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RESUMO
Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura sobre as conseqüências da perda precoce dos
incisivos superiores e dos molares deciduos. Abordou-se principalmente a etiologia e a
prevalência da perda precoce, assim como as conseqüências sobre o sistema estomatognatico
instalado e sobre a dentição permanente. 0 trabalho tem a intenção de despertar, tanto para o
clinico como para o odontopediatra, a importância da primeira dentição. A manutenção dos
dentes deciduos na cavidade bucal durante todo o seu ciclo biológico tem relação direta com uma
adequada mastigação, fonação, estética, prevenção de hábitos bucais, guia de erupção para os
dentes permanentes e estimulo de desenvolvimento dos maxilares. A perda precoce dos incisivos
superiores deciduos pode causar alterações na articulação das palavras, inclinações dos dentes
vizinhos para o espaço do dente perdido; problemas no desenvolvimento emocional da criança e
a instalação de hábitos bucais como interposição lingual e deglutição atípica. Quando ha perda
precoce dos molares deciduos, a perda de espaço para os dentes permanentes sucessores é mais
evidente, principalmente se esta perda ocorrer durante os estágios ativos de erupção dos dentes
vizinhos. A quantidade de perda de espaço depende do dente perdido, da idade da criança, e das
características próprias da arcada dentária. E necessário motivar e educar o paciente quanto a
promoção da saúde bucal, colocando em pratica todos os conhecimentos e procedimentos
preventivos existentes para evitar a cárie dentária e suas sequelas, como, por exemplo, o
comprometimento pulpar. Porém quando isso ocorrer é preciso lançar mão de tratamentos
endoanticos efetivos, dentro de padrões biológicos a fim de se manter os dentes deciduos na
cavidade bucal durante todo o seu ciclo fisiológico, já que representa o melhor mantenedor de
espaço.
Palavras-chave — dente deciduo, perda de dente, odontopediatria.
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ABSTRACT
This research is a literature reivew on the consequences of the precocious loss of the incisive
superiors and of the deciduous molars. The etiology and prevalence of the precocious loss was
reviewed, as well as the consequences on the stomatognathic system and on the permanent
dentition. The aim of the study is to increase, so much for the clinical as for the
odontopediatrics, the importance of the primary dentition. The maintenance of the deciduous
teeth in the buccal cavity during all its biological cycle has a direct relationship with an
appropriate mastication, fonetics, esthetics, prevention of oral habits, eruption guide for the
permanent teeth and incentive of development of the maxillaries. The precocious loss of
superiors incisive deciduous can cause alterations in the articulation of the words, inclination
of the neighboring teeth for the space of the lost tooth; problems in the child's emotional
development and the installation of bad oral habits, as lingual interference and atypical
deglutition . When there is a precocious loss of the deciduous molars, the space loss for the
teeth permanent successors is more evident, mainly if this loss happens during the active
eruption of the neighboring teeth. The amount of space loss depends on the lost tooth, of the
child's age, and of the own characteristics of the dental arcade. It is necessary to motivate and
to educate the patient regarding to the promotion of the oral health, placing in practice all the
knowledge and existent preventive procedures to avoid the dental decay and its sequels, as, for
example, the pulp pathology. Even so when that happens it is necessary to throw hand of
effective root canal treatments, inside of biological patterns in order to maintain the deciduous
teeth in the buccal cavity during all its physiologic cycle, since it represents the best space
maintenance.
Keywords- Tooth, deciduous.Tooth loss. Pediatric dentistry.
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1 INTRODUÇÃO
A primeira dentição é de fundamental importância para o desenvolvimento e o bem
estar psicoemocional da criança. A integridade dos dentes deciduos tem relação direta com
uma adequada mastigação, fonação, estética, prevenção de hábitos bucais, guia de erupção
para os dentes permanentes e estimulo de desenvolvimento dos maxilares (BROTH WELL,
1997; WANDERLEY; TRINDADE; CORRÊA, 1998).
A perda precoce do elemento dental decíduo é considerada quanto do seu aspecto
psicológico como uma mutilação do indivíduo. 0 manejo inadequado diante das diversas
situações que provocaram essa perda pode afetar o crescimento e desenvolvimento
craniofacial, assim como a correta instalação da dentição permanente, além de acarretar
problemas no comportamento social da criança (CORREA; SANTOS, 2002).
Embora a prevalência da cárie dentária tenha diminuído, há ainda relativa
porcentagem de crianças que apresentam cárie rampante e de mamadeira, e este padrão da
lesão leva à perda prematura dos dentes nas regiões anteriores e mesmo posteriores do arco
dental.
A perda precoce dos dentes anteriores ocorre principalmente por traumatismo, e em
segundo lugar pela doença cárie. As lesões traumáticas em incisivos são freqüentes, pois
durante esta fase a criança inicia o seu aprendizado para engatinhar, andar e correr.
Crianças que possuem incisivos com protrusdo, assim como na má -oclusão de classe II em
desenvolvimento, apresentam possibilidade duas a três vezes maior de sofrer trauma dental
do que crianças com trespasse horizontal normal dos incisivos (CHRISTENSEN; FIELDS
JR.1996; CORRÊA; SANTOS, 2002;).
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A perda precoce dos dentes posteriores ocorre devido A progressão da doença cárie,
pois os molares deciduos raramente se perdem por traumatismo; o segundo molar deciduo é
o dente mais atingido pelas lesões de carie, isso provavelmente ocorre devido A morfologia
oclusal, que favorece um maior acúmulo de placa bacteriana. 0 segundo dente mais
atingido por cárie em crianças de 3 anos de idade é o incisivo central superior (MALTZ,
1996). Outro fator que poderia levar a perda prematura na região posterior é a reabsorção
patológica da raiz do segundo molar deciduo, provocada pela pressão do primeiro molar
permanente (CORRÊA; SANTOS, 2002).
0 dente deciduo de forma geral é um dente menos mineralizado, possui o esmalte e
as paredes dentinárias mais delgadas, a câmara pulpar é mais ampla e os cornos pulpares
são mais altos nos molares deciduos e por esta razão, as lesões de carie atingem mais
rapidamente a polpa, estando mais sujeitas a alterações patológicas (TOLEDO, 1996).
As perdas prematuras de dentes deciduos ainda são muito freqüentes em crianças
brasileiras, pois o falso conceito popular insiste em classificá-los como sem importância,
pelo fato de serem transitórios, fazendo com que seu tratamento seja negligenciado. Assim
muitos profissionais realizam as extrações sem dar valor as conseqüências dessa perda
precoce, que podem provocar a redução da capacidade mastigatória, fazendo com que a
criança adquira hábitos de deglutição atípica, com interposição lingual no espaço protético
podendo ocasionar alterações ósseas nos arcos dentários como mordida aberta anterior e
cruzada posterior. A longo prazo essas alterações podem provocar comprometimento da
capacidade respiratória, dificultando a respiração nasal, e induzindo a instalação de
respiração bucal (CORRÊA; SANTOS, 2002).
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Devido A importância que os dentes deciduos tem para o sistema estomatognAtico
tanto da dentição decidua, mista e permanente, o propósito desse estudo foi de revisar a
literatura a respeito das conseqüências da perda precoce dos incisivos superiores deciduos e
dos molares deciduos.
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2 PROPOSIÇÃO
Este trabalho teve como objetivo revisar na literatura as conseqüências da perda precoce dos
incisivos superiores deciduos e dos molares deciduos sobre o sistema estomatognatico instalado
(dentes deciduos) e sobre aquele que se instalará (dentadura mista e permanente).
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3 REVISÃO DE LITERATURA'

De acordo com Levine (1982) quando da perda precoce dos dentes ânterosuperiores em uma criança de pouca idade, a substituição e a manutenção do espaço deve ser
analisada seguindo o aspecto fisiológico e o biológico. Se ocorrer perda precoce do incisivo
superior deciduo antes do irrompimento do canino, este fato causará um decréscimo na largura
do arco; se a perda ocorrer após a estabilização total da largura não irá perder espaço. Dessa
maneira a idade dental da criança tem relação direta com futuras complicações no
desenvolvimento da oclusão quando ocorre perda prematura de um ou mais dentes. No que diz
respeito aos efeitos biológicos, que são aqueles relacionados com o desenvolvimento
emocional da criança, ou seja, a sua estética, fonética e a mastigação, os dentes exercem
funções muito importantes, pois para algumas crianças um dente perdido é um ponto de honra
e para outras pode ser devastador. Com a perda dos dentes anteriores superiores a criança pode
desenvolver problemas na articulação das palavras, que poderá ser autocorrigida com o tempo,
mas em outras crianças se faz necessária terapia fonoaudiológica. A mastigação é também
afetada com a perda dos dentes anteriores superiores, visto que morder os alimentos pode ser
um problema como, por exemplo, morder uma espiga de milho ou uma maçã. Por todos esses
motivos deve-se ter um cuidadoso monitoramento a fim de manter a integridade do arco, a
estética, fonética, e a mastigação.
Araujo (1988) descreveu em seu livro que as extrações dos dentes deciduos são
muito freqüentes em crianças brasileiras, sendo que cerca de 60% das crianças com idade
próxima aos 8 anos são atingidas pela extração precoce. Os fatores mais comuns são a dieta
rica em carboidratos, escovação deficiente dos dentes, cooperação difícil do paciente no
tratamento dentário, número reduzido de profissionais que se dedicam ao tratamento infantil.

1 baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.

11

Deve-se aconselhar os pacientes e os pais, quanto à importância da conservação de todos os
dentes deciduos até a época da sua queda, procurando demonstrar os problemas que podem

ocorrer quando da sua extração precoce. A extração do dente deciduo é considerada precoce
quando ocorre a comprovação radiográfica de que o sucessor permanente ainda está com a sua
formação aquém do estágio 6 de nolla, principalmente porque haverá neo-formação óssea

sobre o germe do dente permanente, dificultando sua erupção. Quando os segundos molares
deciduos são removidos precocemente ocorre a diminuição do perímetro da arcada, provocada

pela inclinação mesial dos primeiros molares permanentes. Se ocorrer perda do primeiro molar
deciduo antes da erupção do primeiro molar permanente, há possibilidade de encurtamento da

arcada por ocasião da erupção destes dentes.
Em um estudo realizado em 1991 Jackson-Herrerias et al. (1991) avaliaram as
alterações fonoaudiológicas em crianças de 3 a 5 anos com perda prematura dos quatro

incisivos superiores. A pesquisa foi feita através de um questionário de evolução
fonoaudiológica infantil, realizado por uma fonoaudiáloga em crianças de 3 a 5 anos, com um

tempo de 3 meses a 1 ano da perda dos quatro incisivos superiores, e também em 20 crianças
que apresentavam integridade dos quatro incisivos superiores. Para avaliar a articulação das
palavras, em caso de existir alguma alteração, foi considerada a presença ou ausência de
dislalia.Também foi considerado o grupo sócio-econômico que cada criança pertencia, a fim

de determinar o nível sociocultural. Os resultados obtidos com a pesquisa revelaram que tanto
o grupo controle (65%) como o grupo experimental (90%), apresentaram casos de dislalia no

qual indicaram uma diferença estatisticamente significativa. De acordo com o nível sócioeconômico o grupo de perda prematura apresentou-se corn nível médio-baixo e o grupo

controle baixo-alto. Em ambos os grupos não se observaram diferença significativa em relação
distribuição dos casos de dislalia de acordo com a idade. A partir desses resultados os autores
concluiram que a perda dos quatro incisivos superiores é um fator predisponente para
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apresentar dislalia, assim como o nível sócio-econômico tem influência no atraso da
aprendizagem da linguagem.
Moreira (1993) através de um caso clinico para confecção de prótese fixa para
bebês-prótese de Denari em uma criança de 2 anos e 8 meses com ausência dos dentes 51 e 61,
relatou que a perda precoce do dente deciduo pode levar a distúrbios no padrão de erupção e
falhas de desenvolvimento do dente permanente, e que os primeiros anos da infância são
significativos para o desenvolvimento individual. Os defeitos estéticos dos dentes pioram a
atitude da criança com relação a si mesma e aos outros, especialmente se esses defeitos são
visíveis durante a fala e o riso.
Com o objetivo de avaliar as conseqüências das perdas prematuras dos dentes
deciduos nas diferentes regiões dos arcos dentários, Korytnick; Naspitz; Faltin Junior (1994)
revisaram a literatura, salientando que as causas mais comuns de perda de espaço nas dentições
decidua e mista são: perdas precoces de dentes deciduos, lesões de cárie interproximais,
restaurações inadequadas, perda de incisivos permanentes devido a trauma, agenesia
congênita, erupção ectópica de dentes permanentes e má-formações dentárias. Quanto aos
incisivos deciduos, no arco superior a perda de espaço é pouco freqüente, porém quando a
perda for muito precoce, e principalmente nos casos tipo II de Baume, existe urna maior
tendência ao fechamento. No arco inferior, a perda de incisivos trás como conseqüência uma
diminuição do perímetro do arco. Na perda prematura dos primeiros molares deciduos, se esta
ocorrer durante a atividade eruptiva do primeiro molar permanente, a possibilidade de
fechamento é maior. Na perda prematura dos segundos molares deciduos, na maxila, devido ao
seu próprio movimento eruptivo, o primeiro molar permanente migrará em direção ao primeiro
molar deciduo, podendo em alguns casos ocupar totalmente o espaço deixado pelo segundo
molar deciduo. Na mandíbula, essa migração não é tão acentuada. A oclusão dos molares
permanentes não evitará a sua mesialização, entretanto a perda de espaço será menos severa do

13

que a observada durante os seus movimentos ativos de erupção. Os autores concluíram que não
existe uma solução padronizada ou satisfatória para o problema das perdas precoces. 0 ideal é
colocar em pratica todos os conhecimentos e procedimentos clínicos existentes para evitar a
cárie dentária e poder contar sempre com uma dentição integra.

Gable et al. (1995) examinaram o efeito da extração prematura dos incisivos
centrais e laterais deciduos sobre o desenvolvimento da articulação das palavras. Vinte seis
crianças com história de extração prematura dos incisivos centrais e laterais, antes da idade de
5 anos, foram selecionados no registro dental da divisão de odontopediatria do centro médico
do hospital infantil em Cincinati, Ohio. Por ocasião do teste, todas as crianças tinham os quatro
incisivos superiores permanentes, com uma idade média de 9 anos e 5 meses; a idade média
por ocasião da extração dos deciduos foi de 3 anos e 5 meses, 3 anos e 10 meses, 3 anos e 2
meses para as crianças de 8, 9 e 10 anos respectivamente. 0 grupo controle apresentava 26
participantes com uma história de esfoliação normal dos quatro incisivos superiores deciduos,
onde foram selecionadas aleatoriamente, e todas essas crianças possuíam seus incisivos
superiores permanentes por ocasião do teste. Dois dos 26 participantes do grupo com perda
prematura haviam recebido tratamento fonoaudiológico, ambos por menos de 3 meses, e cinco
das 26 crianças do grupo controle haviam recebido também tratamento fonoaudiológico por
uma média de 2 anos e 6 meses. Neste estudo, ambos os grupos receberam uma avaliação de
articulação, um exame de audição e um exame dental. A oclusão foi examinada por um
dentista e registrada de acordo com o relacionamento de incisivos e molares. A articulação foi
avaliada por dois estudantes graduados, e 40% dos participantes foram também avaliados por
um fonoaudiólogo com doutorado e mais de 15 anos de experiência, para estabelecer a
confiabilidade entre os avaliadores. 0 teste de fotoarticulação foi aplicado para avaliar a
produção de todos os sons consoantes (s, z, f, eh, t, dj, d, n, 1, th, r, g, p, b, hw, th, h, j) e
também as misturas consonantais (s,l, r). A maioria das consoantes foram testadas na porção
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inicial, média e final da palavra, dando um total de 76 produções fonêmicas produzidas neste
teste. A avaliação em nível de sentença ou frase foi também realizada, dando um total de 38
produções fonEmicas, onde foi testado somente o fonema alvo, ou melhor, aqueles fonemas
que se esperaria erro por indivíduos com dentes anteriores faltando. Os resultados do estudo
mostraram que não houve diferença significativa nas habilidades articulatórias de crianças com
histórico de perda prematura dos quatro incisivos superiores deciduos, e aqueles com
esfoliação normal, pois 12 das 26 crianças com perda precoce e 13 das 26 crianças do grupo de
comparação produziram algum erro de articulação. As crianças com 8 anos de idade em ambos
os grupos produziram mais erros totais do que os outros grupos etários combinados, tanto em
nível de palavra como em frase. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o
grupo de perda prematura e o grupo de comparação, revelando um efeito de maturação, efeito
onde o número de erros de articulação diminui conforme o aumento da idade. Apenas poucos
problemas residuais permaneciam quando da idade de 10 anos mesmo na presença de máoclusão. Os autores concluíram que pelo menos da metade das crianças testadas em ambos os
grupos produziram erros de articulação.
Christensen e Fields Jr. (1996) relataram que após a perda prematura do incisivo
superior deciduo poderá ocorrer uma certa reacomodaçdo do espaço entre os incisivos
remanescentes, sem haver perda liquida de espaço. A interferência no desenvolvimento
fonético acontece quando houver perda de um número de dentes precocemente. Porém se a
criança já adquiriu habilidades fonéticas à perda de um incisivo não é necessariamente
importante.
De acordo com McDonald e Avery (1996) em seu livro, os efeitos nocivos da
perda prematura de um ou mais dentes variam em pacientes da mesma idade e no mesmo
estagio de dentição. Com a perda do primeiro molar deciduo pode ocorrer uma migração do
segundo molar deciduo sob a influencia do primeiro molar permanente sendo essa migração
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maior se o primeiro molar permanente estiver em estágio ativo de erupção. 0 maior
fechamento de espaço ocorre durante os 6 primeiros meses de após a perda prematura do dente
deciduo. Uma diminuição do espaço é observada em poucos dias. Após a perda prematura do
dente deciduo o sistema estomatognático sofre influencias de fatores locais que podem
potencializar o desenvolvimento de má-oclusão. Uma lingua muita elevada, associada a um
forte músculo do mento, pode prejudicar a oclusão após a perda precoce de um molar inferior
deciduo. Resultando num colapso do arco dentário superior e migração distal do segmento
anterior. 0 comprimento inadequado do arco e outras formas de má -oclusão, particularmente
Classe II tornam-se mais graves após a perda precoce de dentes inferiores deciduos. Em geral é
provável ocorrer maior perda de espaço se os dentes adjacentes ao espaço deixado pela perda
precoce de um dente deciduo estiverem em fase ativa de erupção. A época na qual o dente
deciduo foi perdido tem influência na erupção do dente sucessor. A perda de um molar
deciduo antes da idade de 7 anos resulta em retardo na erupção do sucessor assim como após a
idade de 7 anos causa uma erupção precoce. A seqüência da erupção dentária é um fator muito
importante quando se avaliar as conseqüências da perda precoce. Por exemplo, se um segundo
molar deciduo foi perdido prematuramente e a erupção do segundo molar permanente estiver
adiantada em relação ao segundo pré-molar, existe a possibilidade de o molar permanente
exercer uma força acentuada sobre o primeiro molar permanente, fazendo com que ele migre
mesialmente e ocupe parte do espaço requerido pelo segundo pré-molar.
Numa revisão da literatura de 1966-1996, Brothwell (1997) formulou um guia
básico para o uso apropriado de aparelhos mantenedores de espaço. Para serem incluidos no
guia, os casos tinham que ser testes clínicos, estudos controlados ou casos em série envolvendo
150 ou mais casos. Foram excluídos do estudo opiniões de especialista, casos reportados de
menos de 150 casos e artigos relacionados com a parte técnica. roi considerada para o
desenvolvimento do guia a prevalência da perda precoce, a má -oclusão na dentição
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permanente, perda de espaço, o tratamento da perda prematura da primeira dentição e a
efetividade do tratamento. Baseado nessa série de pesquisas verificadou que a perda da
primeira dentição é normal, é necessária para o desenvolvimento da infância. Todos os
incisivos, caninos e pré-molares têm a sua erupção no espaço pré-definido pelos dentes
deciduos. O período de tempo entre a esfoliação dos dentes deciduos e a seqüência de erupção
dos dentes permanente sucessores pode variar de 1 semana para pré-molares e 4 meses para
incisivos e caninos. A perda prematura dos dentes deciduos resulta em perda de espaço
disponível para os dentes permanentes, que ocorre dentro dos primeiros 6 meses a 1 ano da

perda do dente, devido a mesialização do primeiro molar permanente. A perda de espaço não
ocorre igualmente para todas as crianças, pois aquelas com arcos apinhados tem revelado mais
perda de espaço do que crianças corn arco favorável pré-disposto, porém a perda de espaço não
é necessariamente permanente. Contudo, é possível que a proporção de perda de espaço

relatada em estudos possam ser recuperadas com um período de observação que continua até
que a dentição permanente esteja toda desenvolvida. Concluiu que a perda precoce de dentes
deciduos tem influência definitiva na prevalência de má -oclusão na dentição permanente e que
a perda prematura dos dentes deciduos resulta em perda de espaço disponível para os dentes
permanentes.
Guedes-Pinto (1997) em seu livro relatou que as perdas precoces, dependendo da
severidade do caso, determinam alteração na dimensão vertical, perda do comprimento do arco
dentário, extrusão do dente antagonista e problemas adicionais como deglutição atípica, por

má -postura da lingua e também por problemas de fonação. Quando ocorre perda do primeiro
molar deciduo, o fechamento de espaço resulta de uma inclinação distal dos dentes anteriores
não ocorrendo perda do comprimento do arco, e sim uma redistribuição do espaço. A erupção
dos primeiros molares deciduos determina a primeira levantada de mordida, isto é, o primeiro
sentido de dimensão vertical, estabilizada com a erupção e oclusão dos segundos molares
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deciduos, que promovem também o primeiro sentido de oclusão e a primeira definição da
articulação temporomandibular. Se no período compreendido entre a erupção e a oclusão dos
segundos molares deciduos, e a erupção e oclusão dos primeiros molares permanentes houver
perda da altura cervico-oclusal dos molares deciduos, o primeiro molar permanente, ao aflorar
na cavidade bucal, não conseguirá compensar a perda ocorrida na dimensão vertical e se

manterá em infra-oclusão. Essa situação pode determinar, além de problemas na articulação
temporomandibular, alterações na sobremordida e sobre-saliência.
Lin e Chang (1998) avaliaram a mudança de espaço após a perda prematura do
primeiro molar inferior deciduo de 21 crianças (12 meninos e 9 meninas) que foram
selecionados numa clinica odontopedidtrica de Taiwan. A idade variou em torno de 5,1 e 7,2
anos. Todos os casos acompanhados seguiram alguns critérios como: primeiro molar
permanente em erupção ou irrompido, o paciente que colaborou no final do tratamento foi
realizada a impressão em alginato, a perda prematura do primeiro molar deciduo inferior
ocorreu por cárie, mas o homólogo estava intacto, a perda prematura foi definida como a falta
do permanente até 2 anos após a extração, os pais optaram por não realizar o tratamento para a
manutenção do espaço. Para tanto, foram realizadas moldagens em alginato de 2 a 3 dias após
a extração do primeiro molar deciduo, e 8 meses depois. Realizando, por conseguinte o estudo
longitudinal para a comparação dos moldes. Em cada arcada foram avaliados a largura, o
comprimento, o perímetro do arco e o espaço D+E (distância da mesial do primeiro molar
permanente até a distal do canino deciduo). Os resultados demonstraram que o espaço final dos
molares deciduos no lado da extração, após 8 meses, estava significantemente reduzido quando
comparado com o inicial e com o controle. Porém, não houve mudança de espaço no
comprimento, largura e perímetro do arco inferior. A mudança que ocorreu no arco inferior foi
a distalização do canino para o lado da extração, após o irrompimento do primeiro molar
permanente.
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Cuoghi et al. (1998) através de estudo longitudinal com o intuito de avaliar as

mudanças no perímetro do arco dental, bem como as perdas de espaço após a perda prematura
do primeiro molar deciduo na dentição mista selecionaram 31 crianças entre 6 e 10 anos de
idade, com a ausência do primeiro molar inferior deciduo. Todos os pacientes foram tratados
na clinica de ortodontia da Faculdade de Odontologia da UNESP. Foram realizados modelos
de gesso antes da extração e nos seguintes períodos adicionais: 6, 12 e 18 meses após a
extração. 0 comprimento do arco foi determinado através da distancia ortogonal do ponto

médio entre o incisivo central e uma linha que tangencia a face distal do segundo molar
inferior deciduo. 0 espaço da extração foi analisado através da medida da distância do ponto
médio da face mesial do primeiro molar permanente até o ponto médio da face distal do canino
deciduo. Os resultados demonstraram que houve uma perda de espaço de 1,02mm (6 meses) e
1,7mm (12 meses) em 75% dos arcos analisados, e 1,3 (18 meses) em 60% dos arcos

analisados. Em relação ao comprimento do arco no primeiro período de observação, 73, 6%
dos arcos mostraram redução média de 0,7mm no comprimento, sendo que segundo período
observou um decréscimo no comprimento de 0,8mm dando um total de 89,4% dos casos,
enquanto que no período de 18 meses, 0,7mm em 70% dos arcos estudados. Através desses
achados os autores concluiram que a perda prematura do primeiro molar inferior deciduo
durante a fase de dentição mista resulta em maior perda de espaço no local extração do que
perda no comprimento do arco; que não há alterações nas relações sagitais dos primeiros
molares permanentes; que na maioria dos casos ocorreu uma maior distalização do canino e
incisivo do que mesialização do primeiro molar permanente resultando em perda de espaço.
Desse modo os mesmos puderam afirmaram que a perda prematura do primeiro molar inferior
deciduo durante a fase de dentição mista, determina e exige o uso de mantenedor de espaço.

Para Wanderley; Trindade; Correa (1998) as perdas precoces de dentes deciduos na
regido anterior ocorrem por cáries de mamadeiras, traumas e doenças periapicais. Nestes casos,
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geralmente, não há evidências de fechamento de espaço se os caninos deciduos estiverem
erupcionados. Mas no arco tipo II de Baume (ausência de espaços) existe maior tendência ao
fechamento de espaço. Em geral, a perda de espaço é maior na maxila que na mandíbula. A
perda prematura do segundo molar deciduo causa perda de espaço maior do que qualquer outro
dente. Na mandíbula, apesar da migração não ser tão acentuada, o tratamento é mais complexo
devido à dificuldade de recuperar o espaço. Durante a atividade eruptiva do primeiro molar
permanente a possibilidade de migração é maior. Quanto este já estiver em oclusão,
principalmente em firme neutroclusão, a probabilidade de fechamento de espaço é maior na
perda do primeiro molar deciduo, mas para o segundo molar deciduo a perda sera menos
severa, mas não evitará a mesialização do permanente. 0 dente é o melhor mantenedor de
espaço, o qual em harmonia com a musculatura bucal desempenha as funções de mastigação,
fonética, deglutição e estética. Além disso, os dentes deciduos estimulam o desenvolvimento
dos maxilares, mantêm o espaço para o dente permanente e contêm os antagonistas no seu
plano oclusal. A perda precoce de dentes deciduos pode provocar redução da capacidade
mastigatória, distúrbios de fonética, instalação de hábitos bucais viciosos e problemas de
ordem psicológica.
Alamoudi (1999) avaliou a prevalência do apinhamento, abrasão, discrepância de
linha média e perda precoce dos molares deciduos das crianças residentes em Jeddah, Arabia
Saudita. Para tanto foram utilizadas 532 crianças com idades de 3 a 7 anos, selecionadas em
diferentes escolas da cidade, sendo excluídas as crianças com problemas sistêmicos e não
colaboradoras. 0 exame clinico foi realizado na própria escola por dois examinadores do
departamento de odontopediatria da universidade de King Abdulziz. No que diz respeito
perda prematura dos molares deciduos, o autor considerou a perda como precoce quando esta
ocorreu antes da erupção do primeiro molar permanente. Os resultados demonstraram que 31
crianças (6,18%) das 502 apresentavam 51(0,5%) dentes perdidos dando um total de 10,04
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dentes; o dente 84 foi à perda mais comum, demonstrando que o primeiro molar deciduo, a
perda foi mais significante do que o segundo molar deciduo. Não houve diferença
estatisticamente significante entre os molares direito e esquerdo e também superiores e
inferiores. Portanto o autor concluiu que o apinhamento, discrepância de linha média, abrasão
e a perda precoce dos dentes deciduos são prevalentes nas crianças moradoras em Jeddah,

Arábia Saudita.
Qudeimat e Fayle (1999) pesquisaram os tipos de mantenedores de espaço

prescritos e colocados num departamento de odontopediatria no Reino Unido. Os resultados
demonstraram que mais de dois terços dos mantenedores de espaço foram colocados com
resultado direto de extração prematura dos dentes deciduos devido à patologia pulpar ou
abcesso alveolar.
Ngan et al. (1999 apud COSTA, 2001) afirmaram que a perda prematura do

primeiro molar deciduo pode causar migração distal do canino deciduo se ocorrer durante a
erupção ativa do incisivo lateral permanente. Já a perda precoce do segundo molar deciduo

constitui um grande problema, porque esse dente serve como guia para o primeiro molar
permanente em erupção. Os autores ratificaram que a perda precoce do segundo molar
deciduo, especialmente na maxila, resulta em redução do perímetro do arco devido ao

deslocamento mesial do primeiro molar permanente.
Terlaje e Donly (2001) revisaram a literatura quanto ao uso do mantenendor de
espaço, correlacionada com a perda do dente ou dos dentes para preservar o arco dental. Dessa

maneira verificaram que quando da perda precoce do dente deciduo, o fechamento do espaço
geralmente ocorre 6 meses após a perda do dente. A quantidade de osso alveolar que sobrepõe
o dente sucessor e seus efeitos na erupção, de modo geral 6 meses de tempo deveriam ser

antecipados para cada milímetro de cobertura óssea. A seqüência de erupção é um fator muito
importante, pois se houver perda precoce do segundo molar deciduo e a erupção do segundo
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molar permanente estiver adiantada, poderá ocorrer mesialização do primeiro molar
permanente, ocorrendo perda de espaço para o segundo pré-molar.
Num estudo longitudinal de Kochhar e Richardson (apud COSTA, 2001) foram
feitos modelos de gesso semestrais de 276 crianças, de 5 anos a 15 anos de idade, com o
objetivo de investigar as idades em que os dentes permanentes irrompem, considerando os
efeitos das perdas prematuras de dentes deciduos. As avaliações evidenciaram que a perda
precoce dos dentes deciduos atrasou o irrompimento de seus sucessores permanentes, com
exceção para os pré-molares superiores que tiveram sua erupção acelerada.
Objetivando analisar a prevalência da protusão dos incisivos superiores,
sobremordida profunda, perda prematura de elementos dentários e apinhamento na dentição
decidua, Tomaz et al. (2002) avaliaram 989 crianças entre 2 e 5 anos e observaram que 29
crianças (2,9%) apresentavam dentes precocemente perdidos devido a cárie e trauma. Os
dentes afetados foram os incisivos e molares. Neste estudo os incisivos tiveram um maior

índice de perda tanto por motivo de cárie n=12 (30%) como por trauma n=22 (55%) enquanto
que a perda dos molares foi somente por motivo de cárie n=6 (15%). Os autores concluíram
que a principal causa da perda prematura de dentes deciduos neste estudo, foram por lesões
traumáticas em incisivos superiores.
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4 DISCUSSÃO

sabido da importância estética, funcional e da manutençâo dos dentes deciduos
na cavidade bucal durante todo o seu ciclo biológico. A natureza produz mecanismos
fisiológicos como a rizólise a fim de permitir que as trocas entre a dentição decidua e dentição

permanente fossem realizadas de forma atraumática respeitando uma cronologia e seqüência
de erupção, capaz de manter os espaços requeridos pela dentição permanente, assegurando
assim a homeostasia do sistema estomatognático. Deste modo, se a cronologia e a seqüência
de erupção for interrompida, ou alterada como, por exemplo, na perda precoce de dentes
deciduos, surgem problemas que podem afetar a dentição permanente.

Para que a perda seja considerada precoce, é necessário quc ocorra num espaço de
tempo de pelo menos, 1 ano antes da erupção do sucessor permanente, ou quando ocorre após
a comprovação radiográfica de que o sucessor permanente ainda esta com sua formação
aquém do estágio seis de No lla (ARAÚJO, 1988). Porém, Brothwell (1997) relatou que a
perda de um molar deciduo é considerada prematura quando o germe do pré-molar tem menos
de 75% de raiz formada ou quando há mais de um milímetro de osso alveolar sobre o mesmo.
JA Gable et al. (1995) consideraram em seu estudo a extração dos incisivos superiores como

precoce, quando esta ocorreu antes da idade de 5 anos.
Porém, quando a criança é acometida por lesões de cárie envolvendo as faces
proximais, ha sem dúvida uma diminuição do espaço interproximal, decorrido da inclinação

dos dentes vizinhos para o lado da perda do tecido dentindrio, trazendo como conseqüência
falta de espaço para os dentes permanentes sucessores. Mesmo com a diminuição da
prevalência de carie ainda temos uma relativa porcentagem de crianças que apresentam cárie
rampante e de mamadeira, que leva a perda dental na regido anterior e posterior do arco. Isto

tem sido citado por vários autores como Christensen e Fields Jr. (1996); Brothwell (1997);
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Wanderley; Trindade; Corrêa (1998), que consideram a cárie o principal fator etiológico da
perda dental.
Qudeimat e Fayle (1999) demonstraram em suas pesquisas que o maior índice de
extração prematura dos dentes deciduos foi devido à patologia pulpar ou abscesso alveolar.
Quando ocorre presença de patologia pulpar ou abscesso alveolar nos dentes deciduos, a
terapia endodôntica adotada pela disciplina de odontopediatria da UFSC (NICOLOSI, 2001)
pode ser realizada a fim de manter o dente deciduo na cavidade bucal. Hoje em dia, ainda
temos criança de 0 a 36 meses de idade com perda considerável de dentes, pois os tratamentos
não são efetivos, a endodontia não é realizada dentro de padrões biológicos capazes de manter

o dente deciduo na cavidade bucal, e de maneira rotineira são realizadas as extrações.
Para a criança o fator estético tem grande importância, quando ocorre perda
precoce de dentes anteriores, o desenvolvimento emocional e social pode ser afetado. Todos
os seres humanos normais parecem ter as mesmas emoções básicas de alegria, tristeza e
medo, que motivam o comportamento humano. A criança com o dente comprometido sente
um misto de tristeza, medo e preocupação, levando-a a um estado de incerteza emocional e
tendem a apresentarem um comportamento mais tímido, é mais quieta, calada e introvertida.
Podem ainda, sofrer discriminação na escola e até mesmo pelos próprios familiares. 0
julgamento negativo está no centro da desordem emocional da criança, levando-a a baixa de
sua auto-estima.0 senso estético da criança ajuda a desenvolver a sua personalidade
(CORRÊA; TRINDADE, 2002).
A perda dos dentes anteriores a principio não produz perda de espaço
(CHRISTENSEN e FIELDS JR., 1996), porém, alguns autores (Koritnick; Naspitz; Faltin
Junior, 1994; McDonald e Avery, 1995; Correa, 1998) relataram que quando a perda for
muito precoce ou naqueles casos de arco tipo II de Baume poderá ocorrer perda de espaço. Já
para Levine (1982) se houver perda precoce do incisivo superior deciduo antes do
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irrompimento do canino causará um decréscimo na largura do arco, e se a perda ocorrer após
a estabilização total da largura não haverá perda espaço.
Quanto às alterações fonéticas causadas pela perda precoce dos incisivos, Gable et
al. (1995), observaram não haver diferenças significativas entre crianças com e sem perda dos
quatro incisivos superiores, justificando que, ocorre um efeito de maturação, onde o número
de erros de articulação diminui conforme o aumento da idade. Corroborando com Levine

(1982) que relatou que se a criança desenvolver uma maneira de falar patológica, esta sera
autocorrigida com o tempo. Contrapondo a pesquisa de Jackson-Herreiras et al. (1991) onde
constataram diferença significativa quanto à presença de dislalia nos dois grupos de crianças.
.16. McDonald e Avery (1995) relataram que alguns sons são unidades de desenvolvimento
tardio, não dependente dos dentes para sua maturação, e que a perda de incisivos representa
apenas um fator etiológico relacionado A. emissão deficiente do som. Christensen e Fields Jr.
(1996) acreditam que muitos sons são produzidos quando a lingua toca a face palatina dos
incisivos superiores, e podem ocorrer compensações fonéticas caso esses dentes estejam
faltando.
A medida que a oclusão se desenvolve da dentição decidua para a permanente
uma seqüência de eventos ocorre de maneira oportuna e ordenada. Estes eventos resultam em
uma oclusão funcional, estética e estável. Entretanto, se a seqüência é interrompida, como,
por exemplo, na perda precoce de dentes deciduos, surgem problemas que podem afetar a
oclusão final da dentição permanente.
Os problemas decorridos da perda precoce são muito variáveis para cada paciente,
dependem do dente perdido, da idade da criança, das características próprias da arcada
dentária, e da presença de hábitos. Dessa maneira pode ocasionar uma indesejável inclinação
dos dentes vizinhos para o espaço da perda e, por conseguinte, reduzir o espaço disponível no
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arco para o dente sucessor, produzindo ou potencializando uma má-oclusão como, por
exemplo, apinhamento, rotação, e impactação de dentes permanentes.
Considerando o tempo transcorrido da perda precoce dos molares deciduos, o
fechamento do espaço geralmente ocorre dentro de 6 meses após a perda do dente devido a
mesialização do primeiro molar permanente (MCDONALD e AVERY, 1995; BROTH WELL,
1997; TERLAJE e DONLY, 2001). Esta mesialização pode ocorrer de maneira mais
acentuada se o primeiro molar estiver em sua fase ativa de erupção (KORYTNICK;
NASPITZ; FALTIN JR, 1994; CORRÊA, 1998). Cuoghi et al. (1998) em um estudo
verificaram que a maioria dos arcos dentais examinados apresentaram uma redução de espaço,
devido a distalização do canino e incisivo, corroborando com dados de Lin e Chang (1998)
que demonstraram que a mudança que ocorreu no arco inferior foi a distalização do canino
para o lado da extração, após o irrompimento do primeiro molar permanente.
Wanderley; Trindade; Corrêa (1998), Guedes-Pinto (1997), Korytnick; Naspitz;
Faltin Junior (1994), Ngan et al. (apud COSTA, 2001), são unânimes em afirmar que a perda
do precoce do segundo molar deciduo constitui um grande problema, pois esse dente serve de
guia para o primeiro molar permanente em erupção, causando perda de espaço maior do que
qualquer outro dente, dessa maneira o primeiro molar permanente migrará em direção ao
primeiro molar deciduo, em alguns casos podendo ocupar totalmente o espaço deixado pelo
segundo molar deciduo. A oclusão do primeiro molar permanente não evitará a sua
mesialização.
Por outro lado, Brothwell (1997) relatou que a perda de espaço não é
necessariamente permanente, ou seja, a proporção de perda de espaço relatada em muitos
estudos é significante nos primeiros anos após a perda, contudo podem ser recuperadas com
um período de observação que continua até a dentição permanente esteja toda desenvolvida.
A seqüência da erupção dentária é um fator muito importante quando se avaliam as
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conseqüências da perda prematura, pois a extração precoce pode acelerar ou retardar a
erupção dos dentes permanentes sucessores. Por exemplo, para McDonald e Avery (1995) e
Terlaje e Don ly (2001) quando da perda prematura do segundo molar deciduo, e a erupção do

segundo molar permanente estiver adiantada em relação ao segundo pré-molar, existe a
possibilidade do segundo molar permanente exercer uma força acentuada sobre o primeiro
molar permanente, fazendo com que ele migre mesialmente e ocupe parte do espaço requerido
para o segundo pré-molar. Porém, Kochhar e Richardson (apud COSTA, 2001), num estudo
com 276 crianças, de 5 a 15 anos de idade, observaram que os pré-molares tiveram a sua
erupção acelerada.

A perda do dente deciduo pode levar também à aceleração ou retardo na erupção
dos dentes permanentes sucessores, dependendo do estágio de formação radicular e da
quantidade de tecido ósseo que o recobre (MCDONALD e AVERY, 1995); como também
ocorrer a extrusão dos dentes da regido antagonista da perda (GUEDES-PINTO, 1997).
E preciso restabelecer a função mastigatória, estética, fonética e educar e motivar

o paciente e os pais ao quanto é importante manter um dente para todo o organismo e o bemestar do indivíduo.
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5 CONCLUSÕES

Frente à literatura consultada, é licito concluir que:

1)

Os fatores etiológicos da perda precoce dos incisivos superiores deciduos são as lesões de

cárie e o traumatismo, e a perda precoce dos molares deciduos ocorre devido is lesões de carie e
erupção ect6pica do primeiro molar permanente.

2)

Apesar da diminuição da prevalência da cárie dental, a perda precoce na primeira

dentição ainda é prevalente.

3)

A perda precoce dos incisivos superiores deciduos, a principio, não causa perda de

espaço, somente quando ocorrer, antes da erupção do canino deciduo.

4)

As alterações fonéticas causadas pela perda precoce dos incisivos superiores deciduos

podem sofrer um efeito de maturação, onde o número de erros de articulação diminui com o
aumento da idade.

5)

A perda precoce dos incisivos superiores deciduos interfere negativamente no

desenvolvimento psicológico e social da criança.
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6)

A perda de espaço causada pela perda precoce do segundo molar deciduo é maior se

comparada com a perda precoce do primeiro molar deciduo, principalmente se isso ocorrer
durante os estágios ativos de erupção do primeiro molar permanente.
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