são:
a) quanto A ancoragem: dentes de suporte devem ser fortes o suficiente para suportar pressões
oclusais, especialmente nos casos de aparelhos suportados bilateralmente;
b) quanto A passividade: movimentos no dente suporte devem ser evitados;
c) quanto A simplicidade: o tipo (formato) deve promover fácil manipulação pelo dentista e

tolerância pelo paciente, especialmente nos casos de aparelho removível;
d) quanto ao arco: diferenças anatômicas entre o arco maxilar e mandibular devem ser
reconhecidas e as vantagens tomadas nessas diferenças quando possível;
e) quanto As interferências com a erupção dos dentes permanentes: a oclusão, tecidos
adjacentes ou funções orais devem ser avaliadas.
Segundo

SAPINO (1989),

o

aparelho deve facilitar um harmônico

desenvolvimento do sistema estomatognático, isto 6, manter os dentes em posição correta, pôr

o paciente em condições de alimentar-se e falar de modo fisiologicamente correto, evitar
qualquer rotação dos dentes e evitar a extrusdo do dente antagonista.
KOCK et al. (1995) consideraram que os seguintes fatores devem ser levados em
conta quando é planejado um mantenedor de espaço:
a) ele deve manter o espaço para o sucessor permanente;
b) ele deve permitir o desenvolvimento normal dos dentes e do processo alveolar,
c) ele deve evitar a extrusão do antagonista;
d) ele não deve prejudicar a função;
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e) ele deve ser construido com dano mínimo para os tecidos;
f) ele deve preencher tanto as exigências de estética quanto de higiene.
Mais recentemente, CORRÊA (1996) julgou o mantenedor de espaço ideal aquele
que ocupa todo o espaço deixado pelo dente perdido precocemente, sem que interfira na
erupção do dente sucessor. Afirmou que a manutenção do perímetro da arcada dentária se

constitui numa das atividades mais importantes na prevenção das maloclusões.
Essa afirmativa de CORRÊA(1996) vai ao encontro As afirmativas de MOYERS
(1991), que considerou a circunferência ou perímetro do arco, a mais importante das
dimensões do arco dentário. O autor afirmou que a redução da circunferência do arco inferior

durante o inicio da dentição transitória do adolescente é o resultado de: (1) deslocamento
mesial tardio dos primeiros molares permanentes à medida que o "Lee Way Space" é

preenchido; (2) tendência de deslocamento mesial dos dentes posteriores durante toda a vida;
(3) pequenas quantidades de desgaste interproximal dos dentes; (4) posicionamento dos

incisivos devido ao crescimento diferencial maxilo-mandibular; (5) posição inclinada de
incisivos e molares. A correta utilização do perímetro do arco é um aspecto bastante
importante durante o período da dentição mista.
CORRÊA (1996) enfatizou que nem sempre o clinico geral ou o odontopediatra
têm oportunidade de observar que a diminuição deste perimetro ill acarretar sérios problemas

ao bom desenvolvimento da oclusão. MAC DONALD, AVERY (1995) concluíram afirmando
que na maioria das crianças que apresentam perdas precoces de dentes

deciduos,

particularmente naquelas que possuem algum tipo de maloclusão, ocorrerá a evolução de
alterações na oclusão perceptíveis pelo resto da vida do paciente.
CORIdA (1996) fez um apanhado geral de todos os requisitos de um bom

mantenedor de espaço:
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- preservar perfeitamente o espaço do dente perdido;
-

manter a função;

- não causar giroversões;
-

não interferir na erupção do sucessor;

- guiar o dente sucessor;
- restaurar a função mastigatória;
- evitar a extrusdo do antagonista;
- não interferir na fala;
- proteger e preservar os tecidos moles;
- ser de fácil higienização;
- ser de fácil construção;
- ser econômico e estético;
- ser resistente e permitir reparos;
Os principais objetivos do mantenedor são:
- prevenir a instalação da maloclusão;
- restabelecer, se possível, a função mastigatória;
- manter o espaço deixado;
- evitar migrações;
- evitar a extrusdo do antagonista.

2.4 Classificação dos mantenedores de espaço
GHAFAR1 (1986a) classificou os aparelhos mantenedores de espaço em:

Fixos:
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a) Arco lingual passivo;
b) Arco palatal;
c) Banda alça;
-

d) Coroa - alça;
e) Banda e barra no quadrante ou transpalatina;
O Barras retidas por colagem ou incorporadas com restaurações proximais de amalgama;
g) Coroa - barra com superficies oclusais aderidas as barras (para reforçar a importância dos
mantenedores funcionais);
h) Barra ou Coroa com extensão distal.
Semi-Fixos
a) Arco lingual passivo;
la) Arco lingual palatino.
Removível
a) Funcional

Não funcional.
GALVA() (1986) classificou os mantenedores em

Fixos:
a) Funcional
- Coroa barra
-

- Banda -barra
- Mantenedor "rompe - forças"

b)Ndo - Funcional.
- Mantenedor de Mayne.

:
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- Mantenedor de espaço de Gerber.
- Mantenedor tipo braço-de-alavanca
- Arco lingual fixo.
* Arco de Ellis
* Arco lingual semi-fixo
Removíveis

FIGURA 5 - Aspecto oclusal de um mantenedor dc espaço de MAYNE. estendendo-se da face vestibular dc
uma banda adaptada em Jrimeiro molar permanente. a face distal de primeiro molar deciduo.
FONTE - GRABER (1974)

FIGURA 6 - Mantenedor de espaço dc GERBER consistindo dc acessórios prd-fabricados pela Unitek
Corporation soldados it banda.
FONTE - GRABER (1974).

a)
FIGURA 7 - a) Apresentação de um tubo lingual soldado A. banda, o qual recebe o arco lingual de ELLIS.
b)Arco lingual de ELLIS.
FONTE MOYERS (1991)
-

SAPINO (1989) recomendou vários tipos de mantenedores de espaço para evitar

os danos causados pela perda precoce de dentes deciduos. (FIG. 8 - 11 ) São eles:
a) "REST" em placa C funcional inseridos no botão palatal da placa (efetuada em resina). E
ativável para recuperar o espaço faltante devido A. inclinação do primeiro molar permanente

e segundo pré-molar.
b) Placa móvel em resina com grampos de Adams e arco vestibular sendo englobado num
elemento de resina, feito para articular com o antagonista e evitar assim a extrusdo do
mesmo.

c) Bandas unidas vestibularmente e lingualmente por fio. Deve-se evitar a ancoragem só
vestibular ou lingual, pois os dois dentes adjacentes ao espaço podem sofrer rotação.
d) Mantenedor fixo, tipo banda-alça.
e) Mantenedor fixo idem ao anterior, porém com um prolongamento soldado, de modo que há
também um contato sobre o pré-molar.
f) Mantenedor fixo por colagem direta. E fixado na face palatina do dente.
g) Mantenedor fixo soldado as bandas e com retenção para reter um elemento protético
provisório que evitará a extrusão do antagonista.
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h) Arco soldado superior com uma alça ativável para recuperar espaço quando necessário

FIGURA 8 - a) -REST" em placa C funcional inseridos no botão palatal da placa.
b) Placa móvel em reina acrílica com grampos de retenção com um elemento cm resina para
evitar a extrusdo do a ttagonista.

FIGURA 9 - Banda unida vestibularmente c lingualmente a um fio.

FIGURA 10 - a) Mantenedor dc espaço fixo.
b) Variação do mantenedor dc espaço fixo, incluindo prolongamento com contato sobre o premolar.
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FIGURA 11 - a) Mantenedor de espaço lixo por colagem direta.
b) Mantenedor dc espaço fixo soldado As bandas e com retenção para conter um elemento
protético provisório que evitará a extrusão do antagonista.

Segundo GIANCOTTI et al. (1990), os mantenedores de espaço se dividem em :
Removíveis:
a) Placa em resina
b) Lip Bumper.
Fixos:
a) Arco lingual
h) Mantenedor unilateral.
GUEDES-PINTO (1990), MOVERS (1991), KORYTNICK NASPITZ,
FALTIN (1994), PROFFIT, FIELDS (1995), CORRÊA (1996) classificaram os diferentes

tipos de mantenedores de espaço ( rn:
Fixos.
a) Banda - alça,
b) Coroa - alça;
c) Arco lingual ou palatino;
d) Guia de erupção do primeiro molar permanente;
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e) Colagem direta;
O Prótese fixa com cursor;
Removível

a) Mantenedor de espaço de acrílico;
NAKATA , WEI (1995) classificaram os mantenedores de forma diferente:

Mantenedores de espaço tipo semi-fixo:
a) Mantenedor de espaço Coroa - trave distal;
b) Mantenedor de espaço Coroa - alça;
c) Mantenedor de espaço banda - alça;
Mantenedores de espaço tipo fixo:
a) Mantenedor de espaço tipo arco lingual;
b) Arco lingual de Nance;
Mantenedores de espaço tipo removível.

2.5 Tipos de mantenedores Je espaço
2.5.1 Banda-alça
Segundo PROFFIT, FIELDS (1995), a banda-alça constitui um aparelho fixo
unilateral indicado para a manutenção de espaço na regido posterior. Freqüentemente usado
para manter o espaço do primeiro molar deciduo antes da erupção do primeiro molar
permanente. Pode ser usado também para manter o espaço do primeiro molar deciduo ou do
segundo molar deciduo, mesmo após a erupção do primeiro molar permanente. É ideal para a
manutenção isolada do espaço unilateral.

(FIG. 12) Ressaltaram ainda que este tipo de

mantenedor deve ser usado somente à. manutenção do espaço de um dente, porque a alça
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apresenta uma resistência limitada. Os autores não recomendaram a fixação de um fio rígido
ou flexível através do espaço sem dente. Clinicamente, esse recurso não surtiu o efeito
desejado.

FIGURA 12 - Mantenedor de espaço tipo Banda-alça. (Fotos gentilmente cedidas por Luiz Tadeu Chiarioni)

Os autores salientaram a importância da seleção do dente que deverá ser utilizado
como suporte, em caso de perda do segundo molar deciduo, na presença do primeiro molar
permanente. Tal seleção depende do profissional. Já que alguns profissionais enfatizam demais
o risco de descalcificação do primeiro permanente devido à bandagem, pode-se optar em
bandar o primeiro molar deciduo. Entretanto, deve-se verificar o grau de desenvolvimento dos
germes dos primeiro e segundo pré-molares. 0 primeiro molar deciduo não deve ser bandado
quando o primeiro pré-molar irá erupcionar anteriormente ao segundo pré-molar, porque
implicaria na substituição da banda-alça por um arco lingual. Segundo os autores, os requisitos
da banda-alça são:
a) a alça deve ser larga o bastante vestibolingualmente, para permitir a erupção do pré-molar,
sem que o aparelho tenha que ser removido;
b) a alça deve estar bem próxima A crista, sem atingir os tecidos moles;
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c) não deve restringir nenhum movimento fisiológico ou ajuste dos dentes adjacentes, tal como

o ajuste lateral dos caninos deciduos que acompanha a erupção dos incisivos permanentes e
proporciona espaço anterior para os incisivos.
Um apoio oclusal opcional pode ser colocado na alça para impedir a inclinação

gengival do aparelho e dos dentes suportes que pode causar irritação da gengiva e a perda de
espaço. Esse tipo de mantenedor não evita a extrusdo do dente antagonista e não restabelece a

função mastigatória.
MAC DONALD, AVERY (1995) também confirmaram essas duas desvantagens
citadas por PROFFIT, FIELDS (1995).
Entre as vantagens da banda-alça, os autores afirmaram ser este tipo de
mantenedor muito eficaz, quando usado corretamente onde indicado. Além de ser de fácil

confecção e ajustar-se facilmente As mudanças da dentição.
Os autores recomendaram remover as bandas a cada ano para que o dente possa
ser examinado e aplicado flúor sobre ele. Porém, não há necessidade de remover ou recimentar
anualmente, quando o cimento usado na cimentação for um cimento que libere flúor. Todavia,
independente do cimento usado, as bandas devem ser verificadas a cada visita do paciente
para, no caso de as bandas estarem soltas, essas serem recimentadas.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994) indicaram o uso da banda-alça

quando o espaço a ser mantido não for muito extenso, bastando apenas um dente suporte.
Uma das vantagens citadas para este dispositivo é que não depende da cooperação do
paciente. Para solucionar o problema do movimento fisiológico do canino para distal e
vestibular em direção aos espaços primatas durante a erupção dos incisivos laterais
permanentes, os autores preconizaram uma alteração na forma da alça descrita por Rapp. Ao
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invés da alça contornar toda a superficie distal do canino, cria-se um plano guia reto que
permite sua livre movimentação. FIG. 13

A
FIGURA 13 - Mantenedor tipo banda-alça convencional (A)
movimentação.

e modificado (B) - plano guia reto para livre

SAPITIO (1989) referindo-se a um mantenedor tipo banda-alça, afirmou que deve-

se evitar a meia alça soldada somente por vestibular ou por lingual, pois em tal caso os dois
dentes de apoio podem sofrer rotação.
Segundo NAKATA, WEI (1995), a banda-alça está indicada somente em casos
nos quais o periodo de manutenção de espaço é curto e o dente suporte esta intacto.
PINKHAN (1996) indicou o uso da banda-alça em duas circunstâncias:

a) perda unilateral do primeiro molar deciduo antes ou depois da erupção do primeiro molar
permanente;
b) perda bilateral de um molar deciduo antes da erupção dos incisivos permanentes.

2.5.1.1 Técnica de confecção
Segundo PINKHAN (1995) ,a técnica de confecção para banda-alça deve seguir
os seguintes passos:
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a) selecionar e ajustar uma banda ao dente suporte. Usa-se um mordedor de bandas para
atingir a posição oclusogengival final. A banda deverá ficar 1 mm abaixo das cristas
marginais mesial e distal. Quando não é possível ajustá-la corretamente, deve-se usar
separador ortodemtico a fim de criar espaço para o material da banda;
b) moldar a banda adaptada ao dente com um material de impressão como o alginato. E
aconselhável usar uma moldura perfurada para que o material escoe e evite a distorção da
moldagem durante sua remoção. Após a moldagem, retira-se a banda com cuidado
evitando-se distorção, com auxilio de um saca-banda e coloca-se na posição correta na
moldagem;
c) vaza-se o gesso na moldagem com a banda em sua posição; separa-se o modelo e
confecciona-se uma alça com fio ortodiintico contornado-o para que se ajuste à banda e ao
processo alveolar. A alça deve estar paralela ao rebordo desdentado e a lmm do tecido
gengival e tocando no dente adjacente no ponto de contato;
d) a dimensão vestíbulo-lingual da alga deve ter aproximadamente 8mm. Essa dimensão deve
permitir que o dente erupcione com liberdade e não machuque a mucosa vestibular e
lingual. A alça não deve restringir o movimento fisiológico dos dentes, como o aumento da
distância intercanina que ocorre durante a erupção dos incisivos permanentes;
e) antes da cimentação o aparelho deve ser provado e ajustado se for necessário. 0 dente
suporte deve ser polido e seco e o cimento indicado é o de ionômero de vidro para
cimentação;
O o paciente deverá retornar a cada 3 a 4 meses para verificar se o dispositivo está ajustado de
forma adequada, se o cimento não se desintegrou e os dentes suportes estão firmes.
A erupção do dente permanente é uma indicação para a remoção do aparelho.
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2.5.2 Coroa-alça
NAKATA, WE! (1995) definiu esse mantenedor como uma alça feita com um fio

ortodemtico soldada a uma coroa de aço para manter o espaço que foi perdido devido a perda
precoce de um molar deciduo FIG. 14

FIGURA 14 - Mantenedor de espaço tipo Coroa-alça.

Para as perdas de primeiros molares deciduos, RAPAPORT, KISZNER (1986)
consideraram o uso da coroa-alça ou banda-alça ineficientes por não impedirem a extrusdo do
dente antagonista e, em algumas vezes, a alça pode se incrustar no tecido gengival. Os autores
sugeriram para estes casos um mantenedor que consiste de uma coroa-alça em segundo molar

deciduo, com um piintico soldado à coroa para substituir o dente ausente e/ou apoio lingual
em canino deciduo. Tem-se assim um dispositivo fixo e funcional.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994)

afirmaram que as vantagens e

desvantagens são as mesmas do mantenedor banda-alça, porém exige o preparo do dente

61

suporte. Esse dispositivo é usado quando o dente suporte se apresentar fiável em
conseqüência de caries extensas e terapia pulpar. A coroa fornecerá uma maior resistência ao
conjunto. Eles sugeriram bandar o dente que já apresenta coroa de aço como se fosse um
dente natural.
PROFFIT, FIELDS (1995) não aconselharam soldar a porção da alça a uma

coroa de aço porque dificultaria na remoção do aparelho ou sua substituição. Os autores
também sugeriram bandar o dente com coroa de aço como se fosse dente natural.
MAC DOLNALD, AVERY (1995) confirmaram que o mantenedor coroa-alça
deve ser usado quando o dente suporte apresentar cárie extensa e esta indicada a restauração
com coroa-de-aço ou se sofreu terapia pulpar. Quando o mantenedor não estiver mais fazendo
sua função, as alças poderão ser cortadas e a coroa permanece no dente servindo como
restauração do dente - suporte. Essa é uma das vantagens citadas pelos autores, além do seu
baixo custo e relativa facilidade de confecção, e as desvantagens são: não restabelecer a
função e não evitar a extrusão do antagonista.
CORRiA (1996) indicou um mantenedor de espaço utilizando duas coroas de aço

recobrindo os dentes adjacentes ao espaço interligadas por um fio ortodOntico. FIG. 15

FIGURA 15 -

Mantenedor de espaço - duas coroas interligas por fio rígido.
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PINKHAN (1996) não recomendou o mantenedor tipo coroa-alça porque há a

necessidade de preparar o dente para receber a coroa. No caso de haver necessidade de trocar
o dispositivo, a coroa tell que ser removida, para se ajustar uma outra nova e ressoldar a alça.

0 autor achou mais fácil restaurar o dente suporte com uma coroa de aço e fazer uma bandaalça que se ajuste ao redor da mesma. Essa opinião vai ao encontro a dos outros autores já
citados anteriormente.

2.5.2.1 Técnica de confecção
Segundo GUEDES-PINTO (1990), NA1KATA, WEI (1995) a técnica de
confecção deve seguir os seguintes passos:
a) preparo do dente suporte e adaptação adequada da coroa-de-aço sobre ele. A moldagem é
feita com alginato com a coroa adaptada no dente. Subseqüentemente a coroa é removida
para ser posicionada na moldagem antes de vazar o modelo de trabalho com gesso;
b) fixar uma ou duas lâminas de cera adesiva na parte desdentada do modelo de trabalho para
que a alça de fio fabricada não entre em contato diretamente com os tecidos moles;

c) desenhar o contorno da alça no modelo de trabalho. 0 diâmetro vestíbulo -lingual da alça
deve ser amplo o suficiente para permitir a erupção do dente sucessor;
d) a alça é feita com fio ortodemtico 0,9mm curvado para dar forma à alça. Solda-se os
extremos da alça apoiados na coroa, por vestibular e lingual;
e) após soldar, faz-se o acabamento e o polimento do dispositivo.

2.5.2.2 Instalação
Os mantenedores tipo banda-alça e coroa-alça devem ser provados na boca e
verificada a relação de contato entre a alça e o dente adjacente, bem como com os tecidos
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moles. Estes dispositivos são cimentados no molar deciduo suporte. 0 cimento usado para
cimentação deve ser do tipo ionomérico.

2.5.3 Arco lingual
Definições mais atuais do arco lingual demonstraram o recente conceito do tipo

fixo que ultimamente é o mais empregado. Para GIANCOTTI et al. (1990), o arco lingual é
um dispositivo fixo que permite a manutenção do espaço sem necessitar da colaboração do
paciente. FIG. 16 Segundo GUEDES-PINTO (1990) o arco lingual é um mantenedor de
espaço fixo, constituído de um arco passivo que tangencia a face lingual dos dentes inferiores
na altura dos terços cervicais, sendo que suas extremidades são soldadas A. face lingual das
bandas dos primeiros molares inferiores.

FIGURA 16 - Arco lingual utilizado para recuperar e manter espaço quando os primeiros molares permanentes
já estão erupcionados. (Foto gentilmente cedida por Luiz Tadeu Chiarioni)

MOYERS (1991) descreveu o arco lingual como um arco redondo de 0,032 a

0,040 polegadas (0,8 a 1,0mm) de diâmetro, que é adaptado próximo às faces linguais dos

dentes e soldado às bandas, geralmente nos primeiros molares permanentes. Considerou o

(>4

aparelho mais usado, principalmente durante a dentição mista, já que tal dispositivo mantém o
perímetro do arco. FIG. 17

b)

FIGURA 17 - Aspecto oclusal (a) e lingual (b) do tipo clássico de arco lingual inferior.

NAKATA, WEI (1995) sugeriram a possibilidade da ancoragem ser realizada em

segundos molares deciduos bandados, aos quais o arco lingual é soldado na banda.

2.5.3.1

Modificações e indicações do arco lingual
GRABER (1974) considerou a indicação de mantenedores de espaço anteriores

por motivos estéticos e psicológicos. Para estas perdas anteriores superiores, este autor
descreveu uma adaptação de um arco lingual superior, ao qual é soldado um pequeno esporão
de fio ortodemtico no local do espaço deixado pela perda, com o objetivo de fornecer retenção
e maior estabilidade a um pemtico de resina acrílica, que irá substituir o elemento perdido.
FIG.18

FIGURA 18 - Arco lingual superior, com os quatro incisivos anteriores inseridos no arco, para manutenção dc
espaço anterior. (Foto gentilmente cedida por Luiz Tadeu Chiarioni)
GHAFARI (1986a) classifi cou os diferentes tipos de arco lingual e determina suas
indicações de acordo com a necessidade. Segundo o autor, o arco lingual ou palatal semi-fixo
esta indicado para as perdas bilaterais de molares deciduos. Salientou que deve-se preferir o
uso de um arco lingual a um dispositivo tipo banda-alça em casos de manutenção de espaço de
segundos molares deciduos, onde o primeiro molar deciduo esta prestes a esfoliar, eliminando

o anteparo anterior do dispositivo tipo banda-alça. Se referindo ao arco palatino usado para
manter o espaço no arco superior quando ha perda unilateral ou bilateral de molar, reforçou a
atenção que deve ser dada a confecção do arco palatino. 0 fio ortodõritico não pode estenderse até a superficie palatina dos incisivos superiores, pois, se isto ocorrer, irá interferir na
relação oclusal. 0 autor recomendou um arco lingual tipo botão de Nance ao arco
transpalatino, em casos de perda bilateral de segundos molares superiores, particularmente se
houver erupção prematura de segundo molares permanentes (FIG. 19). Parece que, nestes
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casos, a utilização do arco transpalatino não impede a mesialização dos primeiros molares
permanentes. 0 autor ressaltou o uso do arco lingual quando ocorre perda precoce bilateral de
caninos deciduos para evitar a inclinação lingual e disralizaç- do de incisivos, ou desvio de linha
média quando a perda é unilateral.

o

13)
FIGURA 19 - a) Aspecto oclusal de urn Arco lingual de Nance, salientando o botão de acrílico. e a retenção cm
forma de "W" confeccionada na região anterior do arco.
b) Arco lingual de Nance. demostrando a correta relação do botão de acrílico e do arco. win
contactar a face palatina dos incisivos superiores.

Ainda nesse artigo GHAFARI(1986a)

apresentou um tipo de arco lingual que

participa da recuperação de espaço. Esse tipo de arco lingual apresenta um componente para
ativação que são ganchos soldados ao arco, em posição distal aos caninos, e que quando
ativados movimentam estes dentes mesialmente. Após a recuperação de espaço, eles são
utilizados como mantenedores. FIG. 20

FIGURA 20 - Aspecto oclusal (a) e lingual (b) do arco lingual corn alga referido por Ghafari(1986) para
recuperar espaço.
FONTE - Moycrs(1991)
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Em outro artigo, GHAFAR1 (1986b) salientou que o mantenedor de espaço fixo
bilateral esta indicado em programas de desgastes seletivos ou extrações seriadas de dentes
deciduos em tratamentos de apinhamentos tanto em segmentos anterior como posterior. 0 uso
do arco lingual explica-se pela necessidade de manter os espaços obtidos pelos desgastes ou
extrações, assim como o "Lee Way Space".
SAPINO (1989) apresentou o arco soldado superior (ASI) e o considerou o mais

seguro mantenedor de espaço fixo. FIG. 21 Isto deve-se por abranger a arcada inteira de
primeiro molar permanente de um lado a outro e apoiar-se a nível cervical de todos os dentes.
Se houver necessidade de recuperar espaço, pode-se adicionar alças ativáveis ao arco.

FIGURA 21 - Arco superior soldado ASI.

Segundo GUEDES-PINTO (1990), PINKHAN (1996), a indicação da utilização
do arco lingual aconteceria em casos de extrações bilaterais de dentes deciduos.
MOYERS (1991) indicou a utilização do arco lingual frente A. perda de caninos

deciduos, a fim de prevenir a inclinação lingual dos incisivos inferiores e conseqüentemente a
diminuição do perímetro do arco, assim como, o aumento do "overjet" e "overbite". Para
perdas múltiplas de molares deciduos, o arco lingual também é o dispositivo escolhido pelo
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autor, e classificou o arco lingual em semi-fixo e fixo. 0 arco semi-fixo é adaptado nos
encaixes das bandas molares usado como um dispositivo ativo para recuperar espaço, ou
passivo, para manter o perímetro do arco. FIG. 22a Já o arco lingual fixo soldado as bandas
6, as vezes, chamado de arco de contenção. 0 autor sugeriu modificações para o arco lingual,
como:
a) arco com alça lingual, onde a alça é confeccionada próxima ao ponto de fixação do arco
banda, permitindo ajustes no comprimento do arco, reposicionamento e rotação de molares;
b) arco lingual de Porter, que consiste numa adaptação útil do arco lingual utilizada na
correção de contrações suaves da maxila e mordidas cruzadas posteriores. FIG. 22b

FIGURA 22 - a)Sistema de encaixe de um Arco lingual semi-fixo apresentando suas porções terminais
verticais, inseridas em tubos também verticais soldados As bandas.
b) Arco lingual de Porter.

HISTER, BASILE, BERTHOLD (1994) mencionaram como vantagens do uso

do arco lingual e do botão de Nance, a relativa facilidade na sua confecção, o fácil controle de
manutenção do aparelho pelo profissional, a não dependência da colaboração demasiada do
paciente, ser estético e não interferir em funções como deglutição e fonação. Os autores
salientaram que é importante estabelecer objetivos a serem alcançados com o uso desses
dispositivos, quais sejam:
a) manter a forma do arco estabilizada;
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b) manter o espaço presente para a erupção dos dentes permanentes;
c) manter a linha média constante (fazendo o uso de travas);
d) não interferir na erupção dos dentes permanentes;
e) permitir o crescimento ântero-posterior e lateral já esperado;
f) manter o perimetro do arco evitando a mesialização e distalização dos molares e
lingualização dos incisivos inferiores;
g) aumentar a ancoragem, nos casos em que o arco lingual é utilizado para fornecer
ancoragem a pequenos movimentos dentários;
h) melhorar a posição dos dentes em desalinho, incisivos e caninos, pela ocupação do espaço
deixado pela esfoliação dos segundos molares deciduos.
NAKATA, WE! (1995) recordaram a necessidade da presença do primeiro molar

permanente ou segundo molar deciduo bilateralmente, para que se possa indicar o arco lingual,
e colocaram uma indicação importantíssima do arco lingual para aqueles pacientes onde a
cooperação seria precária na utilização de um mantenedor de espaço removível.
PROFFIT, FIELDS (1995) indicaram o uso do arco lingual nos casos em que os

incisivos permanentes já erupcionaram, pelo seguinte motivo: os botões em desenvolvimento
dos dentes permanentes localizam-se lingualmente aos incisivos deciduos e irrompem,
frequentemente, lingualmente aos seus predecessores, indo ao encontro do arco lingual, o qual
interfere na erupção. No caso de perdas bilaterais do primeiro molar deciduo, antes da erupção
dos incisivos inferiores, o autor recomenda o uso de banda-alça de ambos os lados que,
posteriormente, serão substituidos por um arco lingual. Quanto aos arcos linguais superiores,
para resolver o problema das interferência oclusais, os autores recomendaram o arco lingual
maxilar estendendo-se até a face palatina de incisivos, para pacientes onde a sobremordida não
é excessiva e onde não há contato dos dentes inferiores com o arco durante a oclusão. Por
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outro lado, o arco lingual tipo botão de Nance é indicado para casos onde a mordida profunda
é excessiva, e salientaram a preferência de um arco lingual tipo botão de Nance a um arco

transpalatino, quando são perdidos molares deciduos bilateralmente.

FIG. 23a 0 arco

transpalatino está indicado para quando um lado do arco está intacto e ocorrem perda precoce
dos molares do lado oposto. FIG. 23b Neste caso, uma ligação firme com o lado intacto
proporciona uma estabilidade adequada para a manutenção do espaço. As desvantagens do
arco transpalatino é a dificuldade de se manter o espaço adequadamente. No caso do arco não
se manter passivo, podem ocorrer movimentos verticais e transversos inesperados dos molares
permanentes.

b)
FIGURA 23 - a) Arco lingual de Nance.
FONTE - Nakata, Wei (1995).
b) Arco lingual transpalatino. (Foto gentilmente cedida por Luiz Tadeu Chiarioni).

Se o espaço foi perdido em um dos lados do arco mandibular, o mantenedor de
escolha de PROFFIT, FIELDS (1995) é o arco lingual semi-fixo, incorporado de uma alça
que pode ser aberta, para provocar a força distal necessária. No tratamento de apinhamentos
suaves, com espaço previsto adequado para os dentes sucessores, os autores julgaram ser um
método efetivo para diminuir o apinhamento suave dos incisivos permanentes anteriores,
desgaste de dentes deciduos em conjunto com o uso do arco lingual para se usar todo o "Lee
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Way Space" em toda a extensão útil do arco. Quando estão previstas extrações de caninos
deciduos para permitir o alinhamento dos incisivos permanentes, os autores preconizaram a
instalação de um arco lingual após as extrações. As desvantagens citadas para o uso do arco
lingual são: a distorção, a quebra e a perda. É necessário que dêem instruções aos pais e ao
paciente para prevenção desses problemas.
Para MAC DONALD, AVERY (1995) apesar do arco lingual não satisfazer os
requisitos necessários para restaurar a função, o aparelho tem muitas vantagens que superam
este inconveniente. 0 uso do arco lingual independe da cooperação do paciente. Bandas bem
adaptadas e um aparelho bem confeccionado eliminam o problema de quebra ou retenção.
aumento da atividade cariogênica também é diminuída. Os autores fizeram duas considerações
importantes relativas ao uso do arco lingual:
a) o aparelho, quando utilizado como mantenedor de espaço, deve ser completamente passivo

para evitar movimentos indesejáveis;
b) as bandas deverão estar bem adaptadas e cuidadosamente cimentadas com cimento
ionomérico.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994), CORRÊA (1996) descreveram as

vantagens do arco lingual como sendo:
a) de fácil adaptação;
b) permite a erupção dos dentes permanentes;
c) não interfere no crescimento da maxila e mandíbula
HISTER, BASILE, BERTHOLD (1994) descreveram outras vantagens, além

das já citadas para o uso constante do aparelho:
a) não são necessários ajustes periódicos quando é usado o arco lingual fixo;
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b) interfere pouco na fonação, deglutição, mastigação e no espaço da lingua (fixo e semi-fixo);
c) é quase impossível a perda do aparelho;
d) é um aparelho estático, pois não necessita de arco vestibular;
e) é um aparelho bem aceito pelo paciente;
O apenas dois dentes fixam o aparelho.
RAPAPORT,

KIRZNER (1986)

afirmaram

ainda que, após as perdas

prematuras, ocorrem extruseies alvéolo-dentárias de antagonistas, produzindo uma ruptura do
plano oclusal e facilitando o aparecimento de contatos prematuros. As observações clinicas
mostraram que essas extrusões estão geralmente relacionadas as perdas múltiplas de mais de
um dente no mesmo lado do arco. SAPINO (1989) completou essa afirmação, acrescentando
que, além da extrusdo do dente antagonista, o espaço criado ao lado desse dente extruido é

ocupado pela mesialização e distalização dos dentes vizinhos, ou seja, a arcada antagonista
perda, também apresentará alterações no comprimento do arco. FIG. 24

FIGURA 24 - Esquema demostrando a supra-erupção do dente antagonista a um espaço, e a inclinação medial e
distal, tanto dos dentes vizinhos ao espaço, como daqueles vizinhos ao dente antagonista extruido

Indo ao encontro à essas afirmativas, GIANCOTTI et al. (1990), MOVERS
(1991), KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994), CORRÊA (1996) afirmaram que o
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uso do arco lingual não impede que haja extrusdo do dente antagonista como conseqüência do
não estabelecimento da oclusão funcional pelo arco. FRANKEL, L6FFLER (1990) se
referindo ao colapso do osso alveolar que ocorre devido à extrusdo, afirmaram que o
crescimento vertical da face que ainda ir á ocorrer e que é predominante, irá compensar esta
possível extrusão. Durante a dentição mista, ocorre um remodelamento ósseo a partir do

processo de erupção de dentes permanentes, e conseqüentemente restabelecimento do plano
oclusal correto. Outras desvantagens foram descritas para o arco lingual como: distorção do
aparelho por parte do paciente, sua confecção é um pouco mais trabalhosa e deve ser
absolutamente passiva.

HISTER,

BASILE,

BERTHOLD (1994)

citaram outras

desvantagens para o uso do arco lingual:
a) há dificuldades de se fazer ajustes no caso de alguma necessidade, ou até mesmo de algum
reparo no aparelho;
b) a alguma dificuldade em fazer a higiene nas faces linguais dos incisivos inferiores;
c) o tempo para a confecção do aparelho é maior e depende de uma maior habilidade do

profissional para a sua confecção;
d) durante a confecção é preciso grande atenção e cuidado no momento das transferências das
bandas dos dentes para suas respectivas posições na moldagem. (Esse correto
posicionamento é fundamental para a perfeita confecção do aparelho)

2.5.3.2 Considerações técnicas na construção e instalação do arco lingual
GHAFARI (1986a) preconizou a ancoragem preferível em segundos molares

deciduos, na confecção de um arco lingual.
GIANCOTTI et all (1990) citaram a contribuição do uso de cimentos de

ionômero de vidro na cimentação de bandas ortodõnticas, resolvendo os problemas de
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retenção de placa bacteriana e desmineralização do esmalte que antigamente eram atribuidos a
essas bandas. MAC DONALD, AVERY (1995) recomendaram que os dentes que servem de
base têm de estar livres de placas, polidos, secos e mantidos nesse estado durante a
cimentação. Seguem-se as instruções do fabricante durante a espatulação e cimentação, para
assegurar uma forte ligação a estrutura dentária. Os autores chamaram a atenção para alguns
detalhes técnicos de instalação e manutenção do arco lingual. Os autores sugeriram a
colocação das bandas de vestibular para lingual, quando superiores, e de lingual para
vestibular, quando inferiores. Um adaptador de bandas é utilizado para completar a adaptação
aos sulcos vestibular e lingual dos molares. A regido ideal de solda do fio as faces linguais
dessas bandas 6, segundo os autores, o terço médio no sentido cérvico-oclusal. Quanto a
manutenção durante o período de tratamento, o dispositivo deve ser removido anualmente
para que o dente que serve de ancoragem seja examinado e polido e para que receba uma
aplicação tópica de flúor.
MOVERS (1991) propôs um detalhe que acompanha a cimentação, que é a

colocação de uma fita adesiva ou cera cobrindo a face oclusal da banda, a fim de controlar o
refluxo de cimento durante a transferência do dedo para a boca, enquanto a banda é
posicionada. Depois da completa presa do cimento, remove-se os excessos da face oclusal e do
festão gengival. 0 autor salientou uma vantagem do arco lingual: "Algumas vezes, dois
mantenedores de espaço 'simples' podem ser mais dificeis e caros de se fazer e menos
satisfatórios do que um arco lingual'.
HISTER, BASILE, BERTHOLD (1994) recomendaram verificar se

o arco está

perfeitamente adaptado ao paciente antes da cimentação.
Para PROFFIT, FIELDS (1995) a configuração do arco lingual, seja ele fixo ou
semi-fixo, repousando no ângulo dos incisivos, aproximadamente 1,0 a 1,5mm acima do tecido
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mole e afastados dos molares deciduos e pré-molares não irrompidos a fim de não interferir na
sua erupção, resulta em um desenho em forma de "fechadura". É esta a adequada
configuração do arco lingual que servirá de padrão ideal para a forma do arco dentário a ser
obtida na dentição permanente.

2.5.3.3 Técnica de confecção
Segundo HISTER, BASILE, BERTHOLD (1994), NAKATA, WEI (1995), a
técnica de confecção para o arco lingual é:
a) seleção das bandas: podem ser individualmente confeccionadas ou bandas pré-fabricadas,
pré-selecionadas para os dentes a serem bandados. As bandas devem ser provadas,
adaptadas e a moldagem é feita Dependendo do caso é necessária a separação dos dentes a
serem bandados, utilizando fio de latão ou elásticos;
b) moldagem: posicionar as bandas (com encaixes linguais no caso de aparelhos semi-fixos)
nos respectivos dentes. Realizar a moldagem com alginato. Reposicionar com cuidado as
bandas no local correto na moldagem. Vazar a moldagem com gesso. 0 modelo de trabalho
é feito com as bandas corretamente colocadas na moldagem;
Obs.: No arco lingual fixo poderá ser soldado, na face vestibular da banda, um "bracket"
que, de imediato, orientará a inserção da banda;
c) confecção do Arco: o contorno do aparelho deve ser desenhado no modelo de trabalho. A
parte anterior do arco lingual é planejada para ficar em contato com a face lingual dos
dentes anteriores no arco dental inferior. 0 arco lingual deverá ser confeccionado com o fio
calibre 0,9mm ou 1,0mm. 0 fio sofre uma deflexão para dentro procurando desviar dos
dentes em erupção (caninos e pré-molares), ficando com a configuração de uma fechadura,
"Key Half'. No planejamento, poderão ser incorporados esporões na face distal do canino.

76

FIG. 25 0 fio deve ser bem adaptado as bandas para permitir uma boa união de solda. Com

o arco lingual já confeccionado, deve-se posicioná-lo corretamente no modelo, na posição
correta onde deverá ficar para ser soldado junto as bandas. Para tal é aconselhável que seja
colocado gesso na regido anterior para fixar o arco, na hora de soldagem. Após a soldagem
com solda de prata, o aparelho deve ser retirado do modelo com cuidado, para que não haja
nenhuma alteração na forma correta. No caso do arco lingual semi-fixo, não é feita
soldagem, pois teremos encaixes localizados na face lingual das bandas. Somente os
encaixes são soldados previamente nas bandas. Se o arco for fabricado com finalidade de
obter movimento, ele deverá ter alças de ativação de aproximadamente 5mm de
comprimento, normalmente confeccionado logo frente dos encaixes das bandas. No arco
lingual de Nance é colocado um botão de acrílico na porção anterior do fio para impedir
que ele fique enterrado no palato podendo ocorrer leves movimentos dos dentes.

FIGURA 25 - a) Arco lingual com espordes incorporados na parte distal de canino e primeiro molar.
FONTE - Nakata, Wei (1995)
b) Vista oclusal de um arco lingual inferior adicionado de esporões distais aos incisivos
laterais.
FONTE - Graber (1974)
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2.5.4 Prótese fi xa para dentes deciduos anteriores
GUEDES-PINTO (1990) denominou este dispositivo de apenas Prótese fixa.

CORRÊA (1995), de Prótese fixa com cursor. WALTER, FERELLI, ISSAO (1996)
classificaram este dispositivo de Prótese fixa conectada tipo Denari. Esses autores
preconizaram o uso desse tipo de mantenedor para a manutenção de espaço após ocorrer
perda precoce dos dentes anteriores, principalmente dos incisivos superiores, causados na
maioria das vezes por traumatismo, e indicaram em crianças com baixa faixa etária que não
permitem a utilização de prótese removível por incapacidade fisica ou motora. 0 uso do
mantenedor vai resolver problemas estético-funcionais.
GUEDES-PINTO (1990) sugeriu que o cuidado que se tem em construir um

aparelho que não seja rígido é para que, se houver crescimento da maxila em lateralidade, esta
articulação permitira que isto ocorra.
WALTER, FERELLI, ISSAO (1996) afirmaram que a prótese vai acompanhar o

crescimento transversal da maxila. FIG. 26

FIGURA 26 - Prótese !ha conectada tipo Denari.
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2.5.4.1 Técnica de confecção
Segundo GUEDES-PINTO (1990) não há necessidade de preparar os dentes que
servirão de apoio à prótese. Após feita a moldagem e obtidos os modelos de estudo e trabalho,
é verificada a oclusão e a viabilidade de construção da prótese. No laboratório, o técnico
confecciona duas coroas de aço com facetas de acrílico nos dentes que servirão de suporte a
prótese fixa. Estando prontas as duas coroas de aço com facetas de acrilico, fixa-se o elemento

suspenso a uma delas, na outra faz-se um encaixe com sistema macho fêmea com um tubo
onde o fio que está fixado no elemento suspenso vai penetrar. 0 diâmetro do tubo deve ser
justo para que o fio penetre e não sofra grandes movimentos de lateralidade. A finalidade desse
aparelho não ser rígido é permitir o crescimento em lateralidade. Esta articulação se distenderá
caso ocorra crescimento. Durante a prova é verificada a adaptação das coroas aos dentes.
Quando necessário deve se gastar as superficies retentivas para se obter uma boa adaptação. A
região cervical não deve apresentar ombro ou degrau. A cimentação deve ser feita de forma
lenta para que o cimento escoe de maneira natural não formando bolhas. Após o cimento
tomar presa, deve-se remover os excessos com cuidado.

2.5.4.2 Recomendações
Orientar os pais quanto A. correta higienização para não ocorrerem problemas
periodontais e cuidar para não fazer um esforço mastigatório muito grande nessa região, para
não provocar trauma sobre esses dentes. Esses pacientes devem ser monitorados
freqüentemente.
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2.5.4.3 Considerações
GUEDES-PINTO (19901 fez algumas considerações a respeito do planejamento
da prótese fixa com cursor. Aconselhou usar mais de um dente suporte ao lado em que o
elemento fixo é suspenso para que o esforço mastigatório, quando aumentado, não venha a
provocar uma reabsorção mais rápida da raiz do dente suporte. Ao se usar dois dentes suporte,
a força mastigatória é distribuída e a possibilidade de ocorrer reabsorção é diminuída. Também
usam-se mais dentes suporte para conseguir uma melhor estética. No caso de perda dos dois
incisivos centrais, o autor recomendou usar os incisivos laterais e caninos como dentes
suporte.

2.5.5 Guia de erupção para primeiro molar permanente
GHAFARI (1986a) indicou o uso do dispositivo mantenedor de espaço com
extensão distal quando ocorre a perda do segundo molar deciduo para guiar a erupção do
primeiro molar permanente. FIG. 27 Contudo, o autor enfatizou uma importante contraindicação a este tipo de mantenedor para pacientes com risco de endocardite bacteriana

e

imunoinsuficientes, nos quais deve-se evitar a invasão dos tecidos moles pelo mecanismo de
controle de espaço que o dispositivo possui.

FIGURA 27 - Arco lingual tipo botão de Nance (a) ou Arco lingual inferior(b) modificados com uma extensão

distal em caso de perdas dos dois molares deciduos de um mesmo quadrante, antes da erupção de
primeiro molar permanente.
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MOYERS (1991) considerou o mantenedor de espaço com extensão distal, o qual
ele chama de "calm", contra-indicado por ser anti-higiênico e inflexível e indicou, para
substitui-lo mantenedores com extremo livre em acrílico.
DADAUTO, SOUZA, BASTOS (1987) abordaram os vários tipos de dispositivos

mantenedores de espaço com extensão gengival distal, técnicas, cuidados na confecção e
controle dos mesmos assim como a resposta tecidual à extensão intra-gengival. Os autores
afirmaram que a perda do segundo molar deciduo ocorre em 15% das crianças, acarretando
problemas na oclusão e que se constitui um problema de solução complexa. Para estes casos,
esta indicado um mantenedor de espaço que guie o primeiro molar permanente para sua
posição normal. Para a colocação de um aparelho desse tipo devem ser respeitadas as
indicações, contra-indicações, técnicas de confecção

e adaptação. Quanto a resposta

inflamatória dos tecidos gengivais, as opiniões dos autores pesquisados são contraditórias, e
não observaram clinicamente nenhuma reação tecidual de rejeição do aparelho nos casos
acompanhados por eles. As contra-indicações encontradas na literatura são: a falta de
cooperação dos pais no retorno as consultas de revisão, a baixa higiene oral e principalmente a
presença de doenças sistémicas graves.
Para preservação do espaço deixado pela perda precoce do segundo molar deciduo
previamente a erupção do primeiro molar permanente, um dispositivo proposto por GarciaGodoy é descrito por HUNTER (1989) Este dispositivo é proposto como substituto ao tipo
tradicional de mantenedores de espaço com extensão distal ("distal shoe"), que é
freqüentemente utilizado nestes casos. 0 dispositivo de Garcia-Godoy consiste de um fio
ortodõntico estendendo-se distalmente ao primeiro molar deciduo pelas faces vestibular e
lingual. Uma alça em forma de U estende-se de cada lado, através do espaço edêntulo, ficando
uma parte subgengival. Um pequeno "loop" de cada lado fica em contato com a face mesial
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do primeiro molar permanente não erupcionado. Garcia-Godoy sugeriu para evitar a perda de
ancoragem durante a ativação, que o primeiro ou segundo molar deciduo homólogo do lado
oposto também deva ser usado como dente suporte. FIG. 28

FIGURA 28 - Dispositivo proposto por Garcia-Godoy

Durante a construção deste tipo de dispositivo, são adaptadas bandas no primeiro
molar deciduo vizinho ao dente perdido e no primeiro ou segundo molar deciduo do lado
oposto. Após avaliar-se a posição do molar permanente através de exame radiográfico e
palpação clinica, obtém-se o modelo do paciente. Neste modelo de gesso, é feito um sulco no
local onde se estima ser a face mesial do molar permanente. Este sulco servirá como guia de
adaptação da posição distal do dispositivo que se posicionará subgengivalmente. Após
confeccionadas e soldadas, as alças do dispositivo à banda do primeiro molar deciduo,
confecciona-se um arco lingual inferior, adapta-se ao dispositivo de Garcia-Godoy e solda-se
as bandas dos dois molares deciduos a fim de fornecer ancoragem adicional na instalação deste
aparelho. Uma incisão é feita previamente na região mesial ao molar não eruptado, o
dispositivo é provado em posição com sua porção distal inserindo-se nesta incisão, a oclusão é
avaliada e o aparelho cimentado conforme já descrito. Sao apresentadas como vantagens
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deste dispositivo sobre o tipo tradicional de guia de erupção, o fato de permitir ativações para
recuperar pequenas quantidades de espaço, ou para corrigir inclinações mesiais dos molares
permanentes. 0 fato do dispositivo permitir um periodonto sadio adjacente ao dispositivo e a
sua construção e ativação serem fax) simples quanto as de um simples banda-alça.
GEGENHEIMER, DONLY (1992) descreveram uma variação no desing do

mantenedor de espaço com extensão sub-gengival o qual denominam de "distal shoe"
Ressaltaram a importância do segundo molar deciduo como guia para a erupção do primeiro
molar permanente. A perda precoce desse dente fará que o primeiro molar permanente
erupcione em uma posição mais anterior. Esse tipo de mantenedor continua sendo um
tratamento padrão aceitável, com a extensão subgengival colocada mesialmente ao primeiro
molar permanente, servindo de guia para a erupção e prevenindo o movimento mesial do
mesmo.
0 mantenedor tipo "Distal shoe", é fabricado com um fio ortodantico estendendose pelas faces vestibular e lingual do espaço edéntulo. Os fios estão soldados na face distal da
coroa de aço, estendendo-se até a região distal do segundo molar deciduo extraído. A
extensão gengival é feita também com um fio ortodiintico que passa entre as alças do

mantenedor e é assentada na face mesial do primeiro molar permanente ainda não eruptado. Na
regido mesial, o fio está soldado no meio da face distal da coroa de aço. FIG. 29

b)
FIGURA 29 - a) Mantenedor de espaço "distal shoe" sobre o modelo de trabalho.
b) Radiografia periapical mostrando o dispositivo "distal shoe - já instalado.
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Antes da cimentação, é feita uma radiografia para ter certeza de que a extensão
gengival está na posição correta. A citnentação é feita com cimento de ionômero de vidro.

Esse dispositivo é ideal para manutenção de espaço temporária. Após a erupção do primeiro
molar permanente, a extensão gengival é removida» Os autores não observaram clinicamente
rotação ou movimento para mesial significante I durante a erupção do primeiro molar

permanente. E afirmaram que esse tipo de mantenedor de espaço vai ao encontro a todos os
critérios desejáveis de um mantenedor e pode ser fabricado facilmente.
KORYTNICKY, NASPITZ, FALTIN (1994) afirmaram que o guia de erupção

do primeiro molar permanente é o mantenedor mais indicado quando o segundo molar deciduo
for extraído antes da erupção do primeiro molar Permanente. 0 dispositivo sugerido pelos
autores deve ficar com a extensão subgengival presá em um dispositivo coroa-alça ancorado
no primeiro molar deciduo. Os autores preconizaram a substituição desse mantenedor por um
outro tipo banda-alça após a erupção do primeiro olar permanente. A decisão de remover
esse aparelho poderá ser clinica, após irrompimento no rebordo alveolar, ou radiográfica, após
estágio 8

de No lla do primeiro molar permanenté. As desvantagens descritas por pelos

autores para esse tipo de aparelho são:
a) confecção trabalhosa;
b) não impede a extrusão do antagonista;

c) pode provocar uma irritação gengiva! ou óssea, principalmente nos pacientes com a saúde
debilitada;
d) exige um rígido controle radiográfico para evitar ?.ue qualquer alteração na guia de erupção
venha a mudar a posição do dente permanente em erupção.
Apesar de ser o tipo de mantenedor de espaço indicado após a extração do
seguindo molar deciduo, sem que o primeiro molar permanente tenha erupcionado, os autores
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acharam importante salientar que são poucas as indicações desse tipo de aparelho, devido ao
alto índice de fracassos registrados, principalmente causados pela falta de controle dos
pacientes no consultório.
MC DONALD, AVERY ( 1995) citaram o aparelho coroa-alça ou banda com

uma extensão intragengival preconizado por Roche para orientar a erupção ativa do primeiro
molar permanente.
Afirmaram que existem várias condições que contra-indicam o uso do aparelho
com guia distal de erupção:
a) ausência de vários dentes, por faltar dente suporte para cimentar o aparelho,
b) falta de higiene oral;
c) falta de cooperação dos pais e do paciente causando grande número de insucessos;
d) certas condições médicas, como discrasias sanguíneas, diabetes, imunossupressão

e

debilidade fisica.
Vários estudos histológicos mostraram que a parte metálica da guia de erupção
distal nunca fica totalmente coberto pelo epitélio e é associado a uma resposta inflamatória
crônica. Mas que em pacientes corn saúde normal, geralmente, não ocorrem problemas com o
aparelho. Em pacientes com saúde debilitada, est á contra-indicado esse tipo de dispositivo.
PROFFIT, FIELDS (1995), PINKHAN (1996) também contra-indicaram o uso

do aparelho mantenedor com extensão intra-gengival em pacientes sob o risco de endocardite
bacteriana subaguda e alterações médicas, uma vez que a epitelização completa ao redor da
porção intra-alveolar não foi demonstrada. Tal afirmação reforça o que foi anteriormente
afirmado por GHAFARI (1986a), MC DONALD, AVERY (1995) .
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NAKATA, WEI ( 1995)

indicaram o uso desse tipo de mantenedor, somente

quando o primeiro molar deciduo possa ser usado como o dente suporte. FIG. 30

a)

b)

FIGURA 30 - a) Mantenedor de espaço Coroa-trave distal.
b) Radiografia para verificar a adaptação da trave distal.
PINKHAN (1996) citou como desvantagens para esse tipo de mantenedor a sua

falta de resistência. Por esse motivo, não restabelece a função oclusa!, e devido ao seu
desenho cantiléver, pode substituir somente um dente.

2.5.5.1 Técnica de confecção
Segundo

NAKATA, WEI

( 1995 ), a técnica de confecção deve seguir os

seguintes passos:
a) provar a coroa metálica pré-fabricada no dente suporte preparado. Após fazer a moldagem
deste local com registro oclusa!, uma radiografia deve ser tirada. Um modelo de trabalho
sera feito após a coroa metálica ser assentada na moldagem. 0 segundo molar primário não
é normalmente extraído neste momento;

b) medida na radiografia: o contorno da trave distal é planejado na radiografia. 0 comprimento
mésio-distal da porção horizontal da trave distal deve ser tão longo quanto a largura
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maxima do segundo molar primário e a altura vertical deve ser por volta de 1 mm abaixo do
contorno mesial do primeiro molar permanente não erupcionado;
c) preparo do modelo de trabalho: os comprimentos medidos no modelo devem ser marcados.
Depois a porção correspondente no modelo de gesso é desgastada para obter espaço de
fabricação necessário no modelo de trabalho;
d) fabricação da barra distal: uma barra palatina de liga cromo-cobalto pronta, com 3,8 mm de
largura e 1,3 mm de altura, compreende o material a ser usado. A superficie plana da barra
é curvada, tendo certeza de que a relação vertical da porção horizontal da trave distal não

fique em contato com o dente oposto. A trave distal é então soldada na coroa metálica e é
polida e acabada da maneira usual.

2.5.5.2 Instalação
Segundo MC DONALD, AVERY (1995), quando o segundo molar deciduo foi
anteriormente extraído e o local já estiver cicatrizado, a guia de erupção distal deve ser em
forma de ponta afiada e deve ser forçada através da crista alveolar sob anestesia. Já HUNTER
(1989) indicou se fazer previamente uma incisão na regido mesial do molar

não erupcionado.

dispositivo deve ser provado em posição com sua porção distal inserindo-se nesta incisão. A
posição em ambas as técnicas deve ser medida com a ajuda de radiografias feitas antes do
tratamento e verificada durante a prova e após a cimentação.
NAKATA, WE! (1995) fizeram a extração do segundo molar deciduo na mesma

sessão em que instalaram o mantenedor. Após a extração, é feita a hemostasia por pressão, o
mantenedor é provado após ser feita a desinfecção. A correta posição da guia também é feita
através da radiografia. Se necessário, os ajustes devem ser feitos. Após a prova o mantenedor
é cimentado no primeiro molar deciduo.
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2.5.6 Colagem direta
GHAFARI (1986a) afirmou que mantenedores tipo colagem direta não são

geralmente indicados, principalmente quando forem planejados para permanecerem por longo
período, porque eles são mais propensos a fraturas e descolagens. Esses mantenedores também
requerem mais atenção para as interferências oclusais e as supervisões devem ser mais
freqüentes.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994) referiram-se à colagem direta,
como um novo método para a manutenção de espaço. Esse mantenedor é constituído de duas

partes ligadas por tubos tipo macho fêmea colocadas nos dentes adjacentes ao espaço deixado
pelo dente perdido precocemente. FIG. 31 Confecção fácil e rápida, a colagem pode ser feita
em dentes deciduos e permanentes de qualquer tamanho, forma, inclinação ou rotação. As
possibilidades de descalcificação e problemas periodontais estão diminuídas. São as vantagens
mencionadas pelos autores para esse tipo de mantenedor de espaço. Quanto as desvantagens,
não há o restabelecimento da oclusão funcional e outras já mencionadas por GHAFARI
(1986a).

FIGURA 31 - Mantenedor de espaço colado aos dentes.

SAPINO (1989) preconizou a colagem dos fios ortoanticos nas faces linguais

dos dentes para obtenção de uma maior estética.
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MOVERS (1991) indicou como alternativa para a manutenção de espaço, quando

o primeiro molar deciduo é perdido precocemente, a colagem de uma alça confeccionada com
fio ortodôntico nas faces vestibular ou lingual dos dentes adjacentes ao espaço edentulo com

compósito. Quando incisivos deciduos são perdidos precocemente e pode ocorrer fechamento
de espaço, o autor preconizou o uso de um Ontico feito de compósito e retido mediante
ataque ácido. A retenção é feita com tela de aço soldada na parte lingual da peça que será
presa nas faces linguais dos dentes adjacentes. Além de manter espaço, restabelece a estética.
PINKHAN (1996) não aconselhou o uso da banda-alça aderida, que é uma

modificação da banda-alça. A banda-alça aderida é composta por um fio ortodemtico
contornado semelhante A porção da alça do dispositivo regular que se adere ao dente suporte
com resina composta. 0 autor não recomenda a banda-alça aderida, por dois motivos:
a) dificuldade em manter o fio ortodiintico fixo ao dente devido as forças oclusais. Caso
ocorra a fratura, ha risco de perder espaço e a criança aspirar o fio;
b) é quase impossível ajustar as bandas-alças aderidas.
SANTOS et al. (1993) realizaram um estudo em 36 crianças na clinica pediátrica

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - RJ, para avaliar a efetividade e a taxa de falhas
dos mantenedores de espaço com colagem direta. Os resultados encontrados demonstraram
que o porcentual de falhas foi muito pequeno, restringindo-se em 8,3%. Relatam que após o
surgimento dos adesivos para esmalte, alguns mantenedores de espaço colados diretamente no
esmalte foram investigados clinicamente. Teoricamente, esses dispositivos são muito fáceis de
construir e de baixo custo, podendo ser confeccionados no consultório. Porém, as técnicas de
colagem, a taxa de falhas e a efetividade desses aparelhos não são muito bem descritos. HA
muita controvérsia sobre esse tipo de mantenedor. Para realizar esse estudo, os autores tiraram

radiografias para verificar o grau de desenvolvimento do germe do dente permanente e fizeram
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modelos de estudo do arco superior e inferior das 36 crianças participantes. Sessenta extrações
precoces foram encontradas e divididas em dois grupos. No grupo A, o dente extraído foi o
primeiro molar deciduo e o fio ortodemtico foi colocado sobre o canino deciduo e o segundo
molar deciduo. No grupo B, o dente extraído era o segundo molar deciduo. Os dentes suportes
para o fio ortod8ntico foram os primeiros molares deciduos e permanentes. Alguns pacientes
estavam em ambos os grupos. A composição e distribuição dos grupos A e B está na tabela
abaixo. (TAB. 2)

'Fa bela 2: Composição e distribuição dos grupos A e B
Número de
Pacientes

Sexo
Masc.

Fem.

Número de
aparelhos

Localização
Max. Mand. Direita Esquerda

Grupo A

22

13

9

30

5

25

15

15

Grupo B

20

10

10

30

14

16

18

12

TOTAL

36*

23

19

60

19

41

33

27

* Seis pacientes estão incluídos em ambos os grupos

A confecção e colocação seguiu os seguintes passos:
a) foi Usado um fio ortodemtico de 0,7mm. Dobras foram feitas para evitar forças oclusais no
dispositivo para permitir a erupção do pré-molar. Foram feitos vários cortes na parte final
da ponta do fio para obter uma maior retenção do compósito. As pontas finais do fio foram
adaptadas na superficie vestibular dos destes suporte;
b) profilaxia nos dentes suportes;
c) isolamento relativo com rolos de algodão e condicionamento ácido com gel fosfórico a
37%, por 90 segundos,
d) lavagem por 30 segundos com jato ar/água e secagem por 15 segundos;
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e) aplicação do adesivo e fotopolimerização;
O colocação do compósito (1,5mm de espessura aproximadamente) na Area condicionada,
evitando contato com a gengiva e dentes próximos;
g) posicionamento da posição mesial do fio com o compósito, ficando a alça 2mm abaixo da
gengiva. Fotopolimerização do compósito;
h) repetição para a porção distal no dente suporte;

i) verificação da oclusão e remoção dos excessos evitando contato prematuro;
j) orientações sobre higiene oral para os pais e pacientes.
Após 6 meses foi feita a avaliação e foram observados os seguintes resultados .
a) nenhum paciente relatou desconforto com o aparelho e não desenvolveram cárie em volta
do compósito;
b) cinco falhas foram observadas entre os sessenta mantenedores colados: índice de 8,3%.
A primeira a ocorrer foi após quatro meses. Quatro falhas ocorreram no grupo B e
somente uma no grupo A. Ambos os finais do fio ortodemtico estavam deslocados em quatro
casos.
a) três aparelhos, por causa da comida dura ,.

b) um mantenedor descolou devido a um trauma facial;

c) não foi identificado o fator etiológico para a quinta falha.
Todos os casos mostraram falhas de adesão. Houve fratura somente no compósito

oclusal do fio, o compósito que restou estava ainda colado sobre o esmalte.
Os resultados obtidos por SANTOS et al. (1993), nesse estudo, demonstraram

que os mantenedores de espaço com colagem direta tiveram uma performance adequada
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enquanto durou o estudo. A taxa de falhas foi considerada baixa, 8,3%. Todas as falhas
ocorreram no compósito e 80% foram causadas por trauma oclusal ou facial. A resina
fotopolimerizável é a mais indicada, assim como é imprescindível orientar os pais e crianças
quanto à higiene oral. Manter o espaço, não interferir na erupção, fácil e rápida construção,
baixo custo, além de facilitar a higienização, são as vantagens desse tipo de mantenedor citadas
pelos autores. As conclusões a que chegaram os autores foram:
a) os mantenedores de espaço colagem direta provaram ter muito sucesso na correta
manutenção de espaço;
b) a taxa de falhas foi baixa;
c) o mantenedor é de fácil construção, de baixo custo e pode ser confeccionado no
consultório.
WALTER, FERELLE, ISSAO (1996) indicaram o uso do mantenedor de espaço

com fio de aço 0,5 - 0,6 e sistema ataque ácido + adesivo + resina quando ocorre avulsão de
incisivos antes da erupção de caninos, e não houver a possibilidade da colocação de Prótese
fixa conectada tipo Denari.

2.5.7 Mantenedor de espaço funcional removível de acrílico
VIGORITO (1986) acreditou ser uma boa conduta na rotina clinica diária, a

colocação de mantenedores de espaço anteriores ou posteriores, em todos os casos de perdas
precoces de dentes deciduos. t de sua preferência os dispositivos removíveis estéticos funcionais, por apresentarem grandes vantagens de aplicação. As vantagens citadas pelo autor
para esses mantenedores são:
a) preservam o espaço e mantêm os dentes adjacentes em suas posições;
b) impedem a extrusão dos dentes antagonistas;

c) são estéticos;
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d) são funcionais
e) fácil higienização;
f) fácil construção.
Esse tipo de mantenedor, de acordo com GHAFARI (1986a), apesar de restaurar
a oclusão, requerem periódica remoção da resina acrílica para permitir a erupção dos dentes
sucessores. Sua escolha vai depender da idade do paciente e da capacidade de cooperação.
BAYARDO (1986) afirmou que a manutenção de espaço na regido anterior é feita

somente por motivo estético. E os dispositivos usados consistem de próteses parciais ou
aparelhos fixos. Quanto As próteses parciais, possuem as desvantagens de serem muitas vezes
perdidas, quebradas ou usadas irregularmente. FIG. 32

FIGURA 32 - Prótese removível de acrilico com dentes anteriores inseridos. (Foto gentilmente cedida por Luiz
Tadeu Chiarioni).

Segundo TOLEDO (1986), a prótese parcial removível confunde-se com
mantenedores de espaço funcionais. Quanto As indicações para essas próteses, o autor citou
Rao:
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a) perda prematura de molares deciduos e manutenção de espaços;
b) o exame radiográfico revela que o intervalo entre a perda do dente deciduo e a erupção do

sucessor permanente é maior que 6 meses;
c) perda de deciduos e permanentes anteriores como conseqüência de infecção ou trauma;
d) ausência congênita de dentes.

0 fator estético é muito valorizado em função do fator emocional e psicológico da
criança. Quanto à idade, segundo as experiências do autor, crianças a partir dos 2 anos e meio
aceitam bem uma prótese removível, provavelmente pela necessidade de verem restabelecida a
sua integridade fisica e emocional. Para serem eficientes, essas próteses devem ter certos

requisitos, como:
a) manter o espaço suficiente para permitir a erupção dos dentes sucessores;

b) não interferir nos processos de crescimento e desenvolvimento dos maxilares;
c) ajudar a fonação;
d) oferecer ao paciente possibilidade de remoção e colocação fáceis.
GUEDES-PINTO (1990)

relacionou a indicação deste mantenedor, com a

estética e função. Salientou que um mantenedor mal planejado pode alterar a função, como a

deglutição e fonação, como também impedir o desenvolvimento normal do processo alveolar.
GUEDES-PINTO (1990) citou outras vantagens para esse tipo de mantenedor,

como:
a) deve restaurar os contornos faciais normais. As alterações podem ocorrer quando a prótese
é usada para levantar a mordida podendo alterar a fisiologia intrabucal;

b) nos casos em que houve perda de espaço, a prótese pode entrar como parte dos recursos a
serem usados na recuperação desse espaço. FIG. 33
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FIGURA 33 - Prótese removível de acrílico usada para recuperação de espaço e posteriormente como
mantenedora de espaço. (Foto gentilmente cedida por Luiz Tadeu Chiarioni)

Ao indicar o uso de uma prótese removível, GUEDES-PINTO (1990) chamou a
atenção que o profissional deve estar atento às mudanças do crescimento que estão ocorrendo
no arco ficar atento para uma possível recuperação ou substituição. Quanto à idade do
paciente, as experiências obtidas pelo autor são de que as crianças, a partir dos três anos de
idade, se adaptam rapidamente ao aparelho, bastando, para isso, que o profissional explique
com palavras acessíveis, a importância do uso. 0 autor contra-indicou a prótese removível
quando já ocorreu perda de espaço no comprimento do arco. É necessário primeiro recuperar
o espaço perdido, podendo utilizar-se da prótese removível para esse fim.
Para a perda do segundo molar deciduo antes da erupção do primeiro molar
permanente, MOYERS (1991) sugeriu que pode ser usado um mantenedor de espaço com um
extremo livre em acrilico. Para as perdas múltiplas, o autor também indicou o mantenedor de
espaço em acrilico. Esses mantenedores não precisam ter armações elaboradas e dentes
esculpidos meticulosamente para reproduzir o padrão oclusal. Como ocorrem mudanças muito
rápidas na dentição mista, o planejamento da prótese móvel deve ser feito de modo que não
venha a interferir nas alterações de crescimento que estão ocorrendo. 0 planejamento vai
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depender da situação individual. 0 autor sugeriu que a dentição mista, sendo uma entidade
dinâmica, não se adapta A abordagem protética estática.
KORYTNICKI, NASPITZ, FALTIN (1994) destacaram a versatilidade do

mantenedor de espaço de acrílico. FIG. 34

FIGURA 34 - Prótese removível com dentes posteriores inseridos. (Foto gentilmente cedida por Luiz Tadeu
Chiarioni)

Está indicado para inúmeros casos e possui muitas vantagens:
a) restaura a oclusão funcional;
b) restaura a estética;
c) permite uma fácil higienização;
d) permite o reembasamento;
e) evita a extrusdo dos dentes antagonistas;
O é de fácil confecção;
g) pode ser ajustado As alterações que ocorreram na cavidade bucal.
Os autores sugeriram uma modificação para os casos de perdas precoces de
segundo molar deciduo antes da erupção do primeiro molar permanente. Nesses casos, é feita
uma extensão de acrílico, tentando reproduzir a posição da superficie distal do segundo molar
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deciduo. Essa modificação vai ao encontro ao que MOYERS(1991) já havia sugerido
anteriormente para esses casos. 0 sucesso do uso do mantenedor de acrílico vai depender
exclusivamente da cooperação do paciente, podendo interferir na erupção dos dentes
permanentes se não for bem controlado.
PROFFIT, FIELDS (1995) indicou o uso da prótese parcial removivel como

mantenedora de espaço nos casos onde ocorreu perda bilateral posterior e os incisivos
permanentes ainda não erupcionaram. Outra indicação para esse tipo de mantenedor é a
substituição dos dentes anteriores perdidos precocemente,com a finalidade de restabelecer a
estética. Os autores salientaram que é necessário haver uma excelente retenção da prótese
para haver uma boa aceitação pelo paciente. Os grampos não podem interferir no movimento
fisiológico dos caninos durante a erupção dos incisivos permanentes. 0 paciente deve fazer
revisões periódicas para ajustes necessários nos grampos e remoção da parte acrílica para
erupção dos dentes permanentes. Os autores apontaram dois problemas mais freqüentemente
encontrados com o uso constante desse tipo de mantenedor: a falha no uso que pode causar
perda de espaço e falta de higiene causando irritação dos tecidos moles.
KOCH et al. (1995) são da opinião que a estética e a função fonética são as duas

indicações mais fortes para o uso da prótese móvel na terapia protética em crianças. Mesmo
em crianças muito pequenas, o efeito psicológico de dentes ausentes não deve ser subestimado.
E a pronúncia correta dos sons S e T depende da presença dos incisivos superiores. Outra
função para a prótese móvel é manter o espaço para os pré-molares. Para o autor, as crianças
quando motivadas parecem aceitar muito bem estes dispositivos. Elas se adaptam rapidamente
porque possuem um bom tônus muscular facilitando a retenção e a distância entre a maxila e
mandíbula é pequena e favorável á. estabilidade. Os autores voltaram a enfatizar que os motivos
estéticos parecem ser muito relevantes para as crianças.
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MC DONALD, AVERY (1995) não recomendaram o uso de próteses parciais

removíveis em crianças com problema de cárie não controlada, ou se a criança não mantiver
uma higiene bucal adequada para reduzir a possibilidade de atividade cariogênica. Mesmo

quando existem diastemas e não há risco de fechamento de espaço após perda precoce de
incisivos, os autores indicam o uso da prótese parcial para reproduzir uma estética agradável,
restabelecer a função, ou prevenir defeitos da fala ou posicionamento anormal da lingua.
PINKHAN (1996) citou a retenção e a cooperação do paciente como duas

desvantagens da prótese parcial removível. Para o autor, o canino não apresenta retenção
suficiente aos grampos para dar estabilidade A. prótese parcial removível. Esse problema se
agrava ainda mais, quando a perda dos molares for bilateral. A falta de cooperação está muito
relacionada a falta de retenção.

2.5.7.1 Técnica de confecção
Segundo TOLEDO (1986), a técnica de confecção para prótese parcial removível
de acrílico obedece os seguintes passos:
a) a moldagem deve ser feita com alginato, utilizando-se moldeiras infantis. Acrescenta-se cera
utilidade em todo o rebordo da moldeira para dar maior retenção do material e conforto ao
paciente. As moldeiras devem ser preenchidas sem excesso e ao introduzi-las na boca, a

compreensão sobre os dentes deve ser feita a partir da região posterior, a fim de evitar o
escoamento do material para a orofaringe. A cabeça do paciente também deve estar
ligeiramente inclinada para a frente, com o mesmo intuito de evitar o escoamento para

orofaringe. Por ser mais tolerável a criança, a moldagem inferior deve preceder a superior;
b) registar a mordida numa placa de cera, orientando o paciente para morder em relação

antrica;
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c) obtidos os modelos em gesso pedra, deve-se planejar a prótese removível de acordo com as
necessidades de cada caso;
d) as próteses removíveis são sempre confeccionadas em acrílico e os grampos são feitos com
fio ortodiintico.
No planejamento da prótese parcial removível de acrilico, devem ser obedecidos
os seguintes requisitos:
a) nas próteses superiores, a base da resina acrílica deve cobrir todo palato duro;
b) nas próteses inferiores, a resina acrílica deve receber reforço com fio ortodemtico n.°1 por
lingual, na região anterior (para evitar fraturas);
c) os grampos de retenção serão confeccionados com o fio ortodemtico 0,6 e 0,7,
respectivamente para dentição decidua e mista;
d) as próteses devem ser sempre bilaterais, mesmo que a perda de dentes seja unilateral;
e) não é recomendável o apoio oclusal sobre dentes permanentes na dentição mista, pois este
recurso pode intervir no movimento eruptivo.

2.5.7.2 Instruções aos pais

e pacientes

Ao instalar o dispositivo em uma criança, GUEDES-PINTO (1990) julgou ser
necessário:
a) conscientizar os pais da importância do uso do aparelho em todos os aspectos;
b) mostrar-lhes como colocar e retirar o aparelho,

c) dar orientações de como higienizar o aparelho;
d) caso a criança não aceitar usar o aparelho, o dentista deve ser comunicado imediatamente.
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Considerando que a criança está em processo de crescimento e desenvolvimento,
TOLEDO (1986) lembra aos pais que uma prótese parcial removível em crianças pode

requerer modificações ou substituição. Essa necessidade sell identificada pelo dentista durante
o acompanhamento que fail através de exames periódicos.

CORRÊA (1996) salientou que o profissional deve tomar cuidados no preparo da
criança para receber o aparelho removível. Por se tratar de um corpo estranho a criança pode
se assustar e se recusar a usá-lo, se ela não for bem orientada antes. A motivação do porquê do
uso do aparelho até que os dentes permanentes erupcionem, a motivação da estética, da
importância e função dos dentes, deve ser dada de forma clara, em uma linguagem acessível,
para que a criança entenda a importância do uso correto do aparelho e não fique tirando
constantemente com a lingua. Na impossibilidade ou dificuldade do uso, a mãe deve colocá-lo
num recipiente com água, para que não ocorram distorções no aparelho, e trazê-lo ao
consultório. Os pais devem estar cientes das conseqüências que a falta do uso do aparelho vai
ocasionar. Os mantenedores estéticos removíveis são aceitos pela maioria das crianças, porém
algumas precisam de uma maior motivação e estimulação por parte do profissional e da mãe,
ensinando a mastigar e a engolir. Nos primeiros dias, não esquecer de recomendar que as
crianças comam alimentos fáceis de serem ingeridos.

2.6 Longevidade dos diferentes tipos de mantenedores
BARONI, FRANCHINI, RIMONDINI (1994) fizeram um estudo para avaliar a

longevidade dos mantenedores de espaço. Na amostra selecionada, incluíram 88 mantenedores
de espaço (36 arcos linguais, 33 bandas-alça e 19 arcos de Nance), colocados no primeiro ou
segundo molares deciduos, em 61 pacientes com idade entre 5 a 9 anos e foram acompanhados
durante, no máximo, 53 meses. Os mantenedores de espaço foram colocados de forma
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padronizada, pelos autores, no departamento de odontopediatria da Universidade de Bologna,
Italia, entre 1986 a 1991. Todos os aparelhos foram feitos individualmente para cada paciente,
foram provados, adaptados e cimentados com cimento de Policarboxilato. Os pacientes
retomavam a cada 6 meses para a revisão periódica. Os mantenedores eram retirados, os
dentes suporte examinados clinicamente e radiograficamente e aplicado flúor sobre eles antes
de serem cimentados novamente. Em cada retomo, eram anotados todos os tipos de falhas
encontradas e o tempo de inserção. Os critérios para as falhas eram:
a) queda do cimento;
b) defeito na solda;
c) lesão no tecido gengival;
d) interferência na erupção.
Após 53 meses da inserção dos mantenedores, foi feita a avaliação. 0 método
usado para a analise permitiu a avaliação correta da eficácia dos mantenedores evitando
distorções nas informações. A performance clinica na avaliação das falhas ou sucessos do
estudo estava baseada na média de 23,6 meses. A performance clinica descrita na tabela 3
mostra a distribuição das falhas pelo tipo de mantenedor.

Tabela 3: Tipos de falhas nos mantenedores de espaço
Arco Lingual

Arco Lingual de Nance

Banda-Alça

Total

Perda de cimento

05

01

04

09

Falhas de solda

05

02

03

10

Lesão nos tecidos moles

00

02

03

05

Interferência na erupção

03

o

00

03

Sem falhas

23

14

23

61

Total

36

19

33

88
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Os resultados encontrados foram:
a) a incidência total de falhas foi 30,5%;
b) a queda de cimento foi de 10,2%, na média dos 14 meses da inserção;
c) fraturas na solda foi de 11,3%, na média dos 12,5 meses;
d) lesões nos tecidos gengivais ocorreram em 5,7%, na média dos 11 meses;
e) 3,4% das falhas foram causadas por interferência na erupção, na média dos 19 meses.
Não houve diferenças significativas no tipo de falhas para os diferentes tipos de

mantenedores.
A FIG. 35 mostra a taxa de sobrevivência para os diferentes tipos de
mantenedores obtida no estudo.

FIGURA

35

-

Sobrevivência acumulativa relacionada com a performace de cada tipo de
dispositivo.
a) Arco lingual de Nance. b) Banda -alça. c) Arco lingual. d) Todas as amostras

Com o estudo, os autores concluíram que:
a) as lesões nos tecidos gengivais ocorrem na maioria dos casos, quando usados mantenedores
unilaterais;
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b) interferências na erupção estão relacionadas somente com o uso do arco lingual durante a
erupção dos incisivos permanentes;

c) o número relativamente alto na quebra da solda e do cimento, quando comparado aos
problemas nos tecidos moles, mostra que o estressamento mecânico a longo prazo costuma
ser mais importante que o desing do aparelho.
Os autores confirmaram que os mantenedores de espaço são confiáveis somente
quando houver um constante monitoramento, também sugeriram que, quando os mantenedores
são usados por um longo período de tempo (mais de 7 a 8 anos) devem ser trocados ou
modificados enquanto o paciente cresce.

3 PROPOSIÇÃO

I . Descrever as conseqüências que as perdas precoces acarretam na dentição

decidua e dentição permanente.

2. Salientar a importância da manutenção de espaço após ocorrer perda precoce
de dentes deciduos.
3. Descrever os diferentes tipos de mantenedores de espaço.
4. Indicar o uso correto dos diferentes tipos de mantenedores de espaço.

4 DISCUSSÃO

GHAFAR1 (1986a), BAYARDO (1986), GUEDES-PINTO (1990), MOVERS
(1991), VALLADARES NETO et al. (1994), KORYTNICKI, NASPITZ, FALT1N
(1994), MAC DONALD, AVERY (1995), CORRÊA (1996), não consideram a perda

precoce de dentes deciduos anteriores tão preocupante em relação ao fechamento de espaço,
como a perda de caninos e molares deciduos. Porém, os autores são unânimes em afirmar que
este tipo de perda deve ser relevado em pacientes em idade pré escolar, quando for causa de
alterações na personalidade da criança, ou de hábitos de fonação e posicionamento lingual
atípico. Com a finalidade de solucionar o problema estético, funcional e psicológico do

paciente, os autores salientam a possibilidade da manutenção do espaço para tais perdas. Vale
lembrar que arcos tipo II de Baume são mais susceptíveis ao fechamento anterior do que o tipo
I, onde aparecem diastemas. Quando a perda é muito precoce, principalmente antes da erupção
do canino deciduo, o potencial para o fechamento é elevado. A prótese parcial removível de
acrílico é o dispositivo preferível pela maioria dos autores, por restabelecer a função estética e

fonética. Quando da instalação de mantenedores de espaço na regido ântero-superior deve ter
como requisito indispensável a não interferência no crescimento das arcadas.
Para BAUME apud GUIMARÃES et al. (1994), durante a erupção e
alinhamento dos incisivos permanentes há uma expansão das arcadas na regido anterior
provocada por um crescimento alveolar lateral e frontal, concomitante á. erupção destes dentes.
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Baume afirmou haver

um aumento na distância intercanina, sendo este maior na maxila do que

na mandíbula.

MOORREES apud VALLADARES NETO (1994) realizou um estudo
longitudinal das dimensões do arco dentário no período dos 3 aos 18 anos de idade. Constatou
a ocorrência de picos de crescimento e períodos quiescentes. Após o estabelecimento da
dentição decidua constatou que foram mínimos as alterações nas dimensões do arco dos 3 aos
5 anos. Dos 5 aos 10 anos, época de transição dos incisivos, a distância intercanina aumentou,
dos 10 aos 14 anos ocorre uma ligeira diminuição enquanto que após os 14 anos as alterações
foram desprezíveis. 0 autor concluiu que o padrão de desenvolvimento é muito variável entre
os jovens necessitando por isso de um acompanhamento periódico e individual. Certamente é
necessário conhecer as alterações que ocorrem nas dimensões do arco dentário durante

o

período de utilização dos mantenedores. Podemos concluir que o período critico do uso do
mantenedor em relação ao crescimento do arco dentário é a época que antecede a erupção dos
incisivos. Um maior surto de crescimento na maxila se deve á. erupção dos incisivos centrais e,
na mandíbula, ocorre durante a erupção dos incisivos laterais. Devido a alta variabilidade
individual se faz necessário o controle periódico após a instalação de um mantenedor de
espaço por longo tempo.
Por esta razão, GUEDES-PINTO (1990), WALTER, FERELLE, 'SSA() (1996)
indicaram o uso da prótese fixa conectada quando ocorre perda precoce de incisivos deciduos.
A preocupação em construir um dispositivo que não seja rígido é para permitir e acompanhar o
crescimento transversal da maxila. A articulação presente no dispositivo permitirá que isso
ocorra.

5 CONCLUSÕES

1. As perdas precoces de dentes deciduos têm um efeito significativo sobre o
desequilíbrio da oclusão. Essas perdas constituem o principal fator etiológico local de

maloclusões. A freqüência da maloclusdo aumenta em crianças com perdas precoces de dentes
deciduos, se procedimentos de manutenção de espaço não forem implantados.
0 segundo molar deciduo é o dente estrategicamente mais importante da dentição
decidua. Sua perda precoce acarreta as mais significativas perdas de espaço, agravando-se
quando anteriores à erupção de primeiros molares permanentes.
As perdas precoces de dentes deciduos na regido anterior acarretam problemas de
ordem estética, funcional e psicológico que podem causar à criança.
A maior perda de espaço ocorre nos seis primeiros meses a um ano após a perda, e
a intensidade aumenta se a perda ocorrer durante a erupção ativa do primeiro molar
permanente. Quando indicada, a manutenção de espaço deve ser feita logo após a extração do
dente deciduo.
2. A manutenção de espaço deve ser avaliada e indicada sob uma ótica preventiva,
destinada a prevenir o tratamento ortodõntico.
3. No planejamento e escolha do tipo de mantenedor de espaço a ser usado, o
dispositivo funcional é sempre preferível, e o removível poderá ser utilizado quando as

condições de cooperação do paciente forem favoráveis.
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Os mantenedores de espaço são dispositivos fáceis de confeccionar e de baixo
custo. Quando corretamente indicados, proporcionam grandes beneficios, pois preservam o
espaço deixado pela perda, mantendo os dentes adjacentes em suas devidas posições,

permitindo que o dente permanente erupcione em posição normal.
4. Na indicação dos mantenedores de espaço deve ser feito um diagnóstico

diferencial para cada caso. Deve ser realizado de acordo com o problema dental presente no
paciente, expectativa de crescimento e desenvolvimento, assim como uma futura necessidade
de tratamento ortodiintico. 0 tipo de mantenedor a ser indicado vai depender da localização da
perda, da idade do paciente, sua possível colaboração e das condições dos dentes restantes.
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