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Incisivos superiores com reabsorções radiculares severas 
devido a impactação bilateral de caninos – relato de caso 
e follow up de 19 anos.
Maxillary incisors severe root resorption due bilateral impaction of canines 
– case report, follow- up 19 years posttreatment

Guilherme Marigo1

Marcelo Marigo2

Resumo

A supervisão ativa da erupção dentária em pa-
cientes em fase de dentição mista deve ser feita de 
forma cuidadosa, com diagnóstico precoce, evi-
tando riscos associados à erupção dos dentes per-
manentes, principalmente dos caninos superiores. 
A presença de caninos impactados e com significa-
tiva reabsorção dos incisivos adjacentes exige um 
diagnóstico preciso e planejamento ortodôntico 
criterioso. Este trabalho relata um caso clínico de 
uma paciente com impactação bilateral de caninos 
superiores, apresentando reabsorções radiculares 
severas dos incisivos superiores e o acompanha-
mento radiográfico de 19 anos após a finalização 
do tratamento ortodôntico. O controle das forças 
para o tracionamento ortodôntico, a preservação 
de tecidos dentários, o bom senso clínico e a visão 
conservadora dos tecidos de suporte devem estar 
sempre presentes nos casos de tracionamento dos 
dentes inclusos e na escolha da manutenção de 
dentes com severa reabsorção radicular.

Decritores: Reabsorção Radicular, Dente Im-
pactado, Tracionamento Ortodôntico.

Abstract

Active monitoring of tooth eruption in 
patients with mixed dentition should be ap-
proached cautiously, with early diagnosis, 
avoiding risks associated with the eruption 
of permanent teeth, particularly maxillary 
canines. The presence of impacted canines 
and significant resorption of adjacent incisors 
requires an accurate diagnosis and a careful 
orthodontic planning. This article reports a 
clinical case of a patient with bilateral im-
paction of maxillary canines, with severe root 
resorption of maxillary incisors and radiogra-
phic follow-up 19 years after orthodontic tre-
atment. The control of forces for orthodontic 
traction, the preservation of dental tissues, 
the clinical common sense and conservative 
view of the supporting tissue must be present 
in cases of traction of unerupted teeth and 
the choice to preserve teeth with severe root 
resorption.

Descriptors: Root Resorption, Impacted 
Tooth, Orthodontic Traction.
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A supervisão ativa da erupção dentária em pa-
cientes em fase de dentição mista deve ser feita 
de forma cuidadosa, com diagnóstico precoce e 
evitando riscos associados à erupção dos dentes 
permanentes, principalmente dos caninos supe-
riores.

A etiologia da impactação dos caninos superio-
res ainda não está bem definida. A falta de espaço 
no arco dentário tem sido sugerida como o princi-
pal fator causal.2 Algumas outras prováveis causas 
são traumatismo dentário, predisposição genética, 
hereditariedade, dilaceração, anquilose, agenesia 
de incisivos laterais, além do atraso nos padrões 
de desenvolvimento e erupção dentária.2,11 

A impactação de caninos superiores seguido 
da significante reabsorção dos incisivos superiores 
leva a clínica ortodôntica a grandes desafios no pla-
nejamento e tratamento corretivo, pois ocorre em 
aproximadamente 1% a 2% da população5,6,8,16, 
nos quais, pacientes do sexo feminino são mais 
susceptíveis a terem caninos inclusos.6 Em 80% 
dos casos os caninos impactados estão posiciona-
dos por palatino e 20% encontram-se por vesti-
bular.9

Os incisivos laterais superiores são considera-
dos guias de erupção dos caninos permanentes.3,4 

Com certa frequência, são observadas reabsor-
ções radiculares de incisivos superiores causadas 
por caninos permanentes ainda em erupção.7 É 
estimado que aproximadamente 1% das crianças 
entre 10 e 13 anos tem incisivos laterais com rea-
bsorção radicular consequente de caninos impac-
tados.9

Consolaro5 observou em radiografias periapi-
cais e panorâmicas que em 12,5% dos casos de 
caninos não irrompidos e ectópicos causaram rea-
bsorções nos incisivos, porém quando se utiliza a 
tomografia odontológica, esta prevalência dobra 
o número de casos.

A melhor forma de prevenir a reabsorção radi-
cular dos incisivos devido a impactação de caninos 
é o diagnóstico precoce de caninos impactados, 
sendo importante realizar consultas periódicas 
para acompanhamento com apalpamento digital 
do sítio de erupção dos caninos, radiografias pe-
riódicas (periapicais e panorâmica) e até mesmo 
a exodontia de dentes decíduos.14 Atualmente, o 
melhor exame de imagem disponível para diag-
nóstico de impactação e ectopia de elementos 
dentários é a tomografia computadorizada de 
feixes cônicos (Cone-Bean), o qual permite a vi-
sualização completa em 3 dimensões da região 
necessária para um diagnóstico seguro. A tomo-

grafia odontológica deve estar presente na rotina 
diagnóstica da clínica ortodôntica.5

O prognóstico a longo prazo para incisivos 
superiores com reabsorções radiculares devido 
à erupção ectópica de caninos permanentes é 
favorável.1,10 Na maioria dos casos após a remoção 
da causa, ou através de tratamento ortodôntico 
ou remoção cirúrgica, ocorre a cicatrização da raiz 
reabsorvida.10 Segundo Becker e Chaushu1, os in-
cisivos com reabsorções radiculares nestes casos 
podem ser movimentados ortodonticamente com 
o mínimo risco de futura reabsorção, entretanto 
um acompanhamento radiográfico deve ser rea-
lizado como uma medida de precaução. Alguns 
estudos relatam que o tratamento endodôntico 
como forma de reduzir chances de reabsorções 
futuras não é indicado.1,2,10 Os incisivos com rea-
bsorção radicular causadas pela ectopia dos cani-
nos superiores não apresentam sintomas relevan-
tes durante um acompanhamento a longo prazo, 
além disso, alterações de cor e presença de mo-
bilidade não ocorrem.1,2  Apesar do prognóstico 
favorável dos incisivos com reabsorções avançadas 
(quando o planejamento ortodôntico para o caso 
envolver exodontia de dentes) a extração do incisi-
vo lateral com reabsorções radiculares é indicada, 
mantendo os primeiros pré-molares que seriam a 
primeira opção para tratamento ortodôntico com 
extração de dentes.2

O tratamento ortodôntico dos casos onde os 
caninos permanentes estão com posicionamento 
ectópico e, além disso, com reabsorções radicula-
res nos incisivos superiores é considerado difícil e 
o prognóstico para o paciente a princípio é duvi-
doso. O sucesso do tracionamento ortodôntico de 
um dente incluso está diretamente relacionado à 
posição em que se encontra o elemento impacta-
do, sua relação com os dentes adjacentes (estar 
ou não dilacerado ou anquilosado) e a distância 
de seu posicionamento inicial à posição correta 
no arco dentário.12 A relação entre a quantidade 
de osso removido durante a exposição cirúrgica é 
diretamente proporcional à perda óssea na região 
após o tratamento ortodôntico.13

As reabsorções radiculares de incisivos supe-
riores devido ao posicionamento ectópico dos ca-
ninos permanentes pode ser rápida, silenciosa e 
devastadora.15 Este artigo tem como objetivo re-
latar a reabsorção severa de incisivos superiores 
devido à impactação bilateral de caninos em uma 
paciente jovem e o acompanhamento do caso 19 
anos após a finalização do tratamento ortodônti-
co.
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Figuras 1 a, b, c e d - Fotografias iniciais.

Figura 2 - Fotografia facial - início de tratamento.

1A 1B

1C

Relato do caso

A paciente J.O.A., sexo feminino, melanoder-
ma, com 8 anos e 7 meses de idade, buscou ava-
liação ortodôntica com queixa de apinhamentos 
de incisivos superiores e inferiores. Após análise 

Os responsáveis pela paciente optaram por 
não realizar o tratamento naquele momento, uma 
nova consulta ocorreu somente 3 anos após o pri-
meiro contato. Foi solicitada nova documentação 
ortodôntica, porém algumas alterações importan-
tes ocorreram.

A paciente já apresentava dentição perma-
nente, maloclusão Classe I de Angle com falta de 
espaço para erupção dos caninos superiores, api-
nhamento ântero-inferior e biprotrusão dentária, 
além da impactação bilateral dos caninos superio-
res. A análise facial demonstrava característica de 
Padrão I com proporções satisfatórias e simétricas 
e perfil ligeiramente convexo dentro de padrões 
aceitáveis. Constatou-se também na análise cefa-
lométrica padrões dento-esqueléticos com varia-
ções discretas (Figuras 2 e 3). A análise de modelo 
mostrou discrepância ósteo-dentária negativa em 
ambos os arcos dentários.

clínica, constatou-se uma maloclusão Classe I de 
Angle com incisivo lateral superior esquerdo cru-
zado e falta de espaço para o incisivo lateral su-
perior direito, apinhamento ântero-inferior com 
discrepância ósteo-dentária negativa (Figura 1 a, 
b, c e d). 
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Figuras 4 a, b - Erupção ectópica bilateral dos caninos causando reabsor-
ções dos incisivos superiores.

Figura 3 - Telerradiografia de norma lateral da face.

Figura 5 - Incisivos laterais superiores extraídos durante exposição cirúrgica.

Figura 6 - Exposição cirúrgica para colagem de dispositivo ortodôntico, aces-
so vestibular preservando ao máximo as corticais ósseas vestibulares.

4A 4B

Após análise e interpretação de toda documen-
tação ortodôntica, constatou-se o posicionamento 
ectópico dos caninos superiores permanentes e re-
absorções radiculares severas dos incisivos centrais 
e laterais superiores permanentes devido à impac-
tação dos caninos superiores (Figura 4 a, b).

Planejamento ortodôntico
Devido às reabsorções severas observadas nos 

incisivos superiores, a conduta terapêutica esco-
lhida foi a realização de exodontias de incisivos la-
terais permanentes superiores, tracionamento dos 
caninos inclusos para o local dos incisivos laterais 
e mesialização dos elementos posteriores para fe-
chamento de espaços, indicando após finalização 
ortodôntica reanatomização dos caninos superio-
res transformando-os esteticamente em incisivos 
laterais. No arco inferior, optou-se pelas exodon-
tias de primeiros pré-molares.

Sequência de tratamento
O tratamento ortodôntico corretivo foi reali-

zado com aparelho fixo, bráquetes Forestadent 
slot .018”. A fase de alinhamento e nivelamento 
dentário foi realizada utilizando fios .014” NiTi, 
.014” de aço e .016” x .016” eugiloy azul (Rocky 
Mountain Orthodontics). Após esta etapa, foram 
realizadas no mesmo tempo cirúrgico as exodon-
tias dos incisivos laterais permanentes e a colagem 
dos bráquetes para tracionamento dos caninos in-
clusos (Figura 5). O acesso cirúrgico realizado foi 
por vestibular para alcançar as coroas dos cani-
nos, preservando ao máximo as corticais ósseas 
vestibulares (Figura 6). Foi criado um túnel com 
luz na tábua óssea vestibular para acesso à face 
vestibular dos caninos. Também foram utilizados 
bráquetes de incisivos inferiores com fio de liga-
dura de aço inoxidável .030” torcidos e ligados 
ao arco de tratamento através de fio elástico para 
tracionamento (Figura 7 a, b). 

Orthodontic Sci. Pract. 2011; 4(16): 819-826
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Figuras 7 (a, b) - Colagem dos dispositivos ortodônticos, fio de amarrilho passando dentro dos alvéolos dos incisivos laterais extraídos.

7A 7B

Figuras 10 (a, b) - Controle radiográfico durante tracionamento ortodôntico.

10A 10B

Figura 8 - Tracionamento realizado com fio de amarrilho elástico. Figura 9 - Dentes de estoque inseridos no aparelho ortodôntico.

Figura 11 - Alinhamento e nivelamento dos caninos tracionados.

O arco superior utilizado durante o tracionamen-
to foi confeccionado com fio .016” x .022” eugiloy 
azul, Rocky Mountain Orthodontics (Figura 8). 

O tracionamento ortodôntico foi feito em 
campo fechado, ou seja, a aplicação de força 
para o tracionamento foi realizada somente após 

o fechamento e cicatrização do campo cirúrgico. 
As ativações do tracionamento ortodôntico eram 
realizadas com intervalos de 4 semanas. Duran-
te o tracionamento dos caninos foram utilizados 
dentes de estoque para recuperar parcialmente a 
estética para a paciente (Figura 9). 

Foi realizado controle radiográfico periódico 
durante o tracionamento (Figura 10 a, b). Quan-
do os caninos tracionados começaram a aparecer 
na cavidade bucal, os bráquetes foram trocados 
e recolados em posições corretas sendo utilizado 
um arco utilidade .016” x .022” eugiloy inserido 

apenas nos incisivos centrais e um overlay com fio 
.014” NiTi inserido em caninos e pré-molares (Fi-
gura 11). Assim, obteve-se uma melhor ancora-
gem para o alinhamento e nivelamento final dos 
caninos tracionados. O tempo total de traciona-
mento dos caninos foi de 8 meses. 

Orthodontic Sci. Pract. 2011; 4(16): 819-826
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Figuras 12 (a,b,c) - Fotografias finais.

Figura 13 - Reanatomização dos caninos superiores.

12A 12B

12C

Após conclusão desta etapa, foi realizado o 
fechamento de espaços no arco superior através 
da mesialização de pré-molares e molares. Para a 
arcada inferior foi adotado uma mecânica clássica 
de extrações de primeiros pré-molares, inicialmen-
te, a retração de caninos e, logo após, a retração 
dos incisivos inferiores. Houve um rigoroso con-
trole radiográfico durante todo o tratamento e 
após a sua finalização. 

Após 23 meses de tratamento o aparelho foi 
removido (Figura 12 a, b, c). Conforme planejado, 
foi realizada após finalização do tratamento orto-
dôntico, a reanatomização dos caninos superio-
res transformando-os esteticamente em incisivos 
laterais (Figura 13). A contenção utilizada para o 
arco dentário superior foi um aparelho de Hawley 
e para o arco dentário inferior contenção 3x3 fixa. 
Ajustes oclusais foram executados após 4 meses 
do término do tratamento.

Acompanhamento após 19 anos da finali-
zação do tratamento ortodôntico

A paciente compareceu a clínica ortodôntica 
periodicamente para acompanhamento pós-tra-
tamento ortodôntico, sendo realizado também 

exames radiográficos para acompanhamento das 
reabsorções radiculares já existentes dos incisivos 
centrais superiores. Este controle demonstrou to-
tal estabilização das reabsorções radiculares, não 
havendo agravamento do quadro do paciente no 
decorrer dos anos. 

Após 19 anos de controle radiográfico pós-
tratamento ortodôntico, as reabsorções radiculares 
não evoluíram (Figuras 14 a 21). Os incisivos su-
periores não apresentaram mobilidade, e não foi 
indicado tratamento endodôntico dos incisivos. 

A paciente não utiliza atualmente nenhuma 
contenção ortodôntica e o controle radiográfico é 
realizado anualmente, além de ser aconselhada a 
supervisões periódicas para controle periodontal, 
pois com pouca estrutura radicular, não poderia 
de forma alguma perder suporte ósseo (Figura 22 
a, b).

Orthodontic Sci. Pract. 2011; 4(16): 819-826
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Figura 14 - Controle radiográfico 
após término do tratamento.

Figura 15 - Após 1 ano. Figura 16 - Após 2 anos. Figura 17 - Após 3 anos.

Figura 18 - Após 9 anos. Figura 19 - Após 13 anos. Figura 20 - Após 16 anos. Figura 21 - Após 19 anos.

Figura 22 a, b - Fotografias atuais, 19 anos após tratamento ortodôntico.

22A 22B

Discussão

O diagnóstico precoce da impactação e ecto-
pia dos caninos superiores são fundamentais na 
prevenção das reabsorções radiculares.4,5,7

Atualmente, o melhor método diagnóstico 
para detectar o posicionamento exato de um ca-
nino incluso é a tomografia odontológica7, a qual 

deve ser utilizada como rotina na clínica ortodôn-
tica. Porém, há aproximadamente 20 anos, quan-
do o caso clínico descrito acima foi tratado, não 
era possível utilizar esse recurso. Segundo alguns 
autores, o planejamento ortodôntico pode alterar 
após a análise de uma tomografia computadori-

Orthodontic Sci. Pract. 2011; 4(16): 819-826
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zada.10 Em radiografias convencionais periapicais 
e panorâmicas observou-se que 12,5% dos casos 
causaram reabsorções radiculares nos incisivos 
superiores, porém quando utiliza-se a tomografia 
odontológica esta prevalência dobra o número de 
casos.5,9

Clinicamente, um dos principais problemas do 
canino não irrompido e ectópico está relacionado 
à reabsorção radicular dos incisivos.5

No planejamento de casos em que os caninos 
superiores estão posicionados ectopicamente, é 
importante uma avaliação criteriosa das raízes dos 
incisivos laterais e centrais.1 Caso ocorra reabsor-
ção radicular dos incisivos devido à impactação de 
caninos, é necessário verificar o prognóstico dos 
dentes afetados, pois este fator é determinante no 
planejamento de uma mecânica com extrações. 
O dente a ser extraído pode ser o incisivo lateral, 
como no caso clínico citado e não o primeiro pré-
molar como é de rotina. 

Diversos autores não indicam o tratamento 
endodôntico em casos de reabsorção radicular 
provocada pela impactação de dentes.1,2,10 O prog-
nóstico em longo prazo para os incisivos superiores 
com reabsorções radiculares devido à impactação 
de caninos é favorável1,10, fato que corrobora com 
os achados deste caso clínico. Segundo Becker e 
Chaushu1 e Falahat et al.10, incisivos com reabsor-
ções radiculares podem ortodonticamente sofrer 
forças com pouco risco de agravamento dessas 
reabsorções, o que pode ser observado durante 
todo o tratamento adotado no caso relatado, bem 
como acompanhamento radiográfico preconiza-
do por diversos autores, uma vez criteriosamen-
te realizado nesta conduta. Conforme Bjerklin e 
Guitirokh2 e Becker e Chaushu1, pode-se verificar 
que durante todo follow-up realizado durante 
19 anos, os incisivos com reabsorções radiculares 
causadas devido ao posicionamento ectópico de 
caninos não apresentaram sintomas como altera-
ção de cor e mobilidade.

Considerações finais

As reabsorções dos incisivos centrais supe-•	
riores permaneceram estáveis durante to-
das as etapas do tratamento ortodôntico 
relatado;
Após 19 anos de acompanhamento radio-•	
gráfico periódico não ocorreram alterações 
radiculares nos incisivos centrais superiores 
que apresentaram reabsorções severas;
Não foi necessário realizar tratamento en-•	

dodôntico nos incisivos centrais superiores;
Não há presença de mobilidade dentária e •	
alteração de cor nos dentes que apresenta-
ram reabsorção radicular severa; 
O controle das forças para o tracionamento •	
ortodôntico, a preservação de tecidos den-
tários, o bom senso clínico e a visão con-
servadora dos tecidos de suporte devem 
estar sempre presentes nos casos de tra-
cionamento dos dentes inclusos e na ma-
nutenção de dentes com severa reabsorção 
radicular.
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