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RESUMO 

A transposição dentária é uma anomalia pouco frequente, na qual ocorre 
uma alteração no posicionamento dentário em que dois dentes tem suas 
posições invertidas no arco. A transposição pode ocorrer em ambos os sexos, 
na arcada superior e envolvendo o canino. A etiologia ainda não se encontra 
bem elucidada, existindo muitas controvérsias. A correção da transposição é 
possível, através de uma mecânica com extremo controle por parte do 
profissional desde que os limites fisiológicos e estruturas periodontais sejam 
respeitados. Diante do exposto objetiva-se apresentar um estudo de caso 
clinico de transposição de canino superior com primeiro pré-molar e descrever 
a alternativa de tratamento ortodôntico utilizado. Metodologicamente trata-se de 
um estudo de caso, descritivo, exploratório de natureza qualitativa. Evidencio-
se a partir dos resultados, que a conduta profissional e instrumentos de apoio 
utilizados para diagnosticar, avaliar o paciente e planejar o tratamento 
ortodôntico, foi relevante, haja vista que, no decorrer do tratamento foi 
perceptível o caminhar gradativamente a correção da anomalia abordada. 
Conclui-se que o tratamento ortodônticoadotado para reversão do canino e 
primeiro pré-molar que estavam transpostos e alinhamento desses elementos 
em suas posições reais no arco dentário foi possível, alcançando desta 
maneira resultado satisfatório. 
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ABSTRACT  

The dental transposition is a rare anomalyin which there is a change in tooth 
position where two teeth have reversed their positions on the arc. Transposition 
canoccurin both sexesand is morecommonly foundin womenin the upper 
andinvolvingthe canine. The etiology is not well understood, there is much 
controversy. The correction of transposition is possible, through a mechanical 
extreme control by the professional from the periodontal structures and 
physiological limits are respected. Giventhe above, we report a case study of 
implementation of clinical upper canine and first premolar and describe the 
alternative orthodontic treatment used. Methodologically this is a case study, 
descriptive, exploratory qualitative. Up was not iced from the results that the 
professional conduct and support tools used to diagnose, evaluate and plan the 
patient orthodontic treatment was relevant, considering that during the course of 
treatment was noticeable walking gradually correcting the anomaly discussed. It 
was concluded that orthodontic treatment adopted forever of the canine and first 
premolar which were translated and alignment of these elements in their actual 
positions in the dental arch was possible, thus achieving satisfactory results. 

Keywords: transposition; orthodontic correction; canine 
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1.0 INTRODUÇÃO   

 

A transposição dentária é uma anomalia que ocorre de forma rara na 

população, consiste na inversão de posição entre dois dentes em um mesmo 

quadrante do arco dental. Sua etiologia ainda não é clara, porém existem algumas 

teorias para explicá-la (GOMBERG et al., 2010).  

Quanto a prevalência encontra-se presente, de forma quase homogénea em 

ambos os sexos. Com relação a sua frequência, nota-se em maior número ao nível 

da maxila, especialmente do lado esquerdo e de maneira unilateral (BARBOSA et 

al., 2011). É restrita aos dentes permanentes, manifesta em torno de 0,1 a 0,4% em 

ambos os maxilares, sendo observado que apenas de 15 a 30% das transposições 

ocorram no arco inferior, e de 70 a 85% no arco superior (SILVA, 2003).   

O diagnóstico se dá a partir do exame clínico e radiográfico que pode 

determinar se essa anomalia é completa ou incompleta além de auxiliar no 

planejamento do tratamento ortodôntico (GOMBERG et al., 2010).  

Tratando-se da adoção de tratamento para transposição dentária é 

necessário considerar fatores como padrão facial, idade, má oclusão, presença de 

discrepância de modelo, estágio de erupção, assim como, a magnitude da anomalia. 

A mecânica para correção deve ser completamente realizada de forma 

individualizada, reduzindo os riscos e efeitos colaterais. Por vezes, o profissional faz 

a opção por caminhos menos tortuosos, indicando extrações de dentes 

permanentes, procedimento de natureza irreversível e que pode acarretar prejuízo 

para o paciente (CAPELOZZA FILHO; CARDOSO; CARDOSO NETO, 2007). 

Nesta perspectiva, surge um dilema para o ortodontista: reverter as posições 

dentárias e alcançar um melhor resultado estético e funcional, enfrentando os riscos 

pertinentes a essa abordagem; ou conservar os dentes nas más posições, para 

facilitar a mecânica e ter o conforto de não se arriscar, mesmo que a estética e 

funcionalmente não agrade ao paciente e ao profissional (MAIA,1999). 

Entre os desafios da Ortodontia como especialidade está a relação existente 

entre a estética e a função, isto porque, além das melhoras estéticas que tanto 

buscam  vários  pacientes, os ortodontistas têm outra relevante meta, que é a 

obtenção de uma oclusão estável e funcional. No que se refere aos caninos, é 

fundamental um bom posicionamento vertical e horizontal destes dentes no final do 
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tratamento, para que eles exerçam com eficácia suas funções entre elas a protetora 

(ZANELATO et al., 2004). 

Segundo Ciarlantini e Melsen (2007) a correção do deslocamento do dente 

requer controle nos três planos do espaço. Sugere-se que primeiramente seja feito 

um deslocamento para região palatina do pré- molar ou incisivo, antes de mover o 

canino para sua posição normal. Os aparelhos segmentados permitem a aplicação 

da mecânica sem atrito formam um sistema de forças para uma movimentação 

dentária amplamente controlada. Os resultados deste tratamento são altamente 

previsíveis e os efeitos colaterais indesejados podem ser reduzidos e facilmente 

monitorados. 

Apesar dos riscos do tratamento, que exige do profissional uma mecânica de 

extremo controle, a transposição pode ser corrigida de maneira satisfatória, desde 

que unanimemente seja levado em consideração o limite fisiológico do organismo, 

cuidados com as estruturas periodontais e reabsorções radiculares do paciente, para 

que o tratamento planejado possa ser revertido em melhor ganho estético e 

funcional ao paciente (PRAXEDES NETO; CALDAS; MEDEIROS, 2006). 

Diante a contextualização, justifica-se a relevância da realização deste estudo 

de caso, em que tratar-se-á da reversão ortodôntica da ordem entre o canino e pré 

molar do arco superior esquerdo  de um paciente. Conduta terapêutica que poderá 

proporcionar benefícios para o indivíduo acometido por este tipo de anomalia 

dentária.  

O objetivo do trabalho é apresentar um estudo de caso clinico, de 

transposição de canino superior com primeiro pré-molar e descrever a alternativa de 

tratamento ortodôntico utilizado. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Transposição dentária e sua classificação 

 

Caracterizada por complexos e precisos processos biológicos de substituição 

de dentes decíduos por dentes permanentes, a dentadura mista representa uma das 

manifestações de perfeição da natureza. No entanto, assim como todo curso natural, 

o desenvolvimento da dentição pode apresentar algumas imperfeições e, no 

transcorrer da dentadura mista, com certa frequência, o profissional depara-se com 

irregularidades odontogênicas como as anomalias dentárias. Essas anomalias 

expressam-se com diferentes graus de severidade (GARIB et al., 2010). 

Provavelmente a erupção ectópica é uma categoria ampla de referência para 

quaisquer tipos de anomalias em que os dentes tomaram um caminho eruptivo fora 

dos padrões de normalidade. Logo, a transposição dentária deve ser propriamente 

compreendida como uma subdivisão das erupções ectópicas, na condição extrema 

desta categoria (CAPELOZZA FILHO; CARDOSO; CARDOSO NETO, 2007). 

Ao se referir acerca da classificação da transposição de um dente, pode-se 

dizer que está se manifesta de forma imcompleta ou completa, unilateral,ou bilateral, 

e pode ser encontrada em ambos os arcos (SHAPIRA;KUFTINEC,1983). A 

incompleta é quando somente as coroas transpassam uma sobre a outra, porém os 

ápices radiculares estão em suas posições normais, já a completa acontece quando 

a coroa e a raiz estão paralelas nas suas novas posições, ou, seja invertidas 

(BRUNHARO; ALMEIDA, 2001). 

 

2.2 Funcionalidade e Transposição do canino 

 

 De acordo com as definições da oclusão mutuamente protegida, os caninos 

desempenham um relevante papel nos movimentos lateroprotrusivos da mandíbula. 

Esses dentes são responsáveis pela proteção dos dentes posteriores durante os 

movimentos laterais da mandíbula, frente às forças exercidas horizontalmentes, que 

frequentemente provocam respostas patológicas (ZANELATO et al., 2004). 

 Os caninos superiores são pilares indispensáveis na arcada dentária, tanto 

para a estética e mastigação normal, quanto para sua funcionalidade. Posicionado 

no canto de uma boca aberta, os caninos são esteticamente essenciais na 
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manutenção harmonia e simetria da arcada dentária. Eles também são 

principalmente responsáveis pela orientação normal dos movimentos laterais de 

excursão da mandíbula(SHAPIRA;KUFTINEC, 1983). 

 A trituração dos alimentos, ou o ato de rasgar e reduzir as substâncias 

alimentares a partículas menos compactas, é feita pelo grupo de quatro dentes que 

entre eles estão os caninos, que seguem aos incisivos na seqüência normal dos 

dentes nas arcadas dentárias. Os caninos apresentam formas aguçadas e são de 

volume maior que o dos incisivos. Distinguem-se destes por terem borda cortante 

dividida em dois segmentos diferentes por uma ponta nítida, que ultrapassa o plano 

incisal normal dos dentes espatulados, o que permitem realizar suas funções 

(MENEZES, 2013). 

Além das suas funções citadas acima os caninos, desempenham função 

importante na estética buco-facial. A perda de parte ou de todos estes dentes 

anteriores provoca profundas modificações não só no esqueleto facial, assim como, 

nas partes moles que o recobrem. Os lábios e as bochechas se introfletem para a 

cavidade bucal devido ao fato de perderem seus elementos de suportes, 

produzindo-se um característico pregueamento vertical (MENEZES, 2013). A 

posição normal dos caninos no arco é fundamental para que suas funções sejam 

realizadas satisfatoriamente, assim como, a estética buco-facial seja ao máximo 

preservada.                                                                    

Quando o canino se encontra em transposição com um dente vizinho, pode 

ser admitido que está resulte da sua migração mesial ou distal, ou da inversão dos 

botões dos dois dentes na lamina dentária, isto porque, os dentes estão 

completamente transpostos e ocupam as respectivas posições inversas entre si 

(MAIA1; MAIA2, 2006). Para Manhães et al (2010) devido à sua relevância na 

função e estética, se faz necessário sempre que possível, o canino estar em sua 

posição correta na arcada. 

Não tem um local ou posição especifica para que a transposição dentária 

venha a acontecer isto porque, se trata de uma anomalia que acontece por 

determinantes multifatoriais, mesmo diante a está incerteza de posição a mais 

comum ocorre entre o canino e o 1º pré-molar superior governados pelos mais 

variados fatores etiológicos (KREIA: TAKANA, 2004). 
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2.3 Fatores etiológicos 

 

Mesmo que não exista explicação definitiva para o desenvolvimento de 

transposição dentária, inúmeras teorias foram sugeridas. Uma destas sugere que há 

um intercambio na posição de germes dentários muito precoce na fase de 

desenvolvimento do dente que é responsável por essa anomalia. Outra teoria 

defendida, é que o dente em desenvolvimento migra do seu caminho normal durante 

o curso da erupção (SHAPIRA; KUFTINEC, 1983).  

Desde o atraso cronológico na odontogênese até a ausência completa do 

germe dentário ou agenesia, existe várias expressões, compreendendo as 

microdontias, os desvios na morfologia dentária e as ectopias que é o caso das 

transposições (GARIB et al., 2010). 

Para Maia1 e Maia2 (2006) a migração do canino se afastando de sua 

trajetória de erupção, transposição do local de iniciação do germe dentário, campo 

morfogenético defeituoso, trauma e a expressão da hereditariedade poligênica 

multifatorial, têm sido as teorias mais difundidas da etiologia da transposição. 

 

2.4 Prevalência e Diagnóstico  

 

Homens e mulheres em média são afetados pela transposição dentaria na 

mesma frequência (SHAPIRA; KUFTINEC, 1983). Essas transposições, 

consideradas de incidência relativamente baixa na população, acometem mais 

frequentemente caninos e pré-molares localizados no arco superior (CAPELOZZA 

FILHO; CARDOSO; CARDOSO NETO, 2007). 

Quaisquer elementos de diagnóstico, para a escolha de opção de tratamento 

ortodôntico, devem ser claros e analisados de maneira minuciosa. O diagnóstico 

precoce e detecção de uma transposição em desenvolvimento deve ser subsidiado 

por meio do exame clínico, seguido por levantamento radiográfico 

complementar(SHAPIRA;KUFTINEC, 1983). 

O diagnóstico precoce influencia no prognóstico. Normalmente, isto pode ser 

realizado entre seis e oito anos de idade através do exame radiográfico 

convencional, utilizando uma radiografia panorâmica. Quando a transposição é 

detectada precocemente, procedimentos interceptativos, incluindo a extração de 

dentes decíduos e guia de erupção de dentes permanentes, podem ser realizados, 
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interceptando desta maneira a evolução completa da anomalia. Por outro lado, 

quando o diagnóstico é tardio, o planejamento ortodôntico centraliza a decisão entre 

a extração e não extração e sobre a correção da ordem de posicionamento dos 

dentes transpostos (CAPELOZZA FILHO; CARDOSO; CARDOSO NETO, 2007). 

As implicações clínicas são relevantes, pois o diagnóstico precoce de uma 

determinada anomalia dentária como a transposição, pode alertar o profissional para 

o possível desenvolvimento de outras anomalias associadas, seja no próprio 

paciente, assim como, em alguns de seus membros familiares, haja vista que pode 

estar associada a fatores genéticos possibilitando o diagnóstico e interceptação 

ortodôntica oportunos (GARIB et al., 2010). 

 

2.5 Possíbilidades clínicas de tratamento 

 

Quando a transposição é diagnosticada precocemente o tratamento de 

eleição será o tratamento interceptivo. Este tipo de abordagem tem um maior 

número de vantagens em relação há tardia, pois permite que o profissional 

capacitado para tal utilize uma mecânica mais simplista e menos agressiva, que por 

vez eleva a eficácia do resultado do tratamento (BARBOSA et al, 2011). 

Vários ortodontistas garantem o sucesso da correcção da posição dentária 

para as localizações ideais, outros  preferem um tratamento que englobe a extração 

ou simplesmrnte o alinhamento dos dentes transpostos na posição em que se 

encontram, no intuito de reduzir o risco e consequências do tratamento para o 

paciente. No entanto, na maioria dos casos, quando se trata principalmente de 

transposição incompleta com os ápices no local de origem, pode e deve ser feita a 

correção ortodôntica. Na transposição completa, reposicionar os dentes para a 

posição normal é complexo e pode colocar os dentes e as estruturas de suporte do 

dente em risco, porém pode-se ter resultado satisfatório (BARBOSA et al., 2011). 

Quando a transposição ocorre de forma mais severa, envolvendo coroa e raiz, 

a tentativa de reposicionamento dos dentes afetados no arco é complexa, e isto 

pode acarretar prejuízo ao tecido de suporte. Logo, o alinhamento desses dentes 

nas suas posições transpostas normalmente se torna um tratamento que exige 

compromisso profissional. Em certas ocasiões, a opção por extrair o dente 

permanente, geralmente o pré-molar, pode se tornar mais atraente quando os 

dentes afetados pela transposição apresentam cáries ou pouco suporte periodontal, 
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bem como na presença de uma discrepância de modelo severa (CAPELOZZA 

FILHO; CARDOSO; CARDOSO NETO, 2007). 

Na maioria dos tratamentos, não se traciona o dente que se encontra 

transposto até sua posição habitual,isto porque existe o risco de comprometer a 

vitalidade radicular do mesmo. No entanto, para evitar tal ocorrência procura-se 

movimentar o dente invertido na posição que ocupa agora, posicionando-o 

corretamente no arco (KREIA; TANAKA, 2004). 

Contradizendo ao tratamento contextualizado acima, no caso clínico 

apresentado por Praxedes Neto, Caldas e Medeiros (2006) sobre Mx.C.P1, o 

tratamento utilizado iniciou-se com a reversão dos elementos dentários, que foi 

necessário  para realizar o tracionamento do primeiro pré-molar para a região 

palatina, a fim de prover o espaço suficiente para a relocação do canino em sua 

posição original, já que o posicionamento radicular dos elementos envolvidos 

favorecia a migração dos mesmos. 

Conforme estudo realizado por Maia (1999), verificou-se que com a reversão 

da transposição foi possível um aspecto harmonioso, funcional e estético no lado 

esquerdo da face do individuo que apresentava esta anomalia. O autor revela que 

apesar de estar frente ao dilema de “ou correr os riscos de tratamento que envolva 

um melhor resultado estético e funcional ou tratar o caso de modo mais simples e ter 

um resultado a desejar”. 

Gomberg et al (2010) descreve em casos extremos de transposição o 

tratamento protético,  em que pode ser realizado preparo para coroa total do dente, 

o que, muitas vezes, pode resultar em necessidade de tratamento endodôntico e 

posterior confecção de uma coroa no formato do dente correto. O autor ainda sugere 

como última opção, indicada somente para casos em que todas as outras maneiras 

de tratamento são inviáveis e que o paciente se incomode muito com sua condição 

seria a extração do dente trocado e posteriormente substituído por um implante ou 

um pôntico. 

 

2.6 Possíveis riscos advindos do tratamento  

 

  O paciente deve estar ciente dos possíveis riscos e problemas que podem 

ocorrer ao final do tratamento da transposição, tais como reabsorções radiculares e 

retrações gengivais (MANHÃES et al., 2010).   
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O tratamento ortodôntico é uma opção utilizada para reverter a localização 

dos dentes que estão transpostos. No entanto, é válido mencionar que essa 

movimentação nem sempre é possível, pois seria preciso que a tábua óssea tivesse 

espessura suficiente para abrigar as raízes dos dois dentes em questão, essa 

impossibilidade ocorre em maior frequência quando a transposição está envolvendo 

o canino que costuma ter uma raiz bem calibrosa (GOMBERG et al., 2010).  

Kreia e Tanaka (2004) relatam que em verdade, os casos de más oclusões, 

envolvendo transposição, exigem maiores trabalhos mecânicos e manuais e, para o 

alcance dos objetivos desejados ortodonticamente, todas as alternativas de um 

tratamento que se afasta do normal devem ser consideradas. 

Entre os riscos decorrentes do tratamento ortodôntico para reverter a posição 

dos dentes transpostos para o lugar devido do arco dentário, Maia1 e Maia 2 (2006) 

citam:possibilidade de interferência radiculares durante o sobrepasse no sentido 

mésio-distal dos dentes em questão, podendo comprometer a vitalidade dos dentes; 

possibilidade de comprometimento da cortical óssea da maxila durante a execução 

da mecânica; o posicionamento radicular no sentido vestíbulo-lingual dos dentes 

transpostos e; tempo de tratamento prolongado.  

Kreia e Tanaka (2004) enfatizam que o sucesso do tratamento ortodôntico 

não depende apenas do conhecimento teórico do ortodontista, mas também da 

cooperação do paciente, habilidade do profissional, diagnostico e planejamento para 

cada tipo de transposição, pois existe a necessidade de movimentar o dente 

adjacente para lingual, bem como o dente transposto para a devida posição e, após 

tracionar novamente o dente posicionado lingualmente para o seu local, na linha de 

oclusão. O prognostico é duvidoso, pois há a possibilidade de o dente transposto 

não se movimentar para a posição desejada. 

Para uma definição do plano de tratamento é relevante levar em consideração 

a posição e a inclinação da raiz e a quantidade de osso no local da movimentação. É 

necessário também considerar a estética e a função final do tratamento, assim como 

a contribuição do paciente para aderir a conduta terapêutica. De forma criteriosa é 

preciso cuidado, que deve ser tomado durante a correção da transposição, tendo em 

vista os possíveis danos às estruturas periodontais e reabsorções radiculares além 

de outros riscos esperados em um tratamento ortodôntico (PRAXEDES NETO; 

CALDAS; MEDEIROS, 2006). 
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3.0 OBJETIVOS 

 

 Este trabalho teve como objetivo revisar conceitos de transposição dentária 

além de relatar um tratamento clínico de transposição dos dentes 23 e 24. 

 

4.0 METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram empregados os materiais 

e métodos descritos a seguir: 

 
4.1 Materiais 

 

 Braquetes ortodônticos com dimensões 18 x 30 mm empregados na “Terapia 

Bioprogressiva” confeccionados em aço (Modelo Actual). 

 Fios ortodônticos elásticos da liga NiTi com dimensões: 0,012”; 0,014”; 0,016” 

e 0.016x0.06” (Moreli) 

 Fios ortodônticos da liga Cromo-Cobalto da marca Elgiloy (RM), espessura 
0.016” x 0.016” 

 Fios de aço austenítico, espessura 0.17 x 0.25 mm (Morelli) 

 Ligaduras elastoméricas (Moreli) 

 Bandas ortodônticas (Morelli) 

 Fios de amarrilho Cr-Ni 0,20 mm ( Morelli ) 

 Ligadura elástica LASTEK 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Relato do caso clínico 

 

 Paciente L.C.P., sexo masculino, melanoderma, com 11 anos e 9 meses de 

idade foi indicado por um Cirurgião Dentista à clínica do Curso de Especialização 
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em Ortodontia da Faculdade Ciodonto / Vitória da Conquista / Ba, cuja a queixa 

principal do paciente era o posicionamento errôneo de um dente  na arcada superior. 

 Previamente realizou-se a anamese do paciente, na qual constatou que a 

história médica pregressa não apresentava doenças sistêmicas atual não obstante 

ter relatado doenças da infância.  

 Em seguida foram realizadas avaliação facial,  exame clínico intrabucal e 

solicitada documentação ortodôntica, para efeitos de diagnóstico da má oclusão e do 

posicionamento real do dente transposto. A documentação ortodôntica foi composta 

por: 

- Fotografias extra e intra-orais; 

- Radiografias periapicais; 

- Radiografias panorâmica; 

 Teleradiografia lateral com  análise cefalométrica de Ricketts 

 

4.3 Avaliação Facial 

 

 A análise facial apontou uma harmonia nos terços superior, médio e inferior, 

selamento labial passivo, simetria facial e perfil reto, conforme as Figuras  (1A, 1B, 

1C e 1D).                                                 

 

 
 

Figura 1A e 1B- Aspectos clínicos frontais confirmando a harmonia facial. 
           
                                                                          



22 

 

 
 

Figura 1C e 1D - Aspectos clínicos laterais confirmando a harmonia facial 

 

4.4 Análises Intrabucais 

 

 Ao exame clínico intrabucal constatou-se a presença de todos os dentes 

permanentes irrupcionados, com exceção do dente 17 (segundo molar superior 

direito e dos terceiros molares). Evidenciou a retenção prolongada dos dentes 63 

(canino decíduo superior esquerdo). Foi detectado também que o 23 (canino 

superior esquerdo) encontrava-se em infraoclusão e transposto com o dente 24 

(primeiro pré-molar superior esquerdo), e o desvio da linha média superior, conforme 

imagem da Figura (2). O paciente apresentava ainda diastemas entre os incisivos 

superiores, e entre o canino superior direito e o incisivo lateral superior direito, 

(Figura 2 e 3). A relação molar era de classe III de Angle bilateral.  

 Na vista oclusal, foi detectada normalidade transversal das arcadas, conforme 

as imagens da Figura (4A e 4B). 

 

 

Figura 2 - Vista Frontal: diastema superior, desvio de linha média superior e inferior, 

dente 23 em infraoclusão. 
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Figura 3 – Vista lateral esquerda mostrando diasteme entre o canino e incisivo 

lateral. 

 

 

Figura 4A e 4B – Vista oclusal superior e inferior. 

                                                                     

4.5  Avaliação Radiográfica 

 

 Analisando a radiografia panorâmica (Figura.5), notou-se a presença de todos 

os dentes, germes dos terceiros molares, retenção do dente 63, transposição do 

dente 23 com o 24 e côndilos bem assentados na fossa mandibular. A 

telerradiografia de perfil (Figura 6) evidenciou uma sínfise larga e corpo mandibular 

de mesofacial.     
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Figura 5- Radiografia Panorâmica. 
 
 

 
 

Figura 6 – Telerradiografia lateral 

 

4.6 Avaliação Cefalométrica 

 

O diagnostico cefalométrico foi realizado segundo análise de Ricketts. Os 

resultados apontaram para harmonia das bases ósseas, bom posicionamento dos 

incisivos, bem como o trespasse vertical e horizontal dentro do padrão de 

normalidade (Figuras 7A, 7B e 8). 
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Figura 7A  -  Cefalometria computadorizada 
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Figura 7B – Cefalometria computadorizada 
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Figura 8 - Cefalograma 
  

  

Diante do diagnóstico, estabeleceu-se um plano de tratamento descrito a seguir. 

 

4.7 Tratamento ortodôntico proposto. 

 

 O Tratamento Ortodontico seguiu o seguinte Protocolo de Tratamento: 

- Nivelamento das arcadas dentárias superior e inferior com fios elásticos NiTi; 

- Mesialização do elemento dentário (23) por meio  da mecânica segmentada 

 de Ricketts; 

- Movimentação do dente (24) para palatino; 

- Renivelamento das arcadas dentárias;  

- Colocação dos Arcos ideais superior e inferior; 

- Instalação de Contenção móvel superior e fixa inferior. 
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5.0 Resultados Preliminares  

 

 Após a colagem dos braquetes e cimentação das bandas nos dentes molares, 

iniciou a primeira etapa do tratamento que consistiu do nivelamento prévio com 

emprego de fios elásticos NiTi com espessuras de 0.012” à 0.016”. 

 Concomitantemente, foi solicitada a extração do elemento dentário (63), para 

facilitar o nivelamento e o transito do elemento dentário (23) para o seu 

posicionamento correto. 

 Em seguida, foi instalado um arco base superior de Ricketts, cujo a finalidade 

era a preservação da ancoragem ântero-posterior.  

  Após o dente (24) ser posicionado para a região palatina iniciou a 

movimentação postero-anterior do dente (23) com emprego de cadeia elastométrica 

e forças leves. Uma vez que a força de tracionamento elástico foi aplicada sobre a 

coroa dentária fora do centro de resistência, foi necessário empregar nesta etapa um 

arco segmentado, cuja a finalidade era melhorar o posicionamento axial da raiz do 

dente 23, conforme a imagem da Figura (9).  

 

 

Figura 9 – Emprego de arco base e segmentado para a verticalização do dente (23). 

 

 Esta fase durou aproximadamente 11 meses. Uma vez obtido parcialmente o 

espaço necessário para o reposicionamento do dente (24), iniciou-se a 

movimentação do mesmo por meio de elástico (lastek), em direção a região 

vestibular, conforma a imagem da Figura (10). Devido à rotação da coroa deste 

dente (24) e o “toque” que o mesmo apresentava na região mesio-palatina do dente 
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(25), optou-se por fazer esta correção por meio do lastek, usando este “ toque ” 

como ponto de  apoio, para facilitar o giro do mesmo. 

 

 

Figura 10 – Movimentação do dente (23) postero-anteriormente e vestibularização 

do dente (24) 

 

 Após o Movimento dos dentes (23 e 24), procedeu-se um renivelamento 

dentário com fios elásticos de NiTi descritos na metodologia. Observa-se pela 

imagem da Figura (11) um posicionamento de ambos os dentes no arco dentário 

superior não obstante a necessidade de um melhor posicionamento dos mesmos 

triaxialmente. A imagem da Figura (12) realça o dente (23) ainda com discreto 

giroversão em processo de rotação. O dente (24) anteriormente rotacionado, 

encontrava-se posicionado corretamente. 

 

 

Figura 11 – Posição dentária dos dentes 23 e 24. 
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Figura 12 – Giroversão do dente 23. 

 

 Posteriormente foi efetuada uma recolagem do braquete do dente (23) e 

colagem dos braquetes da arcada inferior; mantendo a sequência de arcos de 

nivelamento proposta. Nesta etapa do tratamento foram empregados fios elásticos 

NiTi com dimensões 0.016”x0.016” para um melhor posicionamento radicular dos 

dentes (23 e 24), conforme as imagens da Figura (13). 

 

 

 

Figura 13 –Recolagem dobraquet dente 23 e colagem inferior. 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

 A Transposição dentária é um tipo de erupção ectópica, que não ocorre 

comumente, é caracterizada pela posição invertida entre dois dentes no arco dental. 

É uma anomalia, em que o canino superior é o dente mais frequentemente envolvido 

(SHAPIRA; KUFTINEC, 1983).  

A anomalia pode afetar ambos os sexos quase que de forma homogênea. 

Embora possa ser encontrada tanto na maxila quanto na mandíbula, está mais 

presente no arco superior. Na maxila, o canino é mais frequentemente transposto 

com o primeiro pré-molar do que com o incisivo lateral; e muito raramente, com o 

incisivo central e o segundo pré- molar. A Transposição de dentes em que o canino 

não esteja envolvido é muito rara, se tratando das unilaterais são mais comuns que 

as bilaterais, e o lado esquerdo é mais envolvido que o direito 

(SHAPIRA;KUFTINEC,1983). 

Os resultados da prevalência descritos acima, assemelham com os encontrados 

no presente estudo que refere-se um caso de transposição de canino com pré-molar 

na maxila e do lado esquerdo. 

Na revisão bibliografica realizada por Barbosa et al (2011) verificou-se que em 

91% dos casos de canino transposto encontra- se por vestibular e a média de idade 

normal de tratamento ocorre entre os 09 e os 14 anos de idade, podendo, contudo, 

haver exceções. A está revisão a maioria dos casos envolvendo transposição, a 

Idade dos individuos acometidos por tal anomalia está em média coincidindo com do 

paciente em questão. 

Para Barbosa et al (2011) o profissional é responsável por realizar um correto 

diagnóstico da transposição dentária antes de colocar em prática qualquer plano de 

tratamento. Assim, a correta determinação do tipo facial do paciente, bem como a 

idade, considerando as alterações induzidas pelo crescimento e desenvolvimento do 

paciente, o perfil psicológico, os padrões de estética, a função e características 

específicas do paciente, o estado de saúde dentário e periodontal permitirão 

seleccionar o tratamento mais adequado para a situação. Gomberg et al (2010) 

complementa ressalvando que o exame radiográfico é também um auxiliar no 

planejamento do tratamento ortodôntico. 

Garib et al (2010) afirmaram que a  transposição que acontece entre caninos 

e primeiros pré-molares superiores é passível de interceptação ortodôntica. Sugere-
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se que o período mais oportuno para tanto mostra-se muito específico devendo ser 

logo após a erupção do primeiro pré-molar, porém antes da erupção dos caninos 

superiores. Nesses casos, a primeira conduta a ser tomada diz respeito a correção 

do longo eixo dos primeiros pré-molar com aparelho fixo, procedimento possível 

devido à posição vestibular ocupada pelo canino permanente ainda não-irrompido. 

Esse procedimento é seguido pelo tracionamento do canino permanente para sua 

posição usual na arcada dentária. 

Estudo realizado por Capelozza Filho, Cardoso e Cardoso Neto (2007) mostra 

que diferente do arco inferior, as opções de tratamento no arco superior são 

maiores, isto por conta da vulnerabilidade da maxila ao manejo ortodôntico. Tanto 

esteticamente, assim como, funcionalmente, torna-se preferível movimentar o dente 

afetado à sua posição normal no arco, principalmente nos casos em que a 

transposição ocorre apenas na parte coronária do dente. Nesta condição clínica, a 

verticalização e a correção de giroversão do dente envolvido são procedimentos 

requisitados com maior frequência, desde que o espaço disponível para o 

alinhamento adequado desses dentes seja suficiente.  

Corroborando com essa idéia, Maia (1999) afirmou que a transposição pode 

ser corrigida e que em determinados casos deve ser revertida para melhor ganho na 

parte estética e funcional. No entanto, o tratamento envolve riscos, requerendo uma 

mecânica de extremo controle, cuidadosa e precisamente aplicada para superar as 

possibilidades de insatisfação. 

Não há variações metodologicas para realizar a movimentação de um canino 

em transposição. O aparelho ortodôntico fixo pode favorecer maior controle e 

efetividade tridimensional, para isso o profissional necessita dominar a técnica e a 

mecânica concernente a uma formação ortodôntica. Dobras adcionais precisam ser 

aderidas, aumentadas ou diminuídas durante o curso do tratamento ortodôntico. 

Nestes casos o fio inoxidável continua sendo o material de eleição (KREIA; 

TANAKA, 2004). 

Garib et al (2010) dizem que a transposição entre canino e pré-molar maxilar 

deve ser interceptada precocemente, com o objetivo de evitar a perda prematura do 

segundo molar decíduo e a consequente diminuição do perímetro da arcada 

dentária. A interceptação é um procedimento considerado simples e resume-se na 

aplicação de uma força suave, direcionada para distal, na coroa semi-irrompida do 

primeiro molar ectópico. A finalidade é obter um suave movimento de inclinação 
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distal do primeiro molar ectópico e retido. Com esse intento, uma diversidade de 

aparelhos pode ser utilizada. Posteriormente ao tratamento, o prognóstico de 

permanência do segundo molar decíduo na arcada dentária até a sua fase normal 

de esfoliação mostra-se muito bom, mesmo diante de uma rizólise atípica de 

magnitude variável e precoce.  

Praxedes Neto, Caldas e Medeiros (2006) afirmaram que autores descrevem 

a técnica do tratamento ortodôntico para Transposição entre canino e pré-molar 

maxilar transposição entre canino e pré-molar maxilar com extrema cautela, tendo 

em vista os possíveis danos que podem ocorrer com as estruturas periodontais e 

reabsorções radiculares acima do esperado em um tratamento ortodôntico. Apesar 

do controle mecânico do caso durante o tratamento, os autores relatam que no 

decorrer do tratamento de um individuo com transposição, na tentativa de reverter os 

dentes transpostos, algumas intercorrências surgiram, tais como: o giro excessivo do 

primeiro pré-molar sobre seu eixo durante o retorno ao arco dentário e o controle do 

torque no canino. Porém, eles compreendem que é um desafio clínico em que o 

sucesso pode ser alcançado, desde que seus efeitos deletérios sejam controlados. 

No caso, o giro do pré-molar foi solucionado com a colagem de novo acessório na 

mesial do mesmo e formação de um binário, favorecendo a sua migração e posterior 

alinhamento e nivelamento (PRAXEDES NETO; CALDAS; MEDEIROS, 2006). 

De acordo Praxedes Neto, Caldas e Medeiros (2006) existem vários escritos 

que relatam casos de transposição dentária, no entanto a maioria resume o 

tratamento somente ao alinhamento e nivelamento dentário, não invertendo os 

dentes para a sua real posição. Conforme caso clínico apresentado pelos autores, 

foi verificado que por meio de um tratamento criterioso, respeitando estruturas 

periodontais, posições radiculares e um bom diagnóstico, pode-se conseguir 

sucesso, recuperando a estética e função dentária, colocando os dentes em sua real 

posição. Os autores apontam que este tipo de tratamento envolve riscos, porém, 

através de uma mecânica criteriosa, com extremo controle e aplicada em precisão, 

pode-se superar as possibilidades de insucesso e propiciar a satisfação do paciente 

e do profissional com o resultado alcançado. 

Maia1 e Maia2 (2006) ressalva que o tratamento de transposição entre canino 

e pré-molar maxilar, normalmente, tem se limitado a alinhar os dentes na posição 

transposta, apesar deste fato os autores têm publicado vários casos clínicos em que 
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não limita o tratamento a essas condições, mas sim, revertendo as posições dos 

dentes no arco e, apresentando resultados que consolidam esta conduta.  

No estudo de caso clínico Capelozza Filho, Cardoso e Cardoso Neto (2007) 

sobre tratamento de transposição, o dente transposto, no caso o primeiro pré-molar, 

foi movimentado para a área palatina, permitindo o livre trânsito do canino pela área 

vestibular do rebordo alveolar até a sua posição adequada. A correção do dente pré-

molar foi realizada posteriormente a este processo, ocorrendo êxito ao final do 

tratamento.  

Condizente com o tratamento exposto acima, no caso clínico apresentado por 

Praxedes Neto, Caldas e Medeiros (2006) ocorreu uma transposição entre o canino 

e o primeiro pré-molar superior e, para a reversão dos elementos dentários foi 

necessário realizar o tracionamento do primeiro pré-molar para a região palatina, no 

intuito de prover o espaço suficiente para a relocação do canino em sua posição 

original, já que o posicionamento radicular dos elementos envolvidos favorecia a 

migração dos mesmos.  
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7.0 CONCLUSÃO 

 
No caso clínico relatado, a escolha do plano tratamento ortodôntico baseiou-

se na reversão do canino e primeiro pré-molar que estavam transpostos e 

alinhamento desses elementos em suas posições reais no arco dentário, mesmo 

sabendo dos possíveis riscos deste tipo de conduta, o resultado final  foi satisfatório 

e coerente com o planejamento que foi proposto, haja vista que obteve-se um 

resultado estético e funcional.  

Percebeu-se que a viabilização do tratamento tornou-se possível devido ao 

diagnóstico correto da anomalia em questão, coompreensão do tipo facial do 

acometido pela anomalia, além de condições favoraveis do próprio paciente como o 

seu perfil psicológico, estado de saúde dentário e periodontal que permitiu 

selecionar o tratamento mais adequado e realista. 

O tratamento apesar de longo, foi aceitavel, ocorreu apartir de uma mecânica  

cautelosamente controlada, cuidadosa e precisamente aplicada que teve o objetivo 

de tratar a transposição e paralelamente evitar o máximo possível os riscos de 

insucesso. 
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