
Cap. 40- Diagnóstico e planificação ortodôntica na dentição 

decídua.  SILVIA CHEDID-,

1-INTRODUÇÃO 

Novas perspectivas além da cárie dental estão sendo consideradas e a odontologia para 

gestantes e bebês vem trazendo a especial oportunidade de promoção em saúde oral em 

seus primórdios de desenvolvimento.

A melhor promoção de saúde é a prevenção. O acompanhamento e monitoramento do 

desenvolvimento da oclusão desde o nascimento até o completo estabelecimento da 

erupção dos dentes decíduos é responsabilidade do odontopediatra. No entanto pais bem 

informados são os melhores agentes de prevenção em saúde.

Assim, esta especialidade deve estar apta e bem preparada para cada vez mais, orientar 

devidamente aos pais ou cuidadores para que todo o sistema estomatognático se 

desenvolva de forma adequada e funcional.

A interação entre todas as outras especialidades médicas e paramédicas deve ser 

bastante estimulada, pois o trabalho conjunto potencializa o efeito das informações e 

recomendações para sejam efetivamente seguidas. (chedid, 2012)

O pre-natal odontológico é muito importante, pois durante a gestação os pais se 

encontram  receptivos e estimulados para a introdução de boas condutas e 

estabelecimento de hábitos saudáveis. Nas orientações de pré-natal odontológico 

podemos estabelecer linhas de conduta que nortearão o futuro desenvolvimento do bebê 

e de sua saúde oral.



FIF 1 , 2, 3  – Durante a gravidez  e durante a primeira infância temos os  melhores momentos 

para a instalação de bons hábitos de saúde  e de orientações preventivas



  

 

FIG 4,5,  6 e 7 – A avaliação dos rodetes gengivas e  acompanhamento da erupção dos 

primeiros dentes é muito importante para o estabelecimento de uma boa oclusão

 

Os retornos frequentes às consultas possibilitam um controle e monitoramento do 

crescimento e desenvolvimento  da dentição de formas a que possamos intervir antes 

que um problema se instale, seja ele, cárie dentária, alterações miofuncionais, alteração 

da posição dos dentes, das arcadas dentárias, da fala, da respiração, da dieta e sequencial 

de texturas para o desenvolvimento da mastigação bilateral, dentre outros Não é tarefa 

fácil sensibilizar aos pais ou cuidadores para que as visitas ao consultório sejam 

regulares , mas quando isto é possível a prevenção de maloclusões se torna mais fácil. O 

trabalho integrado a outras especialidades médicas e para-médica envolvidas no 

crescimento e desenvolvimento do bebê também são importantes para a prevenção de 

oclusopatias e promoção de sáude. (chedid, 2012)

Assim, este capítulo se destina a orientar aos pais quanto às possibilidades de 

tratamento e a descrever os recursos diagnósticos e detecção de oclusopatias



Fig 8 - Adequação das texturas para o desenvolvimento da mastigação.

2- RECURSOS DIAGNÓSTICOS

Na atualidade podemos encontrar recursos cada vez mais tecnológicos e precisos para a 

avaliação da oclusão infantil.

A Identificação das causas das patologias oclusais deve considerar os seguintes 

aspectos: problemas funcionais, interferências oclusais (problemas dentários), fatores 

genéticos, problemas esqueléticos e padrão facial.

Assim, podemos utilizar como recursos diagnósticos o exame clínico, modelos, 

cafalometrias e tomografias dentre outros.

O Diagnóstico é a parte mais importante do tratamento.

Quando a identificação do problema do paciente é bem realizada, o tratamento é uma 

mera consequência. Com o diagnóstico correto o profissional pode lançar mão de 

diversos recursos técnicos que possibilitarão maior segurança no desenvolvimento de 

um plano de tratamento.

Podemos destacar nesta fase de avaliação a identificação dos diferentes tipos de 

alterações. Estas podem ser de origem:

-dentária

-esquelética

-funcional

-genética



Fig 9- Distoclusão                                              Fig 10- Mesoclusão 

Fig 11- mordida aberta                      Fig 12- mordida aberta e cruzada posterior 

direita

Fig 13- mordida cruzada anterior e posterior 

direita

Fig 14 – mordida cruzada esquerda (dentes lateral e caninos)

Fig 15 – mordida profunda



Fig 16 – oclusão normal

Tipos de face:

-Mesiofacial

-Dolicofacila

-Braquifacial

Fig 17– diferentes tipos de padrão 

facial

2.1  EXAME CLÍNICO

No exame clínico do paciente são considerados vários fatores que podem interferir no 

perfeito desenvolvimento e equilíbrio das arcadas, como é o caso da amamentação. 

É comum, por inúmeras razões, que a amamentação natural seja insuficiente ou 

simplesmente não seja possível durante os primeiros meses de vida. Quando isto ocorre, 

além das questões de saúde geral, alguns artifícios tornam-se necessários para suprir as 

necessidades nutricionais (mamadeira) e emocionais (sucção de dedo ou chupeta). Em 

geral, estes novos artifícios podem gerar consequências deletérias para o 

desenvolvimento da oclusão dental da criança.



(Brothwell DJ.  Guidelines on the use of space maintainers following premature loss of 

primary teeth. J Can Dent Assoc. 1997 Nov;63(10):753, 757-60, 764-6.

Brown WA, Rönning O.  The evaluation of malocclusion from study models an 

examiner variability study. Proc Finn Dent Soc. 1975 Apr;71(2):45-52

Fig 18- amamentação no peito                      Fig 19- Chupeta

Além disso, a função respiratória pode ser afetada, pois a amamentação é um importante 

estimulo para o estabelecimento da respiração nasal. O aleitamento materno também 

contribui para o crescimento mandibular, estabelecimento da deglutição fisiológica, 

postura da língua e correto equilíbrio da musculatura da mastigação que contribui para o 

desenvolvimento facial. 

(Croll TP. Fixed inclined plane correction of anterior cross bite of the primary dentition. 

J Pedod. 1984 Fall;9(1):84-94

De Oliveira Gomes C, Drummond SN, Jham BC, Abdo EN, Mesquita RA. A survey of 

460 supernumerary teeth in Brazilian children and adolescents.  Int J Paediatr Dent. 

2008 Mar;18(2):98-106. doi: 10.1111/j.1365-263X.2007.00862.x.

Diouf JS, Ngom PL, Badiane A, Cisse B, Ndoye C, Diop-Ba K, Diagne F. Influence of 

the mode of nutritive and non-nutritive sucking on the dimensions of primary dental 

arches. Int Orthod 2010 Dec; 8(4):372-85.doi: 10.1016/j.ortho.2010.10.001.Epub 2010 

Nov 20.)

  

Além das funções orais fisiológicas, a preservação da dentadura decídua íntegra pode 

prevenir oclusopatias, pois os dentes mantêm o perímetro e a dimensão vertical dos 



arcos dentais. A guia incisiva (posição dos dentes anteriores) bem estabelecida e relação 

molar adequada promovem o estímulo necessário para a correta relação entre as 

arcadas. Dentes íntegros e bem posicionados devem contribuir para o bom 

estabelecimento da mastigação, deglutição, respiração e fala.

(Croll TP. Fixed inclined plane correction of anterior cross bite of the primary dentition. 

J Pedod. 1984 Fall;9(1):84-94

Durward CS.  Space maintenance in the primary and mixed dentition. Ann R Australas 

Coll Dent Surg. 2000 Oct;15:203-5.

Franchi L, Baccetti T, McNamara JA.  Postpubertal assessment of treatment timing for 

maxillary expansion and protraction therapy followed by fixed appliances. Am J Orthod 

Dentofacial Orthop. 2004 Nov;126(5):555-68

Fig 20- desde o início da erupção dos dentes o acompanhamento profissional

Fig 21,22 – final da erupção com o devido controle e adequações quando necessárias 

para uma oclusão saudável



 

Fig 23,24– acompanhamento até o final da erupção dos dentes permanentes

O monitoramento profissional do desenvolvimento oral infantil permite a prevenção da 

instalação de hábitos inadequados, bem como a identificação de má posição dos dentes 

que possam futuramente se transformar em problemas esqueléticos que vão causar 

alterações nas arcadas e na face.

O acompanhamento constante e dinâmico do crescimento e desenvolvimento desde a 

fase de lactação até o final da adolescência possibilita a identificação de problemas orais 

e sua correção com pequenos e simples procedimentos preventivos (REF) que podem 

contribuir significativamente para a redução da necessidade de tratamentos ortodônticos 

complexos, bem como, ajudar no estabelecimento de arcos dentais inter-relacionados 

numa oclusão equilibrada que resulte num sorriso saudável, estético e harmônico com a 

face REFS. 

A questão nutricional esta bem estabelecida pelos pediatras e nutrólogos bem como a 

orientação quanto à cariogenicidade dos alimentos pelos odontopediatras para as 

crianças durante a fase de erupção dos dentes REF. A introdução de alimentos sólidos na 

dieta necessita de orientações especificas da área odontológica devido à importância do 

estabelecimento da função mastigatória, através do incentivo aos alimentos mais 

consistentes, fibrosos e secos. 



Fig 25 – pirâmide alimentar

A alimentação civilizada exige pouco ou nenhum tipo de esforço muscular além de 

amassar e deglutir o alimento já pré-triturado que não oferece, através da atrição 

fisiológica, o estimulo suficiente para o crescimento dos ossos maxilares, podendo levar 

ao subdesenvolvimento das arcadas dentarias (palatos atrésicos e mordidads cruzadas) e 

falta de espaço para a segunda dentição REFS 

Fog 26, 27, 28- alimentação atual com pouco ou nenhum esforço mastigatório

2.2. OUTROS FATORES 



Outros fatores como os traumatismos dentários frequentes na infância, podem 

comprometer principalmente os dentes anteriores, afetando assim a primeira guia da 

oclusão: a guia incisal. A perda precoce de dentes decíduos anteriores leva a instalação 

de hábitos indesejáveis, como é o caso da interposição da língua durante a deglutição 

(deglutição atípica ou adaptada). Estas situações, muitas vezes, demandam a 

intervenção do odontopediatra e do fonoaudiólogo. Perdas precoces dos segundos 

molares decíduos podem levar a perda de espaço na arcada dentaria para os dentes 

sucessores, necessitando também atenção do odontopediatra para a confecção de 

parelhos mantendores em no máximo 3 meses após a perda do elemento dentário REF. 

Fig 29,30 - Trauma e recosntituição 

As lesões de carie de acometimento precoce na infância (caries de mamadeira) 

geralmente acompanhadas de dor são fatores que prejudicam a função mastigatória, 

além de comprometer o equilíbrio do plano oclusal, quando há perda de estrutura dental. 

Nestas situações pode ocorrer alteração da dimensão vertical e a mastigação pode 

tornar-se unilateral, no entanto, as repercussões para a oclusão infantil destas alterações 

ainda carecem de mais estudos REF. 



Fig 31, 32, 33, 34- prótese para reconstituição da perda precoce do dente decíduo anes e 

depois da reconstituição.

FIG 35 – cárie de mamadeira

Exame extra-oral:

O exame extra oral é muito importante para a avaliação de assimetrias, tonicidade 

muscular. Estes dados faciais podem demonstrar muito do problema oclusal e funcional 

do paciente.

Fig x – exame extraoral, mostrando alterações na face e perfil que envolvem problemas 

oclusais

Exame intra-oral: 

Interferências oclusais:

A identificação de possíveis interferências dentárias é essencial no diagnóstico das  

Oclusopatias, principalmente nos casos em que existe dupla mordida.

Nos casos de mordidas abertas e mordidas cruzadas posteriores poderemos encontrar 

interferências nos contatos entre os dentes posteriores.

Quando necessário, pode ser indicado tratamento complementar com fonoaudiologia 

para a terapia miofuncional necessária. 



A deglutição da saliva, líquidos como água e sucos, ou de alimentos pode revelar 

alterações no padrão de atividade de lábios e bochechas, assim como dos músculos da 

região supra-hióide. 

A avaliação funcional prossegue com observação do padrão mastigatório, em que os 

alimentos com maior consistência podem ser oferecidos ao paciente. A mastigação, 

como já mencionado acima, é um importante estimulo do crescimento dos maxilares , 

especialmente durante a fase de dentição decídua e inicio dentição  mista.

2.3- HÁBITOS

Os principais hábitos orais que podem causar alteração da posição dos dentes, lábios, 

língua e arcadas são: uso inadequado de mamadeira, chupeta, sucção de dedo, sucção de 

lábios, onicofagia, alterações na deglutição, problemas relacionados à mastigação e 

respiração FIGSSSSS

Fig x sucção de lábio e de dedo

Fig x – chupeta e paninho de dormir



Fig x chupeta, alteração do tônus muscular e oclusopatia 

Além da avaliação clínica o profissional pode lançar mão de outros recursos 

diagnósticos auxiliares e complementares ao exame clínico:

1.2 MODELOS 

A análise dos modelos de gesso pode ser uma ferramenta muito útil apesar de nos dias 

atuais encontrarmos novos e excelentes recursos digitais de diagnóstico. Ref..

Com O exame dos modelos é um recurso auxiliar para é possível avaliar a maioria das 

oclusopatias e obter informações auxiliares precisas para o diagnóstico e plano de 

tratamento das Oclusopatias. REF.

Quando é possível montar os modelos em articulador do tipo  Gnatostato (idealizado po 

Pedro Planas), obtem-se  informações em relação aos três planos de referencia (plano 

sagital mediano, plano coronal e plano de Camper), enriquecendo muito o diagnostico 

clinico e de modelos.  



       

Figura x: Paciente e Arco Facial

  

Figura x: Ficha gnatostatica de Planas



     

   

Figura x:  Modelos Gnatostaticos

Os modelos de estudo podem ser importantes por diversas razões, dentre elas podemos 

citar:

1- Avaliação e medição do espaço- perímetro, espaço primata, tamanho dos dentes, 

tamanho dos arcos e forma dos arcos.

2- Avaliação Transversal: Desvios de linha média, espaços entre caninos e molares, 

inclinação dos dentes anteriores e posteriores.

3- Avaliação Anteroposterior: relação molar (plano terminal), overjet

4- Avaliação de Dimensão Vertical: overbite

1.3 RECURSOS DE IMAGENS

3.3.1 RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS 

O recurso diagnóstico de análise por imagens mais comumente utilizado na dentição 

decídua para detecção de anomalias é a radiografia panorâmica. Este recurso nos 

possibilita avaliar a condição dos dentes decíduos, dos germes dos dentes permanentes e 



sua posição intra-óssea e a presença de qualquer alteração que possa interferir na 

erupção dos dentes permanentes e no desenvolvimento natural da oclusão. 

As radiografias panorâmicas são fáceis de realizar e proporcionam uma visão geral das 

estruturas dentais e ósseas que possibilitam de forma simples a identificação de 

alterações. Esta radiografia também pode ser considerada na identificação de 

assimetrias ósseas, disfunções articulares (atualmente nao é o exame de escolha para 

esse tipo de diagnostico) ou presença de dentes inclusos e impactadosREFS.  

Fig x radiografia panorâmica com visaõ dos dentes decíduos e permanentes intraósseos

Anomalias dentárias apresentam menor ocorrência na dentição decídua que na 

permanente, no entanto, dentes supranumerários, agenesias, mesiodens, dentes 

fusionados e geminados, podem interferir no desenvolvimento das arcadas e na erupção 

dos dentes permanentes, assim devem ser investigados 28, pois constituem indicador de 

risco de ocorrência na dentição permanente REFS.  

A identificação tardia de caninos superiores impactados freqüentemente requer 

intervenção cirúrgica que pode envolver tratamentos complexos. Assim, o 

monitoramento durante o desenvolvimento da oclusão através de radiografias 

panorãmicas pode contribuir para o diagnóstico precoce de deslocamento canino REF.



Quando anomalias são encontradas na fase de dentadura decídua e mista a definição das 

condutas a serem seguidas deve ser realizada em conjunto com o odontopediatra, 

ortodontista e a família. No caso de agenesias, o implantodontista deve ser incluído no 

planejamento e plano de tratamento futuro.

3.3.2 CEFALOMETRIAS

Não há muitos estudos e muitas opções de análises cefalométricas para a dentição 

decídua. A mais conhecida e específica para esta faixa etária é a de Tollaro (REF)

No Brasil, as cefalometrias são adaptadas da dentição mista para a dentadura decídua

 

Fig x – teleradiografia de norma lateral e traçados cefalométricos de avaliação

3.3.3 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS – CONE BEAN

Com o avanço tecnológico, a maioria das especialidades, inclusive a odontológica está 

partindo para a utilização de recursos diagnósticos tridimensionais e digitalizados.

Isto facilita a troca de informação entre profissionais e a manipulação da imagem para 

maiores detalhes e informações da situação clínica do paciente.



A utilização de imagens digitais e em três dimensões proporciona maior precisão no 

exame dos tecidos duros quando comparada com outros exames por imagens (REF). 

Esta possibilidade tem estimulado os pesquisadores a avaliar as imagens tomográficas 

como uma futura perspectiva de recurso diagnóstico e entendimento da anatomia crânio 

facial. No caso da ortopedia e da ortodontia as tomografias computadorizadas podem 

representar uma possibilidade de diagnóstico de alterações dos tecidos duros e moles da 

face, bem como de acompanhamento do crescimento infantil(REF).

Para os pacientes com alterações esqueléticas ou genéticas este recurso tecnológico vem 

demonstrando apresentar um horizonte em expansão para o diagnóstico e planejamento 

do tratamento. Assim, nos casos de problemas transversais e assimetrias, as tomografias 

computadorizadas têm contribuído significativamente para as evidências científicas de 

alterações esqueléticas(REF). Um estudo comparativo entre radiografias panorâmicas e 

tomografias computadorizadas cone-beam para a região maxilar posterior em adultos 

demonstrou melhor detalhamento das estruturas estudadas para as imagens 

tomográficas(REF). 

Fig xx – As tomografias nos permitem maiores detalhes de avaliação das estruturas em 

três dimensões



Figsx- alterações e assimetrias são mais facilmente visualizadas nas tomografias

Ainda encontramos alguma confusão no meio médico e odontológico entre as 

diferenças existentes para as tomografias computadorizadas. As tomografias 

convencionais apresentam maior efeito radiativo do que as do tipo cone-beam. No 

entanto, o efeito radiativo das radiografias convencionais ainda é significativamente 

menor (REFS).

Enquanto as tomografias convencionais necessitam de várias tomadas para uma mesma 

área (para obtermos as imagens “em fatias”) as tomografias do tipo cone-bean, de uso 

odontológico, aplicam somente uma incidência radiográfica. O “fatiamento” das 

imagens é gerado em programas de computador. Este processo minimiza muito a 

incidência de radiação.

Desta forma, este recurso vem sendo cada vez mais utilizado em odontologia e em 

odontopediatria. Nas situações em que há uma justificativa específica e clara de 

avaliação estrutural e esquelética poderiam ser recomendados os exames por tomografia 

cone-beam para o diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico(REF). 

Toda tomada radiográfica deve ser realizada com critério. Apesar da incidência de 

raios-x nos exames tomográficos, justifica-se sua utilização no caso de assimetrias 

faciais, ou situações que necessitem de diagnóstico específico, onde correções poderiam 

ser encaminhadas desde a mais tenra idade(REF). 

2. PLANIFICAÇÃO ORTODÔNTICA

 



Há diversos tipos e filosofias de tratamento dependendo da capacitação e habilidades 

profissionais.

As figuras abaixo mostram as diferentes técnicas e formas de tratamento.

  figs x – 

diversos tipos de tratamento com os diferentes tipos de aparelhos

2.1.- MORDIDAS CRUZADAS ANTERIORES



Os problemas transversais são considerados muito i mportantes para a uma intervenção 

oportuna de prevenção de futuro estabelecimento de problemas esqueléticos e de 

assimetrias.

Assim, seria importante considerar cuidados preventivos e interceptaivos nestas 

situações.

Fig x mostra um caso de mandíbula (parte inferior) sobre a parte superior

Aqui falta uma fotos da Oclusao Centrica e oclusao funcional, antes da colocação das 

pistas. É necessário mostrar que existe a dupla oclusão para indicar as pistas.

Fig x- Sequência de tratamento com pistas dos incisivos suoeriores (Caso Dra ,,)



Fig x Mordida cruzada anterior, com uso de paprelhos removível e molas expansores

Fig xx – tratamento de mordida cruzada anterior  com expansor fixo

2.2 – MORDIDAS CRUZADAS POSTERIOR UNI OU BILATERAl



Fig x- caso de mordida cruzada unilateral com assimetria facila e tratamento com 

expansão rápida da maxila

Fig x- outro caso ratado com o mesmo tipo de aparelho

2.3 CLASSE II – PRORUSÃO SUPERIOR E BIPROTRUSÃO

Quase não tenho cado de biprtrusão...

2.4 MORDIDAS ABERTAS



Fog x mordida abeta de resolução com aparelho de contenção do hábito 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


