
CASO CLÍNICO

   J Bras Ortodon Ortop Facial 2003; v.7, n.47; 8(47):390-7

 Ortodontia Preventiva X Ortodontia 
Interceptativa: Indicações e Limitações1

Preventive and Interceptive Orthodontics: Indications 
and Limitations

Sabrina Lopes-Monteiro*
Matilde da Cunha Gonçalves Nojima**
Lincoln Issamu Nojima***

Lopes-Monteiro S, Gonçalves M da CN, Nojima LI. Ortodontia preventiva x ortodontia interceptativa: 
indicações e limitações. J Bras Ortodon Ortop Facial 2003; 8(47):390-7.

O grau de severidade das maloclusões pode ser atenuado ou estas podem até 
mesmo ser prevenidas, em alguns casos, quando diagnosticadas precocemente, 
utilizando-se procedimentos simples de Ortodontia interceptativa e preventiva. 
Entretanto, tais termos não devem ser confundidos, pois compreendem objetivos 
distintos, sendo, para isso, essencial o diagnóstico precoce correto para efetuar-se 
o tratamento adequado. O propósito deste artigo é elucidar as indicações da Or-
todontia preventiva e interceptativa, ilustrando-as com relatos de casos clínicos.

PALAVRAS-CHAVE: Ortodontia preventiva; Ortodontia interceptora; Maloclusão/
Dia gnóstico.
1Trabalho de iniciação científi ca
*Cirurgiã-dentista e aluna do programa de iniciação científi ca da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (FO-UFRJ); Avenida Edson Passos, 667/202, Alto da Boa Vista – CEP 20531-070, Rio de 

Janeiro, RJ; e-mail: sabrina_l@hotmail.com
**Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (FO-UFRJ); e-mail: nojima@bol.com
***Professor Assistente de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FO-UFRJ); e-mail: 
nojima@bol.com

INTRODUÇÃO

A prevalência de maloclusões na po-
pulação é estimada em 82,5%, segundo 
a pesquisa de Mills (1966), realizada 
em 1,455 crianças em idade escolar de 
Suitland, Maryland. De acordo com o 
estudo de Helm (1968), desenvolvido 
em Copenhagen, Dinamarca, constando 
de 3.948 crianças com idade entre 6 e 
18 anos, a prevalência de maloclusões 

é de 78,1% em meninos e 76,2% em 
meninas, em fase de dentição mista. A 
miscigenação de raças contribui para o 
aumento na incidência de maloclusões, 
já que este fator propicia o aumento das 
desarmonias oclusais, bem como das 
discrepâncias ósseas e dentárias na 
maxila e mandíbula (Graber, 1972). Na 
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realidade, restos de esqueletos indicam que 
a prevalência atual de maloclusão é maior 
do que há 1000 anos (Profi tt, 1995). Proffi t 
(1995) atenta para o fato de que, apesar de a 
maloclusão ocorrer na maioria da população, 
isso não signifi ca fator de normalidade. 

A incidência de maloclusões pode ser 
efetivamente reduzida se os Cirurgiões-den-
tistas diagnosticarem condições in cipientes 
que infl uenciem no desenvolvimento nor-
mal da oclusão dentária (Salzman, 1943). 
Desse modo, o grau de severidade das 
ma loclusões pode ser atenuado ou estas 
podem até mesmo ser prevenidas, utilizan-
do-se procedimentos simples de Or todontia 
interceptativa e preventiva. Entretanto, 
tais termos não devem ser confundidos. 
Po povich, Thompson (1975) julgam que 
poucos casos podem ser verdadeiramente 
prevenidos, enquanto aproximadamente 
25% podem ser interceptados. Do ponto 
de vista clínico, é necessário diagnosticar 
e intervir de forma adequada em benefício 
da evolução normal da dentição e do cres-
cimento craniofacial.

O propósito deste estudo é elucidar 
indicações da Ortodontia preventiva e inter-
ceptativa, utilizando-se de apresentação de 
casos clínicos. 

ORTODONTIA PREVENTIVA
A Ortodontia preventiva visa a pre-

servar a integridade da evolução normal 
da oclusão (Graber, 1972), evitando-se a 
instalação de determinadas maloclusões. 
Dessa forma, compreende condições como: 
o reconhecimento precoce de lesões de 
cárie dentária e a realização de restaura-
ções adequadas nos sentidos mésio-dis-
tal e cérvico-oclusal, restabelecendo-se, 
assim, as dimensões corretas dos dentes; 
a manutenção de espaço após a perda 
precoce de dentes decíduos, com o uso de 
aparelhos mantenedores de espaço, até a 
época da erupção dos dentes permanentes 
sucessores correspondentes, assim como 

diagnosticar precocemente e eliminar há-
bitos orais deletérios que possam interferir 
no desenvolvimento normal da dentição e 
do crescimento facial. 

Dentre os procedimentos de Ortodon-
tia preventiva, a manutenção de espaço 
constitui-se no seu exemplo clássico de 
atuação. Um dente é mantido em sua 
posição correta no arco dentário por 
meio do resultado da ação de forças no 
sentidos mesial e distal, assim como 
nos sentidos oclusal e cervical. Se uma 
dessas forças for alterada ou removida, 
ocorrem mudanças na relação dos dentes 
adjacentes e antagonistas, resultando em 
migração dentária e perda de espaço no 
arco dentário (McDonald, Avery, 1995). 
Desse modo, a manutenção do perímetro 
do arco dentário deve ser considerada 
durante todo o período de evolução da 
oclusão, após a perda prematura de 
dentes de cíduos ou permanentes, seja por 
motivo de lesões cariosas ou traumatismos. 
No entanto, o procedimento de manutenção 
de espaço é feito com mais rotina nas fases 
de dentição decídua e mista, frente à perda 
de um ou mais dentes decíduos e quando o 
prognóstico da análise da dentição mista é 
favorável à erupção dos dentes permanentes 
sucessores (Moyers, 1991).

RELATO DE CASOS CLÍNICOS

CASO 1
Paciente L.O., sexo masculino, com 6 

anos de idade, compareceu à Clínica de 
Pós-graduação da Disciplina de Ortodontia 
da Faculdade de Odontologia da UFRJ, para 
avaliação e tratamento. Ao exame clínico, 
notou-se que o paciente encontrava-se na 
fase de dentição mista, o elemento den-
tário 74 apresentava-se com mobilidade e 
acometido por extensa lesão cariosa. Radio-
grafi camente, observou-se perda óssea na 
região periapical do dente 74 e o elemento 
dentário 34 com menos de 1/3 da formação 



   J Bras Ortodon Ortop Facial 2003; 8(47):390-7 392

Ortodontia Preventiva X Ortodontia Interceptativa: Indicações e Limitações

Pós-Graduação da Disciplina de Ortodontia 
da Faculdade de Odontologia da UFRJ. Du-
rante o exame clínico, foi observado que o 
paciente estava na fase de dentição decídua 
e que os elementos dentários 51, 52, 54, 55, 
61, 62 e 64 encontravam-se ausentes na 
arcada. No plano de tratamento, planejou-
se a instalação de mantenedor de espaço 
removível (Figuras 2A e 2B).

FIGURA 1: Fotografi as mostrando: A. Radiografi a do 
elemento dentário 74 acometido por extensa lesão 
periapical. Observar o estágio de calcifi cação do seu 
sucessor permanente; B. Mantenedor de espaço 
banda-alça cimentado no elemento dentário 75.

radicular. No plano de tratamento, optou-se 
pela extração do elemento dentário 74 e ins-
talação imediata do mantenedor de espaço 
tipo banda-alça (Figuras 1A e 1B).

CASO 2 
Paciente A.D.S., sexo masculino, com 4 

anos de idade, apresentou-se à Clínica de 

FIGURA 2: Fotografi as clínicas mostrando: A. 
Ausência de múltiplos dentes decíduos; B. Placa 
removível instalada, restabelecendo estética e função 
dos elementos dentários ausentes.

A Ortodontia interceptativa implica inter-
ceptar uma situação anormal já existente, 
de modo a restabelecer a evolução normal 
da oclusão. No início da instalação de deter-
minadas maloclusões, associadas a fatores 
extrínsecos ou intrínsecos, alguns procedi-
mentos podem ser adotados a fi m de diminuir 
a sua severidade ou, em algumas ocasiões, 
eliminar sua causa (Graber, 1972). Existem 
diversas formas de se interceptar maloclu-
sões, como em casos de mordidas cruzadas 
anteriores de etiologia dentária.

Mordida cruzada é a relação vestíbulo-
lingual anormal entre um ou mais dentes 
da maxila e mandíbula. Quando tais dentes 

a

a

b

b

ORTODONTIA INTERCEPTATIVA
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pertencem à bateria labial, a maloclusão é 
classifi cada como mordida cruzada ante-
rior, expressando-se, clinicamente, como 
um overjet reverso, em que um ou mais 
incisivos superiores estão posicionados lin-
gualmente aos incisivos inferiores em máxi-
ma intercuspidação habitual (Lee, 1978).

O diagnóstico precoce da mordida cruza-
da anterior e a sua interceptação são muito 
importantes para favorecer a evolução nor-
mal da oclusão e manter as condições de sa-
nidade do periodonto. Tratamentos adiados 
podem levar a complicações sérias, como: a 
perda do comprimento do arco, oclusão trau-
mática com conseqüente migração apical do 
tecido gengival (Harison et al., 1993) e forma-
ção de bolsa pe riodontal na superfície labial 
do incisivo inferior (McDonald, Avery, 1995; 
Major, Glover, 1992), assim como facetas de 
desgaste nas superfícies labial e incisal dos 
incisivos superiores envolvidos (McDonald, 
Avery, 1995). Métodos de tratamento como 
a placa removível com mola digital e o plano 
inclinado fi xo são exemplos de procedimen-
tos in terceptativos para correção da mor dida 
cruzada anterior de origem den tária.

RELATO DE CASOS CLÍNICOS

CASO 3
Paciente D.G.P., sexo masculino, com 

11 anos de idade, foi tratado na Clínica de 
Pós-Graduação da Disciplina de Ortodontia 
da Faculdade de Odontologia da UFRJ. Ao 
exame clínico e análise da documentação 
obtida, verifi cou-se que se apresentava na 
fase de dentição mista, com padrão dentá-
rio de Classe I de Angle, overjet de 1mm e 
so bremordida de 20%. O elemento dentário 
11 estava em palato-versão, encontrando-
se posicionado em relação lingual ao 41, 
caracterizando mordida cruzada anterior 
dentária.

O plano de tratamento indicado foi a 
confecção de plano inclinado fi xo. Após 2 
semanas, obteve-se a correção da mordida 

FIGURA 3: Fotografi as clínicas mostrando: A. 
Maloclusão de mordida cruzada anterior dentária 
envolvendo o dente 11; B. Plano inclinado fi xo 
cimentado. Notar o alívio seguindo o contorno 
gengival; C. Correção da maloclusão após 2 semanas. 
Observar o grau de sobremordida para a contenção e 
a saúde dos tecidos gengivais.

cruzada e removeu-se o aparelho (Figuras 
3A, 3B e 3C). O paciente não relatou des-
conforto durante o tratamento. 

CASO 4
Paciente G.G.S., sexo masculino, 

com 9 anos de idade, compareceu à Clí-
nica de Pós-Graduação da Disciplina de 
Ortodontia da Faculdade de Odontologia 

a

c

b
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da UFRJ para avaliação e tratamento. Ao 
exame clínico realizado e de acordo com a 
documentação obtida, constatou-se que o 
paciente estava em fase de dentição mista, 
com padrão dentário de Classe I de Angle, 
overjet de 3mm e sobremordida de 10%. O 
dente 21 encontrava-se em palato-versão, 
ocasionando mordida cruzada anterior den-
tária. Havia ausência de espaço sufi ciente 
no arco para o descruzamento do elemento 
dentário.

O plano de tratamento estabelecido foi 
a realização de slices nos caninos decíduos 

FIGURA 4: Fotografi as clínicas mostrando: A. 
Maloclusão de mordida cruzada anterior dentária 
envolvendo o elemento dentário 21; B. Placa removível 
com mola digital instalada. Notar slices feitos nos 
caninos decíduos superiores; C. Correção da 
maloclusão após 2 meses de utilização do aparelho.

a

b

c

superiores, a fi m de se obter espaço para a 
correção da maloclusão e a subseqüente 
instalação de placa ortodôntica removível, 
com mola digital adaptada à face palatina 
do 21. O aparelho foi utilizado durante 2 
meses, tendo sido ativado no intervalo de 2 
semanas, obtendo-se, assim, a correção da 
maloclusão (Figuras 4A, 4B e 4C).

DISCUSSÃO
Durante a evolução da oclusão até o 

estabelecimento da dentição permanente, 
uma seqüência de eventos ocorre de forma 

ordenada e oportuna, resultando em uma 
oclusão funcional, estética e estável. Entre-
tanto, determinados fatores podem afetar de 
modo negativo a evolução da oclusão e o 
crescimento das estruturas ósseas adjacen-
tes. Assim, quando tais problemas ocorrem, 
são necessárias condutas clínicas apropria-

das para restabelecer e manter o processo 
normal do desenvolvimento da oclusão.

Ao se considerar a indicação de manu-
tenção de espaço frente à perda precoce de 
dentes decíduos, alguns fatores devem ser 
avaliados, como: tempo decorrido desde a 
perda do dente decíduo; quantidade de osso 
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que recobre o dente não irrompido; seqü-
ência de erupção dentária; erupção tardia 
e ausência congênita do dente permanente 
(McDonald, Avery, 1995), assim como a 
oclusão dentária e o nível de cooperação 
do paciente, a saúde dos dentes remanes-
centes, a destreza manual e preferência do 
operador (Graber, 1972).

Segundo os estágios de calcifi cação do 
desenvolvimento dentário preconizados por 
Nolla, o estágio 6 é aquele em que o dente 
permanente inicia os movimentos eruptivos. 
No entanto, distúrbios mecânicos, bem como 
processos patológicos localizados, podem 
alterar o plano genético de erupção. As le-
sões periapicais, pulpites e pul potomias de 
molares decíduos aceleram a erupção dos 
dentes permanentes sucessores (Moyers, 
1991). McDonald, Avery (1995) acrescentam 
que a erupção do dente permanente tam-
bém será, em geral, acelerada, nos casos 
em que o osso que o recobre apresentar-se 
destruído por infecção na época da perda 
do dente decíduo correspondente, podendo 
o dente permanente irromper com um míni-
mo de desenvolvimento ra dicular. Segundo 
Moyers (1991), se um dente decíduo for 
extraído após o sucessor permanente ter 
iniciado os movimentos eru ptivos (estágio 6 
de Nolla), este irromperá precocemente; ao 
passo que se a extração ocorrer antes do 
início dos movimentos eruptivos do dente 
permanente é provável que ocorra atraso 
na sua erupção, devido à possibilidade de 
formação óssea sobre o dente permanente 
sucessor, tornando sua erupção mais difícil 
e lenta, sendo, nestes casos, imprescindível 
a instalação de um aparelho mantenedor de 
espaço. 

De acordo com os dados relatados no 
caso clínico 1, no qual o paciente apresen-
tava lesão periapical extensa associada ao 
dente decíduo, enquanto o seu sucessor 
permanente já possuía formação completa 
da coroa (estágio 6 de Nolla), indicando ter 
iniciado os movimentos eruptivos, sugeria-
se a possibilidade de erupção precoce do 

pré-molar sucessor. No entanto, apesar dos 
subsídios, não se pôde prever ao certo a 
época exata da erupção do dente perma-
nente sucessor, tendo sido realizada a ma-
nutenção do espaço presente no arco, com 
a instalação de um mantenedor de espaço 
banda-alça, a fi m de proporcionar o meio 
adequado ao desenvolvimento normal da 
oclusão, alcançando, assim, os objetivos da 
Ortodontia preventiva. Tal procedimento foi 
de grande valia, uma vez que 1 ano após a 
perda precoce do dente decíduo, relatada 
neste caso clínico, o dente permanente su-
cessor ainda não havia erupcionado. 

Em casos de perdas múltiplas de dentes 
decíduos, como no caso clínico 2, o man-
tenedor de espaço removível foi utilizado 
para o restabelecimento da estética, que 
estava comprometida devido à ausência 
dos dentes anteriores, além da restauração 
da mas tigação, com a reposição dos ele-
mentos dentários posteriores e prevenção 
da instalação de hábitos nocivos ao desen-
volvimento da oclusão, como deglutição e 
fonação atípicas e interposição lingual. Há 
relatos na literatura de que a perda precoce 
de dentes decíduos anteriores pode causar 
distúrbios mastigatórios, instalação de há-
bitos bucais deletérios como a interposição 
lingual, dislalia e perda de espaço no arco 
dentário (Lino, 1990), embora Proffi t (1995) 
não considere que a ausência dos incisivos 
decíduos superiores propicie alteração do 
espaço presente e conseqüente perda de 
perímetro do arco dentário. Acrescenta-se, 
também, que a perda precoce destes res-
pectivos dentes acarreta a possibilidade de 
provocar confl itos psicológicos na criança 
(Damasceno et al., 2002). 

Os procedimentos compreendidos pela 
Ortodontia interceptativa permitem restaurar 
a função normal, corrigindo determinadas 
desarmonias da região orofacial (Howat et 
al., 1992) criando, assim, condições para 
a evolução normal da dentição e do cresci-
mento facial, como nos casos clínicos 3 e 4, 
nos quais foram utilizados métodos distintos 
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para o tratamento da mordida cruzada ante-
rior dentária. 

O plano inclinado fi xo, utilizado no caso 
clínico 3, constitui um recurso pouco utilizado 
na prática odontológica, devido às desvanta-
gens, como proporcionar estética defi ciente e 
tornar os dentes que se encontram ocluídos 
sobre este aparelho vulneráveis à avulsão ou 
luxação (McDonald, Avery, 1995). Entretanto, 
como foi corretamente indicado no caso clí-
nico 3, o plano inclinado fi xo demonstrou ser 
um método prático, simples e efetivo, com 
rapidez na correção da ma loclusão, afi nal o 
tratamento perdurou por apenas dez dias. 
Na confecção do plano inclinado é de suma 
importância que este forme um ângulo de 
45º com o longo eixo dos incisivos inferiores 
(McDonald, Avery, 1995), a fi m de que não 
haja resultante vetorial em favor da intrusão 
do dente cruzado. Além disso, o recorte do 
acrílico deve respeitar as margens gen givais 
para evitar a infl amação do tecido periodon-
tal. No caso clínico em questão, não houve 
necessidade da instalação de aparelho de 
contenção, uma vez que a sobremordida 
obtida com a correção do dente mal-posi-
cionado impediu a recidiva do movimento 
dentário, tendo sido uma das vantagens da 
utilização do plano inclinado fi xo.

Para a correção da mordida cruzada 
anterior dentária, também podem ser apli-
cados diversos tipos de aparelhos removí-
veis, como aquele utilizado no caso clínico 
4, mas para que estes sejam efetivos, os 
princípios de retenção, aplicação de força 
e ancoragem devem ser observados, além 
da necessidade de existência de espaço 
adequado no arco para o movimento dentá-
rio (Major, Glover; 1992). Portanto, no caso 
clínico 4, houve a necessidade primária 

de se realizar slices nos caninos decíduos 
superiores, a fi m de prover espaço para a 
correção da maloclusão. A placa removível 
com mola digital é, sem dúvida, a melhor 
opção para a correção da mordida cruzada 
anterior como no caso apresentado, no qual 
se exigia maior controle da força aplicada 
devido à inclinação axial do elemento cruza-
do e à ausência inicial de espaço sufi ciente 
no arco dentário para a correção. Este tipo 
de aparelho apresenta estética excelente, 
porém possui desvantagens pela demanda 
de período mais longo de tratamento e pelo 
fato de ser removível, necessitando, assim, 
de cooperação do paciente. 

Em ambos os métodos de tratamen-
to da mordida cruzada anterior dentária 
utilizados neste artigo, atingiu-se o obje-
tivo de interceptar e corrigir a maloclusão 
existente, restabelecendo-se a função dos 
elementos dentários para a evolução nor-
mal da oclusão. 

 

CONCLUSÃO
As intervenções clínicas compreendidas 

pela Ortodontia preventiva e Ortodontia in-
terceptativa sugerem tratamentos precoces 
simples, que podem ser executados com 
destreza pelo Clínico Geral e Odontopedia-
tra. Porém, para a aplicação de tais condutas 
clínicas, é necessário, inicialmente, proceder 
ao diagnóstico correto, de modo que, ao 
fi nal do tratamento, sejam restabelecidas 
condições para o desenvolvimento normal 
da oclusão em benefício do paciente.

Lopes-Monteiro S, Gonçalves M da CN, Nojima LI. 
Preventive and interceptive orthodontics: indications and 
limitations. J Bras Ortodon Ortop Facial 2003; 8(47):390-
7.

The extent of the severity of malocclusions can be attenuated or even prevented, in some 
cases, when they are early diagnosed by applying some simple procedures of preventive 
and interceptive Orthodontics. However, these terms cannot be confounded, since they have 
different aims, for which, it is essential the correct early diagnosis to adopt the adequate 
treatment. The purpose of this study is to elucidate the indications of preventive and inter-
ceptive Orthodontics through reporting some clinical cases.
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