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RESUMO

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura sobre anquilose em
dentes deciduos. Implicações clinicas, repercussões sobre

o sistema

estomatognatico, diagnóstico e opções de tratamento são discutidas. 0 trabalho
tem a intenção de despertar, tanto no clinico como no odontopediatra, a atenção
para o diagnóstico deste tipo de alteração. 0 tratamento dos dentes com
anquilose consiste em diagnosticar através da avaliação clinica e radiografica os
diferentes graus da anquilose, que pode variar cerca de lmm até o completo
desaparecimento do dente na cavidade bucal. Existe em relação as condutas de
tratamento, algumas divergências entre os autores, havendo um consenso maior
nos casos de anquilose severa onde a extração com posterior manutenção do
espaço é a alternativa mais utilizada. Entretanto, nos casos leve e moderado a
conduta clinica, atualmente preconizada, é a proservação com o controle clinico
e radiografico em intervalos de tempo pré-estabelecido. Com isto cria-se
condições para a avaliação sistemática da progressão, ou não da anquilose do
dente sucessor permanente, da reabsorção radicular do dente anquilosado, bem
como do momento clinico ideal para intervir.

ABSTRACT

This paper consists in a revision of literature on anchylosis in

deciduos teeth. Clinical implications, effects on the stomatic system, diagnosis
and treatment options are discussed in this paper. This papper aims at calling the
attention to the diagnosis of anchylosis both in clinical and odontopediatrics.
The treatment for teeth with anchylosis consists in diagnosis through clinical
and radiographical evaluation of the different degrees of anchylosis that may
vary from 1 mm to the complete loss of the tooth in the buccal cavity. There are
some controversies by some authors in relation to treatment proceeding,
although there is a greater consensus in cases of severe anchylosis where
extraction followed by space-maintenance is the most common alternative.
Howere, in cases that are not so severe, the proceeding is maintenance with
clinical and radiographical control in pre-established time intervals. This
proceeding creates suitable conditions to sistematic evaluation of the
progression of anchylosis in the permanent tooth, to radicular reabsortion of the
tooth with anchylosis, as well as to know the ideal clinical moment to interfere.

1 INTRODUÇÃO

A anquilose dento alveolar é considerada uma anomalia eruptiva
comumente denominada de infra oclusão. Caracteriza-se pela fusão anatômica
entre o dente e o osso alveolar, na qual o dente comprometido posiciona-se
aquém do plano oclusa! (Corrêa, et al. 1993; Dias et al., 1994; Mundstock,
Prietsch, 1994; Coutinho, Stulberg, 1995; Nascimento, Valadares Neto, 1996).
0 grau de infra-oclusão gerado pela anquilose pode variar cerca de
lmm até o completo desaparecimento do dente na cavidade bucal. Este processo
ocorre em caráter progressivo, por isso, deve ser diagnosticado e tratado
precocemente, visto que, a anquilose pode representar um fator desencadeante
de má oclusão. (Dias, Moliterno, Oliveira, 1994).
A etiologia da anquilose dentária nos dentes posteriores é citada na
literatura como desconhecida, ou até obscura. No entanto algumas teorias, ou
mesmo alguns fatores causais extrínsecos tentam explicá-la, tais como: a teoria
do distúrbio do metabolismo bucal (Biederman apud Coutinho, Stulberg, 1995),
sugere que no processo normal de rizálise o desaparecimento do ligamento
periodontal é seguido por reabsorção radicular. Assim o osso e o cemento
entram em contato direto, e sem a presença do ligamento periodontal pode
ocorrer fusão; a teoria do trauma descreve um distúrbio no ligamento
periodontal causado por forças traumáticas e mastigat6rias anormais, reimplante
dentário ou injúria térmica do periodonto (Mundstock, Prietsch, 1994); enquanto
a teoria genética (Via apud Corrêa et al., 1993) defende a predisposição genética
que pode comprometer 44% em pessoas da mesma família.
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Existem ainda os fatores causais extrínsecos que podem ser citados,
incluindo o trauma mecânico, infecção localizada, irritação fisica ou química,
força eruptiva diferente, morfologia facial, pressão anormal da lingua, forças
exercendo pressão sobre o arco dental comprimindo os dentes em infra oclusão.
Todos estes fatores não estão presentes conjuntamente. Os fatores extrínsecos,
aparentemente, tern um maior impacto quando estão associados a urn
componente genético. (Teague, Barton, Parry, 2000).
A incidência e prevalência da anquilose é bem maior nos dentes
deciduos que permanentes, podendo ser unilateral ou bilateral em ambos os
sexos. Coutinho, Stulberg, (1995). Não se deve estabelecer relação entre
anodontia do dente permanente e a anquilose em dentes deciduos. (Mundstock,
Prietsch, 1994). Porém o dente anquilosado com ausência do sucessor
permanente, possui menor grau de reabsorção radicular, podendo ser mantido no
arco.
No locais anquilosados pode ser evidenciado histologicamente areas
de predomínio da atividade osteoclastica e numa regido próxima, existem
osteoblastos depositando tecido osteóide, atividade celular intensa e grande
remodelação em andamento. (Ruschel, Gomes, Modesto, 1996). As
características pulpares e periodontais, representam alterações na polpa dos
molares deciduos anquilosados, tais como, calcificações, nódulos pulpares e
fibrose, e no ligamento periodontal, há ausência de células e há grande presença
de fibras quando comparado ao dente normal. (Ruschel, Gomes, Modesto,
1996).
O diagnóstico da anquilose é feito principalmente, através do exame
clinico, ou mais especificamente pela inspeção visual usando a associação de
fatores como, testes à percussão nos elementos dentários,

e exames
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complementares corno o radiografico. (Moura, Delcistia Junior, 1994). A
ausência de mobilidade no sentido vestíbulo-lingual e a presença de um som
surdo ou metálico a percussão são sinais clínicos também utilizados, embora,
possam variar e apresentar subjetividade. (Nascimento, Valadares Neto, 1993).
Radiograficamente pode-se observar ausência do espaço periodontal
ou falta de definição da lâmina dura. Esta característica não é consistente
segundo (Teague, Barton, Parry, 2000), pois a falta do espaço periodontal pode
ocorrer apenas sobre uma pequena area, mais freqüentemente na regido de furca.
A característica considerada útil é a determinação do contorno do osso marginal
ao redor do dente submerso.
Em decorrência da infra-oclusão os dentes com anquilose podem ser
considerados fator etiológico de maloclusào, pois, podem correlacionam
diretamente a extensão da anomalia corn a velocidade do crescimento facial
(Mancini et al., 1995). Podemos ter também corno conseqüências dos dentes
deciduos submersos, a esfoliação retardada, dificuldade de extração aumentada,
redução do suporte de osso alveolar, retardo na erupção do sucessor,
sobrerupção, hábito de lingua e mordida aberta, dano para os dentes adjacentes,
fragmentos radiculares retidos e inclinação dos dentes adjacentes. (Teague,
Barton, Parry 2000).
importante no tratamento de molares deciduos anquilosados avaliar
os seguintes fatores: idade do paciente, extensão da infra oclusão, grau de
inclinação dos dentes vizinhos, presença e localização do sucessor permanente.
(Ruschel, Gomes, Modesto, 1996).
0 consenso maior entre os autores é para os casos de anquilose severa
onde a extração com posterior manutenção de espaço pode ser uma alternativa
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de tratamento. Outra alternativa seria a utilização de compostos onlay para
restauração de forma indireta em dentes infra ocluidos. (Evans, Briggs, 1996).
A conduta clinica, atualmente, para os casos de anquilose é o controle
clinico e radiográfico em intervalos de tempos pequeno, para avaliar a infra
oclusão, a reabsorção radicular do dente anquilosado

e o estado de

desenvolvimento do sucessor. (Ruschel, Gomes, Modesto, 1996).
Portanto, a necessidade atual no atendimento de pacientes que
apresentem anquilose,

é o profissional

estar atento para diagnosticar

precocemente a anquilose dental e baseado numa filosofia preventiva instituir a
conduta mais adequada para evitar o desenvolvimento de uma má oclusão.

2 PROPOSIÇÃO

Este trabalho tem como objetivo verificar na literatura aspectos
clínicos-histológicos da anquilose e suas repercussões sobre

o sistema

estomatogmático instalado (dentes deciduos) e sobre aquele que se instalará
(dentadura mista e permanente).

3 REVISÃO DE LITERATURA

Krakowiak (1978) avaliou clinicamente 2.234 crianças de escolas
americanas, entre 6 e 12 anos de idade. Os estudantes foram examinados quanto
presença de molares deciduos anquilosados. Um molar deciduo era
considerado anquilosado se a superficie oclusal estava apical para o plano
oclusal da dentição e não tinha contato com os dentes opostos. A idade, sexo,
raça e dente ou dentes afetados foram anotados para cada criança com evidência
de anquilose. 0 autor concluiu que a prevalência de anquilose em molares
deciduos foi encontrada em 3,7% da amostra exposta, 82 das 2.234 crianças
examinadas; a prevalência de anquilose em crianças negras foi muito menor
(0,93%), que aquela encontrada em crianças brancas (4,70%); o 1 0 molar
deciduo inferior encontrava-se anquilosado em pacientes com menor idade mais
freqüentemente que em outro dente; a freqüência de anquilose no 2° molar
deciduo aumentou em crianças mais velhas; uma alta incidência de dentes
deciduos anquilosados foi vista em crianças na faixa etária entre 7 e 11 anos de
idade. 0 tratamento deveria ser baseado na evolução de progressão da anquilose.
Extrações precoces e subsequente administração do espaço, foi o tratamento de
escolha especialmente em pacientes mais jovens.
Henderson (1979) realizou um estudo, onde examinou
histologicamente dentes de pacientes que foram obtidos de arquivos de
estudantes não graduados, da Clinica de Pediatria da Escola de Dentistica da
Universidade de Indiana. Os pacientes foram examinados clinica

e

radiograficamente, relacionando os resultados com os achados histológicos, a
fim de contribuir com o estudo da etiologia e do tratamento da anquilose. Foram
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examinados 14 pacientes, sete meninos e sete meninas encontrando 36 dentes
anquilosados. Destes, 17 eram primeiros molares deciduos e 19 segundos
molares deciduos, oito no arco superior, e 28 no arco inferior. Do total, 13
molares deciduos anquilosados de sete pacientes foram incluídos no estudo
histológico. Todos os dentes anquilosados incluídos no estudo histológico,
foram extraídos e mantenedores de espaço foram colocados. Após extração, os
dentes eram imediatamente fixados em formol à 10%, descalcificado em Acido
fónnico à 5% e embebidos em parafina. 0 exame histológico dos dentes
revelaram graus variados de anquilose microscópica em diferentes localizações.
Histologicamente, as características mais evidenciadas foram a extensa atividade
osteoclástica, presença de cálculos pulpares, tecido pulpar normal e células
osteoclásticas multinucleadas. Após a avaliação do estudo, as conclusões foram
que a anquilose que ocorre cedo acarretará problemas maiores, do que naqueles
dentes onde a alteração ocorre mais tarde. As conseqüências mais comuns da
extração dos dentes anquilosados são retenção primária de fragmentos
radiculares, pré-molares girovertidos e osso vertical perdido. Em pacientes que
possuem um ou dois dentes anquilosados é mais provável ter outros dentes
anquilosados. Durante o estudo, um dente que tinha sido diagnosticado
clinicamente corno anquilosado não apresentou evidências de anquilose
histologicamente, isto poderia ser resultado da extração, ou significar que a
anquilose clinica poderia existir sem a anquilose histológica. Isto não é surpresa,
porque clinicamente dentes anquilosados podem apresentar evidências
histológicas de anquilose em uma pequena área circunscrita do dente, que pode
eventualmente reabsorver , O padrão clinico e histológico da anquilose pode
variar.

ti
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Caldas, Lino, Muench (1991) realizaram uma pesquisa na cidade de
Sao Paulo analisando uma amostra de 37 indivíduos de ambos os sexos, corn
idades variáveis de 6 a 11 anos, em fase de dentição mista, portadores de
molares deciduos superiores anquilosados e submersos. Estes pacientes foram
avaliados através de radiografias panorâmicas realizadas em clinicas
especializadas de ortodontia. No estudo foram analisadas 9.950 radiografias
panorâmicas, das quais foram selecionadas aquelas que efetivamente mostraram
submersão total de molares deciduos superiores anquilosados,

e nestas

radiografias foram realizados traçados radiográficos. A radiografia panorâmica
possibilitou executar o traçado

das estruturas andtomo-radiográficas

selecionadas e permitiu ver o complexo dento-maxilar, fornecendo a localização
e a posição dos molares deciduos superiores anquilosados totalmente submersos
e o caráter progressivo da submersão. Nas condições em que o trabalho foi
desenvolvido os autores estabeleceram as seguintes conclusões: a) a grande
variação dos ângulos, mostrou que há influência significante para o lado que
apresenta a anquilose, e que a anquilose dos molares deciduos superiores conduz
as alterações estruturais graves; b) as alterações estruturais são próprias em cada
caso, dependendo da sua intensidade detenninada pela atuação de fatores como
o grau de submersão, a extensão da anquilose o tempo em que o dente está
anquilosado, entre outros; c) a anquilose altera o processo alvéolo-maxilar
interferindo no crescimento, e no desenvolvimento normal das estruturas
maxilares desde o inicio da sua instalação. A variabilidade dos ângulos
estudados do lado sem anquilose mostra que há realmente características
individuais de crescimento e desenvolvimento facial na fase da dentição mista.

Raghoebar et al. (1991) realizaram um estudo onde consideraram um
molar secundariamente retido, quando sua superficie oclusal estava l mm abaixo
do nível do plano oclusal no arco dental, numa idade em que este dente deveria
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normalmente estar em oclusão. Baseado nesta definição, 15 pacientes do sexo
feminino e 19 do sexo masculino com idade média dos 13 anos e 9 meses, aos 5
anos e 2 meses e faixa etária de 4 a 32 anos foram selecionados, formando uma
amostra de 77 molares deciduos. Os pacientes todos tinham sido encaminhados
para o departamento de cirurgia oral e maxilofacial do Hospital Universitário de
Groningen pelos seus dentistas, ortodontistas ou cirurgião oral. Dois pacientes
eram irmãos e cinco pacientes pertenciam a mesma família. 0 estudo baseou-se
em avaliação clinica, onde as características observadas foram: o número e a
localização dos molares retidos; a extensão da infra oclusão; o som a percussão
e o grau de inclinação dos dentes adjacentes. 0 exame radiografico foi baseado
em radiografias panorâmicas e periapicais intraorais que avaliou: relação entre
molar retido e sucessor; a presença ou ausência de reabsorção radicular; a
presença ou ausência de espaço do ligamento periodontal e o desenvolvimento
vertical do processo alveolar na area do dente retido. Um protocolo de
tratamento foi estabelecido e três diferentes decisões foram tomadas: 25 dentes
foram extraídos, 12 dentes foram extraídos e colocados mantenedores de espaço
e 36 dentes não sofreram tratamento. Quarenta e um dentes foram também
avaliados histologicamente por microscopia ótica onde o exame foi direcionado
para a detecção de areas anquilosadas. Os autores concluíram que o tratamento
adequado da desordem em dentição decidua e um acompanhamento, asseguram
um normal desenvolvimento da dentição permanente, apesar de que a anquilose
na dentição decidua parece predispor para desordem na dentição permanente.
No estudo o 2° molar deciduo inferior estava mais freqüentemente afetado, o que
está de acordo com a literatura. A indicação do tratamento depende da idade do
paciente, da extensão da infra oclusão, da extensão da angulação dos dentes
vizinhos e da presença e localização do sucessor. Usualmente o tratamento
recomendado é esperar a mudança normal da dentição. A presença da anquilose
na dentição decidua e na permanente pode ser devido a mesma etiologia, e é

provavelmente o resultado de mudanças degenerativas no ligamento periodontal
de urn dente multi-reabsorvido.

Silva Filho et al. (1992) em estudo realizado em crianças de escolas
públicas do 1° grau, na cidade de Bafiru-SP, selecionaram 15 crianças que
apresentavam um ou mais molares deciduos em infra oclusão. Estas crianças
variaram numa faixa etária compreendida entre 7 e 10 anos, sendo quatro
meninas e 11 meninos. 0 trabalho teve o objetivo de avaliar se a infra-oclusão
poderia interferir no processo de irrupção do pré-molar sucessor. Dos 15
pacientes, quatro apresentaram um dente em infra oclusão, três mostraram dois
dentes, sete exibiram quatro dentes e urn paciente mostrou todos os oito molares
deciduos em infra oclusão. No total, 46 molares deciduos encontravam-se em
infra oclusão nestes 15 pacientes, perfazendo urna média de três dentes por
criança. Destes 46 dentes, cinco eram do arco superior e 41 do arco inferior; 26
eram 1° molar e 20 eram 2° molar. A avaliação adotada na presente pesquisa
usou apenas os dentes com infra oclusão no arco inferior. A amostra controle
consistiu de 15 pacientes que não apresentavam infra oclusão e portadores de
oclusão normal. Para avaliar o grau de formação radicular dos primeiros e
segundos pré-molares inferiores os autores usaram a mensuração direta em
radiografia panorâmica, com o auxilio de urna lupa, com uma ampliação de 15
vezes, e urn negatoscópio, numa sala escurecida. Mediram-se o comprimento do
germe dentário dos pré-molares inferiores coin um compasso de ponta seca, e os
limites de referência empregados na medição foram a ponta da cúspide do prémolar até o extremo inferior do saco dentário. Através dos resultados obtidos, os
autores concluíram que a infra oclusão de molares deciduos não interfere de
modo significativo no desenvolvimento ortogênico do pré-molar sucessor.
Portanto, os possíveis atrasos na época de irrupção dos pré-molares podem ser
resultado do fator mecânico da anquilose presente nos molares deciduos em
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infra oclusão, fatores estes como o retardo na rizolise e a possível impactação do
dente adjacente.

Valladares Neto, Nascimento, Nery (1993) descreveram um caso
clinico onde o paciente S.E.R.M., sexo masculino, 10 anos, foi encaminhado
Unidade Odontológica infantil da Faculdade de odontologia da Universidade
Federal de Goias para uma avaliação ortodOntica. Ao exame clinico constataram
que o paciente encontrava-se no segundo período transitório da dentadura mista,
atresia do arco superior e arco inferior dentro dos limites de normalidade, isto
resultou numa mordida cruzada posterior bilateral. 0 2° molar deciduo inferior
esquerdo exibia infra oclusão moderada e o 2° molar deciduo superior esquerdo
ausente clinicamente. 0 exame radiografico periapical, confirmou que o 2"
molar decidito superior esquerdo estava em infra oclusão severa e presença do
sucessor permanente. A primeira fase do tratamento baseou-se no
restabelecimento da oclusão na região da infra oclusão por meio da exodontia do
dente deciduo e recuperação de espaço. Os autores concluíram que a infra

oclusão de molar deciduo assume, como principal característica a sua
progressividade, podendo atingir, paulatinamente, níveis submucosos

e

intraosseos. Nesses casos submucosos a condição clinica é preocupante podendo
acarretar graves problemas oclusais e periodontais. Existe uma concordância na
literatura para se indicar a exodontia nos casos de anquilose grave. Tudo
depende do contexto geral da oclusão sendo necessária a individualização do
planejamento.
Andrade, Silva, Silva (1994) descreveram cinco casos clínicos de
anquilose, onde ocorreu retenção dentária decidita de causa idiopatica, em
pacientes com faixa etária de 12 a 15 anos de idade. Os pacientes foram
selecionados na Faculdade de Odontologia da UFPB. Dos pacientes, três eram
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do sexo feminino e dois do sexo masculino, todos de cor branca. Foram
submetidos ao exame clinico e radiografico e constatado o atraso na esfoliação
de dentes deciduos. Uma das pacientes apresentou retenção prolongada de
caninos deciduos, e os demais apresentavam retenção prolongada de 2° molares
deciduos. Para todos os casos o tratamento de escolha foi a remoção dos dentes
afetados com o posterior acompanhamento da erupção do sucessor permanente.
Em apenas urn dos pacientes foi constatado agenesia do sucessor permanente e
somente neste caso foi realizado a pulpotomia, e posterior restauração para
manutenção do dente em boca, pois o mesmo encontrava-se com cárie. O
paciente foi orientado para retornar para controles periódicos.

Andreasen (1994) descreveu como anquilose, a reabsorção por
substituição que é o resultado de extensa lesão a camada mais interna do
ligamento periodontal e também possivelmente ao cemento. A cicatrização
acontece a partir do osso adjacente, por meio do qual é formada a anquilose.
Essa remodelação é especialmente elevada em crianças, diminuindo em adultos.
A anquilose pode ser demonstrada histologicamente de duas maneiras:
permanente, que reabsorve gradualmente a raiz inteira, ou transitória que uma
vez estabelecida, desaparece mais tarde. Radiograficamente a anquilose sera
vista como uma obliteração do espaço de ligamento periodontal. 0 autor quando
refere-se a dentes traumatizados afirmou que o desenvolvimento da anquilose
está fortemente relacionado a. extensão do dano ao ligamento periodontal, ao
tempo do dente fora do alvéolo, o meio de conservação nos casos de traumas
mais severos e a presença de fratura da parede alveolar. 0 diagnóstico precoce
baseia-se em achados clínicos (mudança no som a percussão, e ausência total de
mobilidade). Deve se considerar que a anquilose pode ocorrer mesmo com a
sobrevida da polpa, uma vez que a polpa é menos sensível ao dano externo. 0
tratamento da anquilose baseia-se em princípios de prevenção onde a utilização
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de contenção semi -rígida deve ser sempre considerada. Nos casos onde o dente
esteja 1 a 2mm em infra oclusão, existem duas alternativas, a extração ou a
luxação e extrusão ortoffintica.
Coutinho, Souza (1994) realizaram um estudo em 3775 pacientes de 4
a 12 anos de idade de ambos os sexos atendidos na Clinica de Odontopediatria
da FO-UFRJ entre os anos de 1981 e 1990 com a finalidade de relacionar sexo,
número de dentes afetados por paciente, dente, arco e hemi-arco, grau de infra
oclusão, anodontia, alterações no grau de formação radicular, padrão de erupção
do sucessor e tratamentos indicados, relacionados com dente e grau de infra
oclusão. Os pacientes, 1974 meninos e 1901 meninas, tinham pelo menos um
dos seguintes exames radiográficos: duas radiografias interproximais, periapical
completo e panorâmica com complementação. Aqueles pacientes que
apresentavam cáries extensas, ou restauradas com coroas de aço foram excluídos
do estudo. As radiografias foram analisadas por um único profissional corn
auxilio de um negatoscópio. O diagnóstico de molar deciduo anquilosado
baseou-se na análise da radiografia interproximal. 0 grau de infra oclusão do
molar deciduo anquilosado foi estabelecido através da distância da ponta da
cúspide mais alta do molar afetado ao plano oclusal, utilizando compasso de
ponta seca e régua milimetrada. Anodontia do sucessor permanente foi avaliada
através de radiografia panorâmica ou periapical. 0 grau de formação radicular
do sucessor permanente foi medido em milímetros corn o compasso de ponta
seca e régua milimetrada na radiografia panorâmica, e comparado com o
sucessor contralateral do molar deciduo não anquilosado. 0 padrão de erupção
do permanente sucessor foi medido através da mésio-angulação ou distoangulação, quando o sucessor desviava da linha vertical de erupção traçada no
centro do molar deciduo anquilosado. Os tratamentos propostos foram o
acompanhamento clinico/radiográfico, restauração coronária com coroa de aço
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ou resina, luxação cirúrgica ou exodontia. Com a pesquisa, os autores
concluíram que das 3775 crianças da amostra, a prevalência de anquilose em
molares deciduos encontrada foi de 4%, sem diferenças entre os sexos. A maior
prevalência foi a de anquilose única (43%). 0 dente mais afetado foi o 1° molar
deciduo inferior (53%) e o arco inferior apresentou maior prevalência (90%),
sem diferença quanto ao hemi-arco. 0 grau de infra oclusão leve foi o mais
freqüente (79%), sem diferença entre os hemi-arcos e sexo. A ocorrência de
anodontia, alterações no grau de formação radicular e padrão de erupção do
sucessor permanente não foram diretamente relacionados com a anquilose. Nos
casos de infra oclusão moderada e severa envolvendo os 2° molares deciduos
superiores e inferiores e os 1° molares deciduos superiores o tratamento indicado
foi a exodontia associada a manutenção de espaço. 0 acompanhamento
clinico/radiográfico foi indicado para os casos de infra oclusão leve e moderada
afetando os 1° molares deciduos inferiores.
Gugisch, Issdo (1994) realizaram uma pesquisa, onde o propósito foi
avaliar a prevalência da anquilose dento-alveolar, considerando o sexo, o arco, o
dente molar deciduo envolvido e o grau de severidade. Uma vez sorteadas as
escolas e as respectivas salas de aula da cidade de Curitiba-PR, os escolares
foram relacionados àqueles que não apresentavam molares deciduos perdidos
e/ou com cáries extensas. Os 2400 escolares com idade entre 6 e 12 anos foram
distribuídos em seis grupos etários, com 400 escolares por faixa de idade, sendo
200 do sexo masculino e 200 do sexo feminino. Nos resultados obtidos os
autores concluíram que a prevalência de escolares portadores de molares
deciduos com anquilose dento-alveolar era de 2,37%, sendo 1,5% no sexo
masculino e 3,25% no sexo feminino, diferença esta estaticamente significante;
a faixa etária de menor prevalência de dentes deciduos com anquilose dentoalveolar, em escolares do sexo masculino foi a de 10 a 11 anos com 15,3%, e no
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sexo feminino, entre 7 e 8 e 8 e 9 anos, com17,1%. Havia maior prevalência de
anquilose dento-alveolar múltipla em ambos os sexos e o arco inferior
apresentou menor prevalência quando comparada com o arco superior, tanto no
sexo masculino como no feminino. No sexo masculino o dente mais prevalente
foi o 2° molar deciduo inferior e no sexo feminino o 1° molar deciduo inferior
seguido do 2° molar deciduo inferior; no sexo masculino o grau de severidade da
anquilose mais prevalente foi a moderada seguida da leve e da severa, e no sexo
feminino o grau leve foi o mais prevalente, seguido do moderado e por ultimo a
severa.
Moura, Delcistia Júnior (1994) realizaram uma pesquisa bibliográfica,
onde 20 trabalhos foram revisados sobre a histopatologia da anquilose,
enfocando principalmente

o desenvolvimento da anquilose em dentes

submetidos a agressão traumática. No estudo os autores sugeriram que o
processo de reabsorção pode ser dividido em interno, invasivo, por pressão,
idiopático e externo. Dentre as reabsorções externas radiculares evidenciaram a
presença de três tipos: superficiais, inflamatória

e as reabsorções por

substituição ou anquilose. A anquilose pode ser transitória ou progressiva. No
tipo transitória menos que 20% da superfície se torna anquilosada, e neste caso
pode ocorrer uma reversão, resultando em um reestabelecimento do ligamento
periodontal entre

dente e a estrutura óssea. Quanto ao tipo Progressivo,

salientaram que a regido do ligamento periodontal e superficie dentária são
continua e gradualmente substituidas por tecido ósseo, de forma que com a
evolução do processo ocorrerá uma anquilose completa de toda superficie do
dente e espaço periodontal. Os trabalhos consultados demonstraram, em sua
maioria, que a anquilose é uma entidade que está diretamente relacionada à
presença e ao grau de injuria provocada as fibras que compõem a estrutura do
ligamento periodontal. Com relação ao tratamento da anquilose, não existe um
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realmente efetivo para este tipo de reabsorção, e as forças oclusais traumáticas
não previnem, ou eliminam a anquilose. 0 principio básico do tratamento é a
prevenção e nos casos de reimplante o mais indicado seria uma fixação dental
semi-rígida; a instalação da anquilose está ligada a origem das células que irão
promover a cicatrização de uma regido lesionada no ligamento periodontal. Caso
as células sejam provenientes da regido da medula óssea, ocorrerá a anquilose; o
inicio do desenvolvimento da anquilose pode ser a partir de . dois meios: através
do aparecimento de corpos de mineralização ao longo do espaço do ligamento
periodontal, ou por deposição de camadas de osso sobre a superficie do dente e
parede do alvéolo.
Coutinho, Stulberg (1995) apresentaram um caso clinico de anquilose
precoce em uma criança de 3 anos de idade atendida no Departamento de
Odontopediatria e Ortodontia da FO/UFRJ onde C. P., sexo feminino, cor
branca, compareceu para tratamento odontológico, sendo esta a sua primeira
visita a um dentista. Na anamnese, a mãe relatou que o dente de sua filha estava
sumindo. Ao exame clinico, observaram desenvolvimento normal da dentição
decidua, compatível com a idade da paciente, exceto pelo 2° molar deciduo
inferior esquerdo (75), que se encontrava abaixo do plano oclusal, em grau
severo de infra oclusão e semicoberto por tecido mucoso. Foram realizados
testes de percussão e radiografias peripicais. No primeiro exame devido a
cooperação da paciente foi realizada profilaxia, instrução de dieta e higiene oral
a aplicação tópica de verniz com flúor optando pelo controle através de
observação periódica. Após 2 meses constataram progressão do grau da
anquilose e a conduta de escolha foi a exodontia do dente afetado e colocação de
mantenedor de espaço com extensão intragengival. Com isso os autores
concluíram que uma vez diagnosticada a anquilose precoce torna-se obrigatório
estabelecer, por parte do odontopediatra, um protocolo rígido de revisões
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periódicas, e ao observar progressão da infra oclusão instituir o tratamento
apropriado de imediato, de modo a evitar complicações sérias provenientes da
negligência ao tratamento.
Mancini et al. (1995) descreveu um caso clinico de anquilose em
dentes deciduos numa paciente do sexo feminino com 9 anos de idade, que foi
encaminhada para avaliação ortodõntica e tratamento. 0 histórico médico foi
normal, exceto por numerosos dentes permanentes não erupcionados. 0 exame
clinico e radiográfico revelou a ausência congênita dos 4 segundos pré-molares,
1° pré-molar superior direito, incisivo central inferior esquerdo e ausência de
todos os terceiros molares. Além disso, os 4 segundos molares deciduos estavam
em infra oclusão. Aos 14 anos de idade a superficie oclusal do 2° molar deciduo
inferior estava no nível do terço cervical da coroa, enquanto a superficie oclusal
do 2° molar deciduo superior estava abaixo da linha oclusal da coroa dos dentes
vizinhos. A extração destes dentes foi necessária por razões terapêuticas. Os
dentes extraídos foram para exame histológico e observaram reabsorção lacunar,
e raros osteoclastos. Observaram também sinais de reparação com presença de
osso osteótico com osteócito presente. Um infiltrado inflamatório de células
plasmáticas, linfócitos, macr6fagos e granulócitos foram achados no ligamento
periodontal. Os autores concluíram que a anquilose de molares deciduos pode
ser encarada como um processo onde há deposição excessiva de cemento, osso e
desaparecimento do ligamento periodontal. A ocorrência de um remodelamento
sobre parte superficial da raiz anquilosada explica porque a anquilose pode ser
espontaneamente revertida, com conseqüente reativação da reabsorção.
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Williams, Zwemer, Hoyt (1995) relataram um caso clinico de
anquilose de dentes deciduos em paciente adulto. Um homem de 20 anos de
idade com história médica normal apresentou ao exame clinico os segundos
molares deciduos inferiores em infra oclusão. Após exame radiográfico,
constataram também que os dentes sucessores não estavam presentes. Os dentes
adjacentes apresentavam inclinação e a reabsorção radicular era lenta. Foram
apresentados ao paciente quatro opções para seu caso: não tratamento; inserção
de uma restauração estética sobre os molares retidos para restaurar a função, a
estética, e os contatos e contornos; extração dos molares deciduos e inserção de
uma prótese parcial fixa para restaurar a função e estética; ou extração dos
molares deciduos e reposição dos dentes com tratamento ortodõntico. 0 paciente
escolheu a restauração estética para correção funcional. 0 material de escolha
foi a resina composta. Os dentes foram reabilitados e acompanhados por meio
de consultas posteriores.
Corrêa et al. (1996) relataram um caso clinico de anquilose dental em
uma criança de 8 anos, que compareceu à clinica de odontopediatria da
Universidade de São Paulo. 0 paciente acusou ter dor continua na região

póstero-inferior esquerda. Após avaliação clinica e radiográfica foi constatado
espaço edêntulo entre o 1° molar deciduo (74) e o 1° molar permanente (36) e
inclinação do 10 molar permanente. Radiograficamente foi constatado total infra
oclusão do 2° molar deciduo (75), com grande lesão de cárie afetando a polpa. 0

(recuperação do espaço e exodontia não foi
considerado devido aos sintomas clínicos de pulpite. O espaço disponível para

tratamento convencional

permitir exodontia regular do molar anquilosado foi insuficiente. Um retalho

mucoperiostal vestibular foi rebatido e foi removido osso para expor o dente
afetado. 0 molar anquilosado foi seccionado verticalmente e removido. 0
paciente foi encaminhado para a clinica ortodemtica, para a recuperação do
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espaço e o controle de erupção do 35. Os autores concluíram que a submersão
total do dente anquilosado é um achado clinico pouco freqüente, e a aparência
clinica da regido afetada é semelhante a casos de perda precoce de 2° molar
deciduo com conseqüente perda de espaço. Este caso ilustra a importância do
diagnóstico precoce da anquilose e medidas de controle cuidadoso devem ser
estabelecidas após o diagnóstico. A decisão final do tratamento deve ser baseada
nas observações clinicas e radiográficas.
Evans, Briggs (1996) relataram um caso clinico de molar deciduo
infra ocluido restaurado com compósito indireto onlay. 0 paciente de 13 anos de
idade apresentou, relação molar classe I e padrão esquelético com média
proporção facial vertical. Além da infra oclusão do molar deciduo, foi incluído
no plano de tratamento a tração ortodõntica do canino superior esquerdo. 0
paciente também apresentava mordida cruzada anterior. 0 tratamento constou de
uma parte ortodõntica e tratamento restaurador, onde a opção foi uma resina
fotopolimerizável, híbrida para o molar infra ocluido. Isolamento absoluto foi
usado e a superficie do esmalte foi condicionado por ácido e o onlay indireto foi
fixado com cimento de baixa viscosidade, cimento dual-cura (dupla
polimerização). Na mesma consulta o incisivo lateral que apresentava
hipodontia foi reconstruido de forma direta. Depois de 2 anos, ambas
restaurações estavam clinicamente satisfatórias, com nenhum sinal de
deteorização. Nos casos de infra oclusão de molares, pode ser necessário
restaurar a superfície oclusal do molar para prevenir a extrusdo dos dentes
antagonistas. Recentes relatos sobre a performance clinica das restaurações
compostas indiretas inlay/onlay tem sido incentivadas, especialmente em
grandes restaurações, sendo considerado como vantagem, construir incrementos
para diminuir a contração de polimerização e controlar a umidade. 0 uso de
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compósito indireto em restaurações de dentes deciduos infra enipcionados
podem agora serem considerados um tratamento eficaz.
Ruschel, Gomes, Modesto (1996) fizeram uma revisão de literatura
baseada em 37 estudos já realizados sobre anquilose. Os autores abordaram os
principais aspectos clínicos e radiográficos da anquilose: prevalência, etiologia,
aspectos histológicos, conseqüências e as opções de tratamento mais adequadas
na anquilose. Numa área da raiz predomina a atividade osteoclástica, enquanto,
numa regido próxima, os osteoblastos estão depositando tecido osteáide o que
caracteriza hiperatividade celular. Na verdade a anquilose não é uma condição
estática, mas pertence a um processo de remodelação em andamento seguindo a
reabsorção radicular. Do ponto de vista clinico o que vemos é a esfoliação
espontânea de muitos dentes anquilosados. Com base na revisão apresentada,
deve-se suspeitar de anquilose para todo e qualquer molar deciduo que se
apresente em infra oclusão e não esteja em processo eruptivo. Apesar de
obscura, a causa da anquilose provavelmente decorre da interação de fatores
genéticos determinando alterações no metabolismo do ligamento periodontal. A
correlação entre grau de infra oclusão e a idade dentária do paciente determinará
o tratamento a ser adotado. 0 sucesso no tratamento dependerá do diagnóstico o
mais precoce possível e intervenção no momento oportuno, com o propósito de
impedir ou minimizar eventuais sequelas da anomalia.
Rasmussen, Kotsaki (1997) relataram em um estudo, cinco casos
clínicos de incapacidade primária de erupção de uma coleção de 14 casos
encontrados na literatura dos últimos 20 anos. Dos cinco casos, três crianças
eram do sexo masculino e duas do sexo feminino com idade média dos 5 anos e
meio aos 11 anos. Os pacientes foram avaliados clinicamente, e investigados
quanto á. herança genética. Radiografias panorâmicas foram realizadas e a
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remoção cirúrgica do dente afetado, após avaliação das condições dos dentes
permanentes, foi o tratamento de escolha. Dos 14 dentes afetados todos os
segundos molares apresentavam alteração, dois dos pacientes tinham os 4
molares não erupcionados, os outros pacientes possuíam, 3, 2 e 1 dente não
erupcionado, respectivamente. Sete dos dentes não erupcionados pertencem a
crianças do sexo masculino e sete dentes à crianças do sexo feminino. Oito dos
dentes não erupcionados eram do arco superior e seis do arco inferior, oito eram
do lado direito e seis são esquerdos. As diferenças entre sexo, arco e lados não
foram significantes. Quatro dos casos apresentados tinham pais e avós com
retardo na erupção da dentição permanente. Uma característica evidente foi a
alta prevalência de hipodontia que afligiu três dos cinco casos. Os autores
observaram que não existia nenhum outro fator etiológico a não ser a existência
de anquilose em parentes das crianças afetadas, para explicar a incapacidade de
erupção dos dentes permanentes. Existem teorias que relacionam essa
incapacidade de erupção ao foliculo dental ou no ligamento periodontal. Quando
os pais relataram que os primeiros dentes, incluindo os caninos erupcionaram no
tempo normal,

o relato é razoável para assumir que

o mecanismo

genético/biológico da criança pode estar trabalhando satisfatoriamente nos
primeiros 2 anos de vida e que desvia a erupção antes que a dentição esteja
completada, assim afetando apenas a dentição permanente.
Rodrigues, Leite (1997) relataram dois casos clínicos que foram
observados na Clinica de Atenção Primária da Faculdade de Odontologia da
UFRJ. 0 primeiro caso atendido foi visto na paciente M.M.V., 11 anos, sexo
feminino. Clinicamente observaram a presença de primeiros molares deciduos
situados abaixo do plano oclusal dos demais dentes. A percussão, os elementos
demonstravam ressonância distinta, quando

comparados aos demais.

Radiograficamente, em certas áreas, podia ser observado pontos sugestivos de
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fusão dentoalveolar, com presença do sucessor permanente. 0 tratamento de
escolha foi pela preservação no sentido de avaliar necessidade de posterior
exodontia. 0 segundo caso correspondia a paciente G.O.R., 12 anos, sexo
feminino. Clinicamente a paciente apresentava os quatro primeiros molares
deciduos com anquilose. Após exame radiográfico periapical observaram
anodontia dos elementos 35 e 45 e, os elementos 15 e 25 em estágios formativos
aquém do esperado. Neste caso, optaram pela proteção pulpar e restauração dos
elementos 75 e 85 e, dentro das possibilidades econômicas dos responsáveis a
estabilização oclusal do paciente, a reconstrução coronária dos elementos. Os
autores concluíram que concordando coin os trabalhos já existentes sobre
prevalência, todos os dentes observados eram molares deciduos. Os pacientes
observados encontravam-se em dentição mista. Numa das pacientes observou-se
anodontia do pré-molar sucessor e nos casos em que o sucessor estava presente
foi notado um atraso na formação radicular. Assim, o clinico especificamente, o
odontopediatra devem ter atenção redobrada com relação ao processo fisiológico
da troca de dentições, observando nos exames clínicos e complementares,
desvios do padrão tido como normal.
Gay et al. (1998) em estudo realizado entre 1989 e 1995, avaliaram 25
pacientes que foram encaminhados para o departamento de cirurgia oral e
maxilo facial a Faculdade de Odontologia de Barcelona (Espanha) pelos seus
dentistas ou ortodontistas por causa da infra oclusão de molares deciduos. A
idade média dos 25 pacientes, nove do sexo masculino e 16 do sexo feminino,
era 13 anos e 6 meses. 0 objetivo do estudo foi revisar achados clínicos e
resultados de tratamento em pacientes com infra oclusão de molares deciduos.
Todos os pacientes foram examinados clinica e radiograficamente e os seguintes
fatores foram observados: freqüência em que ocorre a anomalia, distribuição e
localização, situação do sucessor, posição dos dentes vizinhos, grau de
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submersão e a presença de anquilose. 0 grau de infra oclusão do dente foi
considerado médio, moderado ou severo. 0 tratamento incluiu cuidadosa
observação, terapia ortodõntica e extração. O número total de molares deciduos
infra ocluidos foi de 32 dentes, cinco pacientes tiveram mais que um dente em
infra oclusdo. Havia 21 molares deciduos superiores e 11 inferiores. 0 1° molar
deciduo foi achado em infra oclusão em quatro casos e o 2° molar deciduo em
28 casos. 0 grau médio foi considerado em 15 casos, moderado em cinco e
severo em 11. 0 sucessor permanente estava ausente em quatro dentes infra
ocluidos e 96% dos dentes infra ocluidos estavam associados com retardo de
erupção do sucessor permanente. Vinte e um pacientes passaram por terapia
ortodõntica, e um total de 25 dentes foram extraídos para associar ao tratamento
ortodeintico. Através dos resultados obtidos, as conclusões são de que na prática
clinica um correto diagnóstico de anquilose é possível por meio de testes de
mobilidade e percussão. Quando o sucessor permanente está presente, molares
deciduos não deveriam ser extraídos sem necessidade, apenas quando se torna
obvio que a reabsorção não está acontecendo normalmente.
Pereira, Rodrigues (1999) realizaram um estudo onde foram
examinadas 400 crianças, sem distinção de raça, na faixa etária entre 6 a 11
anos, escolares da cidade de São Paulo. As crianças analisadas por uma única
examinadora tiveram seus dentes anquilosados classificados em anquilose
dento-alveolar leve, moderada e severa. 0 exame foi realizado sob luz natural,
na sala de aula, reclinadas em uma cadeira com afastamento da bochecha. A
pesquisa estudou a prevalência da anquilose, segundo sexo

e idade. A

prevalência de crianças portadoras de molares deciduos com anquilose dento
alveolar foi de 8,3%, sendo maior no sexo feminino. A prevalência de molares
deciduos anquilosados foi maior no arco inferior quando comparado com o arco
superior, em ambos os sexos, sendo o 1° molar deciduo inferior o dente mais
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afetado. 0 grau de severidade da infra oclusão mais prevalente foi a leve,
seguida da moderada e severa. A gravidade das conseqüências vai depender do
grau de infra oclusão, e os resultados evidenciam uma piora do quadro com o
avanço da idade. Destacaram a necessidade de diagnóstico precoce que permite
uma atuação mais adequada, impedindo

o desenvolvimento de maiores

problemas.
Teague, Barton, Parry (2000) revisaram 24 estudos onde é discutido,
etiologia, diagnóstico, conseqüências e as possíveis opções de tratamento da
anquilose. Os autores indicaram como possíveis fatores causais extrínsecos:
trauma local mecânico, metabolismo local perturbado, infecção localizada,
irritação fisica ou química, a força eruptiva deficiente, morfologia facial, pressão
anormal da lingua e forças exercendo pressão sobre o arco dental comprimindo
os dentes em infra oclusão, reconhecendo ainda um forte componente genético
envolvido. A anquilose pode ser unilateral ou bilateral e pode simultaneamente
afetar ambos os arcos (maxilar e mandibular), sendo mais comum na dentição
decidua que na permanente. 0 segundo molar deciduo inferior é comumente
citado como o mais afetado porém, alguns estudos sugerem que o 1° molar
deciduo é mais comum, variando de acordo com a idade das crianças estudadas.
A maioria das crianças desenvolve durante o inicio da dentição mista no
momento do máximo crescimento. Os métodos de diagnóstico citados são a
avaliação clinica, a percussão e a avaliação radiográfica (falta de definição da
lâmina dura). Em relação as conseqüências da anquilose é citado a esfoliação
retardada, dificuldade de extração aumentada, redução do suporte de osso
alveolar, progressão da anquilose, retardo na erupção do sucessor, sobreerupção,

maloclusdo, hábito de lingua e mordida aberta, dano para os dentes adjacentes,
retenção de fragmentos radiculares. As conclusões são de que existem alguns
problemas potenciais associados com dentes deciduos anquilosados. Se o clinico
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estiver na dúvida, deve encaminhar a criança com molar deciduo anquilosado
para especialista em

ortodontia e principalmente se houverem outras

características de maloclusdo.

Biblioteca Unive;s: ária
UFSC
4 DISCUSSÃO

t'o

Considerada com um fator etiológico local da maloclusdo, a anquilose
dento-alveolar de molares deciduos é urna anomalia de erupção de significado
clinico preocupante devido aos distúrbios que pode provocar. (Caldas, Lino,
Muench, 1991). Assim, devido a precariedade na literatura sobre a anomalia,
muitos autores repetem coisas antigas, existindo uma deficiência de novas
alternativas tanto para o diagnóstico como para o tratamento.
0 mecanismo biológico exato da anquilose ainda é desconhecido. A
anquilose tem sido apontada como um distúrbio na interação entre a reabsorção
normal e o reparo do tecido. (Mendes, Mendes, 1991).

A reabsorção por substituição que é o resultado da extensa lesão a
camada mais interna do ligamento periodontal, e também possivelmente do
cemento, pode ser descrita como um fator determinante da anquilose.
(Andreasen, 1994)
Várias hipóteses com respeito a etiologia tem sido propostas,
incluindo força eruptiva deficiente, distúrbio no metabolismo do ligamento
periodontal, trauma, deficiência local do crescimento ósseo vertical, inflamação
local, distúrbio em interação entre reabsorção normal e reparo do tecido. Um
componente hereditário tem sido também sugerido, baseado na observação da
retenção secundária dos dentes em vários membros de uma mesma família.
(Raghoebar et al., 1991). Alguns outros fatores como irritação fisica ou química
e morfologia facial, também são descritas (Teague, Barton, Parry, 2000).
A incidência maior da anquilose ocorre em dentes deciduos quando
relacionados aos permanentes. (Coutinho, Stulberg, 1995; Ruschel, Gomes,
Modesto, 1996). Quanto ao arco, muitos autores relatam os molares deciduos
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inferiores numa maior freqüência que os molares superiores. (Krakowiak, 1978 ,Mendes, Mendes, 1994; Dias, Moliterno, Oliveira, 1994; Mundstock, Prietsch,
1994; Mancini et al., 1995; Pereira, Rodrigues, 1999).
Em termos da ocorrência de dentes anquilosados, estudos mostram
que o elemento dentário mais comum envolvido é o segundo molar deciduo em
comparação com o primeiro molar deciduo em pacientes com maior idade,
sendo observado que a prevalência aumenta gradualmente, atingindo mais
crianças de 7 a 11 anos. (Krakowiak, 1978; Raghoebar et al., 1991, Coutinho,
Souza, 1994; Mancini et al., 1995; Pereira, Rodrigues, 1999), porém o primeiro
molar deciduo será mais afetado em pacientes mais jovens ou corn menor idade.
(Pereira, Rodrigues, 1999).
Em relação ao sexo masculino e feminino não foi encontrada nenhuma
diferença sig,nificante, Coutinho, Souza, (1994); Mancini et al. (1995); Pereira,
Rodrigues, (1999) porém, Gugish, Issdo (1994) em escolares portadores de
molares deciduos com anquilose dento-alveolar, encontraram diferença
estatisticamente significante em relação ao sexo, sendo o feminino mais afetado.
O diagnóstico da anquilose é basicamente clinico, onde o dente
apresenta-se abaixo do plano oclusal, caracterizado pela ausência de mobilidade
dentária. 0 grau de severidade da infra oclusão observado clinicamente pode ser
leve, moderada ou severa. (Nascimento, Valladares Neto, 1993; Corrêa, Santos,
Haddad, 1993). 0 exame radiográfico geralmente mostra a perda parcial do
espaço do ligamento periodontal com Areas de fusão entre a raiz e osso.
Entretanto a comprovação radiográfica nem sempre é possível, visto que a fusão
pode ocorrer em uma pequena área da superfície radicular como osso alveolar,
principalmente quando atinge a regido de furca do dente. Mesmo quando
compromete áreas maiores, a sua visualização depende da sua localização. No
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é raro observarmos dentes anquilosados totalmente imóveis,

e constatarmos

radiograficamente que eles apresentam urn grau avançado de reabsorção
radicular. 0 teste de percussão auxilia no diagnóstico, já que

o dente

anquilosado apresenta um ruído agudo (surdo) à percussão. Este critério é
considerado muito subjetivo, pois se a área de anquilose for pequena, o dente
pode não apresentar essa característica. (Pereira, Rodrigues, 1999; Teague,
Barton, Parry, 2000). Outro sinal que levará a suspeitar de anquilose dentária é a
alteração na cronologia de erupção (Andrade, Silva, Silva, 1994).
Histologicamente as características mais evidenciadas na anquilose
são extensa atividade osteoclástica, presença de cálculos pulpares, tecido pulpar
normal e células osteoclásticas multinucleadas. (Henderson, 1979).
Andreasen (1994)

descreve a anquilose considerando como

permanente, quando reabsorve gradualmente a raiz até a perda do elemento
dentário, ou transitória urna vez estabelecida, desaparece mais tarde.
Os problemas associados a presença de um dente anquilosado são:
atraso na esfoliação do dente afetado, devido a retardo na reabsorção radicular,
podendo causar dificuldades na remoção do mesmo quando da exodontia;
dificuldades na higienização, com conseqüente inflamação gengival; impacção
alimentar e problemas no momento da restauração; atraso na erupção dos
permanentes sucessores, provocando deslocamento do germe e curso de erupção
anormal; hipoplasia ou hipocalcificação nos sucessores e alterações na oclusão,
resultando em mordida aberta posterior; inclinação axial anormal dos dentes
adjacentes para mesial ou distal sobre o anquilosado, com conseqüente
diminuição do perímetro do arco; aprofundamento da curva de Spee e supraerupção dos antagonistas. (Raghoebar et al., 1991; Coutinho, Stulberg, 1995;
Teague, Barton, Parry, 2000).
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A gravidade das conseqüências causadas por dentes anquilosados é
diretamente proporcional ao grau de infra oclusão sofrido. Como conseqüência
da anquilose podemos ver o desvio da linha média dentária para o lado do dente
infra ocluido, nos casos de anquilose unilateral inferior. (Pereira, Rodrigues,
1999). Baseando-se em radiografias panorâmicas, conseguiram observar há
influência significante para o lado onde existe anquilose e que a anquilose em
molares deciduos superiores conduz a alterações estruturais graves, bem como
alterações do processo alvéolo-maxilar interferindo no crescimento

e no

desenvolvimento normal destas estruturas, desde o inicio da sua instalação.
(Caldas, Lino, Muench, 1991).
A infra oclusão de molares deciduos não interfere de modo
significativo no desenvolvimento odontogênico do pré-molar sucessor. Portanto
os possíveis atrasos na época de irrupção dos pré-molares podem ser atribuídos
ao fator mecânico da anquilose, presente nos molares deciduos em infra oclusão.
(Silva Filho et al., 1992).
Podemos inferir baseado nos estudos histológicos realizados por
Andreasen (1994) que as conseqüências da anquilose nos dentes deciduos
inferiores são significantes, e muito pouco encontrado na literatura sobre a
anomalia nestes dentes.
A indicação do tratamento de molares deciduos anquilosado depende:
da idade do paciente, extensão da infra oclusão, grau de inclinação dos dentes
vizinhos e a presença e localização do sucessor permanente. (Ruschel, Gomes,
Modesto, 1996).
A principal conclusão com relação ao plano de tratamento de molares
deciduos anquilosados com agenesia do sucessor permanente é que a infra
oclusão assume importância secundária, quando comparada à agenesia, sendo
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esse o fator determinantes no planejamento terapêutico desses pacientes.
(Mendes, Mendes, 1991).
Nos casos de traumatismo, não existe um tratamento efetivo para
reabsorção, pois o desenvolvimento da anquilose está relacionado a extensão do
dano ao ligamento periodontal. 0 principio básico do tratamento é a prevenção
onde a utilização da contenção semi -rígida deve ser considerada. (Moura,
Delcistia Júnior, 1994).
Existe um consenso geral, entre os autores, em relação aos casos
severos de anquilose, onde a extração é indicada e um mantenedor e/ou
recuperador de espaço se faz necessário, Corrêa, Santos, Haddad, (1993); Dias,
Moliterno, Oliveira, (1994); Corrêa et al., (1996); Ruschel, Gomes, Modesto,
(1996), porém Gay et al. (1998) posiciona-se mais cauteloso, pois preconiza que
os dentes não deveriam ser extraídos sem necessidade, apenas quando se torna
óbvio que a reabsorção está acontecendo.
A conduta clinica mais preconizada atualmente é o controle clinico e
radiográfico em intervalos de tempos pequeno a fim de avaliar a progressão da
infra oclusão, a reabsorção radicular do dente anquilosado, o estado de
desenvolvimento e erupção do sucessor, podendo ainda avaliar a partir de
modelos de estudo as possíveis perdas de espaço. (Rodrigues, Leite, 1997).
Reconstruções coronárias com a utilização de compósitos resinosos, é
uma outra opção de tratamento, (Evans, Briggs, 1998; Williams, Zwemer, Hoyt,
1995) relatada por estes autores em casos clínicos onde a escolha por este
tratamento teve sucesso.
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Sem dúvida, qualquer paciente que apresente evidência de anquilose
ou desvios de padrão tido como normal deve ser mantido em um rígido
protocolo de manutenção.

5 CONCLUSÕES
Frente a literatura consultada, pode-se concluir que:
1. 0 fator etiológico determinante da anquilose de forma geral é a
perda do ligamento periodontal nos dentes deciduos, acrescentado a influência
genética e fatores externos.
2. A submersão afeta com maior freqüência dentes deciduos que
permanentes, podendo ser encontrada em ambos os casos, superior ou inferior e
ambos os sexos.
3. Existe também a possibilidade da alteração ser unilateral ou
bilateral, mas com maior freqüência o segundo molar deciduo é o dente mais
afetado.
4. A inspeção visual associada a exames complementares como o
radiográfico e o teste de percussão e mobilidade, são os principais métodos de
diagnóstico da anquilose que podemos utilizar.
5. Se o diagnóstico for precoce e houver correta intervenção pode-se
diminuir as conseqüências da anquilose.
6. As conseqüências mais comumente observadas são atrasos na
erupção do sucessor permanente, perdas de espaço por inclinação dos dentes
adjacentes ao dente afetado e esfoliação retardada.
7. A anquilose apresenta padrão clinico e histológico variável podendo
ser revertida em alguns casos.
8. Quanto mais jovem o paciente afetado pela alteração, maiores serão
as conseqüências, pois a anquilose apresenta caráter progressivo.

40

9. As condutas e as opções de tratamento propostas pelos autores em
seus estudos apresentam divergências.
10. Nos casos de anquilose leve à moderada a maioria dos estudos
preconiza o controle clinico e radiográfico em intervalos de tempo pequeno.
11. Sempre devemos avaliar, para indicarmos o tratamento, a idade do
paciente, a extensão da infra oclusão, a extensão da angulação dos dentes
vizinhos e a presença e localização do sucessor.

12. Em todos os casos é imprescindível manter o paciente que
apresenta anquilose sobre controle.
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