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RESUMO:
Introdução: Uma das formas de tratamento do canino superior impactado é a associação entre
técnicas ortodônticas e cirúrgicas. O objetivo do trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão
sistemática, as alterações periodontais decorrentes do uso de diferentes técnicas de exposição
cirúrgica para o tracionamento ortodôntico de caninos superiores impactados por palatino.
Material e métodos: Realizou-se uma busca eletrônica nas bases de dados Medline
(BIREME), Lilacs, Pubmed, Scopus, Science Direct e Web of Science sem restrição de ano
de publicação. Ensaios clínicos randomizados que avaliaram a saúde periodontal de caninos
superiores impactados por palatino tracionados ortodonticamente após exposição cirúrgica
foram incluídos neste estudo. A avaliação periodontal deveria ser realizada no mínimo três
meses após o término do tracionamento ortodôntico.
Resultados: Foram selecionados quatro artigos que avaliaram as técnicas cirúrgicas de
tracionamento aberto e fechado. Os estudos mostraram não haver diferenças significativas
entre as alterações periodontais causadas pelas duas abordagens cirúrgicas, e os caninos
tratados apresentaram condições periodontais similares aos não tratados.
Conclusão: A análise dos estudos sugere que as técnicas de tracionamento aberto e fechado
podem ser utilizadas sem que haja comprometimento clinicamente importante dos tecidos
periodontais de caninos superiores permanentes impactados por palatino.
Plavras-chave: Tooth, impacted; oral surgical procedures; gingival recession; periodontal
atrophy.

ABSTRACT:
Introduction: One of the ways of treating impacted upper canine is the association between
orthodontic and surgical techniques. The aim of the study was to evaluate, through a
systematic review, periodontal changes resulting from the use of different techniques of
surgical exposure for orthodontic traction of impacted maxillary canines palatally.
Methods: Was performed an electronic search in Medline (BIREME), Lilacs, Pubmed,
Scopus, Science Direct and Web of Science without restricting year of publication.
Randomized clinical trials that evaluated the periodontal health of impacted maxillary canine
by orthodontic palatal traction after surgical exposure were included in this study. A
periodontal evaluation should be performed at least three months after the end of orthodontic
traction.
Results: Four articles which evaluated the surgical techniques of open and closed traction
were selected. The studies showed no significant differences between periodontal changes
caused by the two surgical approaches, and treated canines showed similar periodontal
conditions to untreated.
Conclusion: Analysis of the studies suggests that the techniques of open and closed traction
can be used without clinically significant impairment of the periodontal tissues of impacted
permanent maxillary canine palatally.
Keywords: Tooth, impacted; oral surgical procedures; gingival recession; periodontal
atrophy.
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INTRODUÇÃO:
Um dente impactado consiste no elemento cuja erupção não ocorreu em um tempo
razoável.1 De acordo com a literatura, o canino superior é, depois dos terceiros molares, o
elemento que mais sofre impacção.2,3 Isso é confirmado pelos estudos de prevalência, os quais
mostram que cerca de 2% dos pacientes que procuram o tratamento ortodôntico apresentam
esse problema.4,5,6,7
Na maioria dos casos8, essa impacção acontece em indivíduos do sexo feminino,
envolve apenas um elemento dentário e tem maior prevalência entre os 12 e 33 anos de idade.
A maioria dos caninos superiores sofre impacção por palatina, havendo uma prevalência entre
2 a 12 vezes maior nesse trajeto quando comparada ao vestibular.9
O diagnóstico de caninos permanentes impactados é feito por meio da anamnese,
associada aos exames clínico e radiográfico.10 Assim, será possível determinar de forma
correta a localização do elemento impactado, o posicionamento, e seu relacionamento com os
dentes e estruturas adjacentes facilitando a elaboração do plano de tratamento.10
Quanto mais precoce for a intervenção, quanto maior for o espaço existente no arco
dentário, quando houver ausência de dilacerações apicais e quanto menor a idade do
indivíduo, mais favoráveis serão os resultados da intervenção ortodôntica.11 Entretanto, devese levar em consideração para a obtenção do prognóstico do tratamento ortodôntico fatores
como angulação do canino permanente na maxila, seu posicionamento e a probabilidade de
ocorrência de anquilose.11 Além disso, caninos impactados permanentes podem gerar danos
mais severos aos elementos e estruturas adjacentes, em razão de estarem alojados em um local
fora do seu padrão de normalidade.12
Quando diagnosticado precocemente, é possível realizar a exodontia do canino
decíduo e em seguida a expansão do arco dentário superior13; entretanto na maioria dos casos
é preciso uma associação de exposicão cirúrgica e tracionamento ortodôntico para que ocorra
a movimentação induzida do elemento dentário permanente.13,9
As técnicas cirúrgicas utilizadas antes do tracionamento ortodôntico podem ser aberta
ou fechada14,podendo também apresentar modificações.9 Ainda existem controvérsias com
relação a qual seria a técnica cirúrgica ideal13,15, e um dos fatores que pode influenciar nessa
escolha é a condição da estrutura do tecido periodontal que envolve o canino impactado.13
O tipo de técnica cirúrgica e o tracionamento ortodôntico devem ser escolhidos
levando-se em consideração a saúde do periodonto que recobre a região9, pois o mesmo pode
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ser lesado como consequência da técnica de tratamento empregada e da estrutura inicial
desses tecidos.16
O canino é um elemento dentário de importância no estabelecimento da função e da
estética do sorriso.16 Portanto a condição do tecido periodontal ao redor do canino tracionado
ortodonticamente pode interferir com essas características desejáveis para um dente com
importância relevante funcional e estética. Apesar da impacção do canino maxilar ser um
achado comum no ambiente clínico17 há controvérsias na literatura com relação à técnica
cirúrgica mais adequada para a manutenção da saúde periodontal pós tratamento. A ausência
de dados consistentes na literatura que abordassem o assunto, originou a realização de uma
revisão sistemática com o objetivo de gerar informações baseadas nas melhores evidencias
sobre o assunto.
Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar, através de uma revisão sistemática, as
alterações periodontais decorrentes do uso de diferentes técnicas de exposição cirúrgica para o
tracionamento ortodôntico de caninos superiores impactados por palatino.
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MATERIAL E MÉTODOS:
Foram incluídos neste estudo ensaios clínicos randomizados que avaliaram o
periodonto de caninos superiores impactados por palatino tracionados ortodonticamente após
exposição cirúrgica. Além desses, os critérios de inclusão foram: avaliação periodontal
deveria ser realizada, no mínimo, três meses após o término do tracionamento ortodôntico,
estudos sem distinção de sexo; envolver pacientes sem restrição de faixa etária, escritos em
inglês, espanhol ou português e restritos a experimentos em humanos. Os trabalhos que não
cumpriram tais critérios de inclusão foram excluídos do trabalho.
Realizou-se uma busca eletrônica nas bases de dados Medline (BIREME), Lilacs,
Pubmed, Scopus, Science Direct e Web of Science; sem restrição de ano de publicação. Após
a seleção dos artigos nessa base foi feita a busca manual, analisando as referências dos
estudos. O levantamento bibliográfico foi executado até o período de Setembro de 2014 e
envolveu artigos publicados e ainda não publicados. Os trabalhos que não se apresentavam
disponíveis, foram solicitados via biblioteca setorial.
A estratégia de busca montada abrangeu componentes da pergunta do trabalho e
englobou descritores e sinônimos adaptados ao idioma e conectores preconizados em cada
base onde foi realizada a pesquisa (Tabela I).
Tabela I: Estratégia de busca montada para cada base de dados pesquisada.
Bases de dados

Medline
e
Lilacs

Pubmed;
Scopus;
Science direct;

Web of Science

Estratégia utilizada
"canino" or "dente canino" or "caninos" or "dentes
caninos" or "dente impactado" [Descritor de assunto]
and "cirurgia bucal" or "procedimento cirurgico" or
"procedimentos cirurgicos" or "retalhos cirurgicos" or
"procedimentos cirurgicos bucais" [Descritor de
assunto] and "atrofia periodontal" or "perda do osso
alveolar" or "bolsa periodontal" or "recessao gengival"
[Descritor de assunto]
(Impacted tooth or cuspid or unerupted tooth) and (oral
surgical procedures or operative surgical procedures)
and (periodontal atrophy or periodontal pocket or
alveolar bone loss or gingival recession)
(Impacted tooth or cuspid or unerupted tooth) and
(periodontal atrophy or periodontal pocket or alveolar
bone loss or gingival recession)

Tipo de pesquisa

Descritor de Assunto

Todos os campos

Tópicos

Fonte: elaboração própria
A busca dos artigos foi realizada por dois examinadores (O.B.V.M e A.C.M.A) em
formato duplo-cego, com o intuito de reduzir possíveis riscos de viés durante a busca e
seleção de trabalhos. A escolha inicial dos trabalhos foi executada através da leitura do título
dos artigos, seguida da remoção de trabalhos duplicados, leitura do resumo dos estudos e
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leitura dos artigos na íntegra. Durante a leitura integral dos artigos selecionados, avaliou-se
cuidadosamente se os trabalhos atendiam aos critérios de inclusão e exclusão do presente
estudo. Dúvidas e discordâncias na análise dos estudos selecionados foram resolvidas através
de um consenso entre os dois avaliadores.
Ainda em formato duplo-cego, avaliou-se o quanto os ensaios clínicos randomizados
atenderam aos critérios exigidos pelo Checklist do CONSORT Statement for Randomized
Trials (2010).18 Os riscos de viés dos estudos selecionados foram avaliados através de
critérios maiores e menores presentes no Cochrane Handbook for Systematic Reviews of
Interventions e adaptada por Weltman et al., 201019,20. O presente trabalho seguiu as normas
do Prisma Statement for Reporting Systematic Review (2009) e o Cochrane Handbook for
Systematic Reviews of Interventions.19,21
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RESULTADOS:
Os resultados encontrados em cada etapa das buscas, assim como o motivo de
exclusão dos trabalhos não adequados estão representados no diagrama de fluxo (Figura I).

Figura I: Fluxograma preconizado pelo PRISMA com descrição sobre a seleção dos artigos.

Os quatro ensaios clínicos randomizados que obedeceram a todos os critérios de
inclusão preconizados foram escritos em língua inglesa e tiveram suas características
principais descritas na tabela II.
Tabela II: Descrição dos ensaios clínicos incluídos na pesquisa.
Estudo

Blair et al.,
199822

Amostra

03 M e
22 F

Faixa
etária
média
Inicial=
14,33
Pós
ortodontia
= 16,33

Técnica
cirúrgica

Fechada

Dispositivo
ortodôntico

Colagem de
bráquete no
canino

Avaliação
periodontal

Resultados

2 anos e 7
meses após
contenção
ortodôntica

Sem diferenças
clínicas significativas
quando comparado ao
grupo controle (não
tratado); porém
encontrou-se menor
nível de alinhamento
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Parkin et
al., 201317

19 M e
43 F

14,2 anos
para
técnica
aberta e
14,0 para
fechada

Dois
grupos:
técnica
fechada
(29);
técnica
aberta
(33)

Dispositivo
com
corrente de
ouro
bandado no
canino

Dois
grupos:
técnica
Alça tipo
fechada
“Ballista
Smailiene
(21);
08 M e
loop” no
et al.,
técnica
35
F
grupo
da
201313
aberta
técnica
com
fechada
erupção
espontâne
a (22)
Dois
grupos:
técnica
fechada
Smailiene
Alça tipo
08 M e
15,81
(21);
et al.,
“Ballista
35 F
anos
técnica
201323
loop”
aberta e
erupção
espontâne
a (22)
M: sexo masculino; F: sexo feminino. Fonte: elaboração própria
15,46
anos para
o grupo
de técnica
aberta e
16,15
para o
grupo de
técnica
fechada

Antes do
tratamento
e três
meses após
remoção do
aparelho
fixo

vertical no grupo
tratado.
Não houve diferenças
estatisticamente
significativas entre os
grupos tratados;
porém a altura da
coroa clínica dos
dentes tratados foi
menor quando
comparadas a do
controle (não tratado).
A perda alveolar dos
tratados foi maior em
relação ao controle.

Entre 3 a 6
meses após
remoção do
aparelho
fixo

Não houve diferença
estatisticamente
significativa entre os
grupos tratados.
Entretanto, de modo
geral os caninos
tratados apresentaram
menor suporte ósseo
em relação aos não
tratados.

Entre 3 a 6
meses após
remoção do
aparelho
fixo

Não houve diferenças
estatisticamente
significantes entre os
grupos tratados.

Em um dos estudos22, os caninos impactados unilateralmente foram comparados com
os dentes contralaterais não tratados em um estudo Split-mouth. Nos casos em que a impacção
dos caninos superiores ocorria bilateralmente, utilizou-se como controle as condições
periodontais dos incisivos laterais. De modo geral, o estudo relatou que não houve diferença
na estética entre os caninos tratados e o grupo controle.
Enquanto os demais17,13,23 compararam as condições periodontais de caninos
impactados apenas unilateralmente com o periodonto de um grupo controle composto pelos
caninos contralaterais.
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O risco de viés dos artigos pode ser observado nas tabelas III e IV. Dos quatro artigos
selecionados, apenas um17 apresentou baixo risco de viés na análise, enquanto os demais
apresentaram-se com risco moderado.
Tabela III: Apresentação de risco de viés através de critérios maiores.
Critérios maiores
Artigos

Randomização

Alocação

Cegamento

Perdas no
acompanhamento

Risco de
viés

Blair et al.,
199822

Sim

Não

Não

Sim

Moderado

Sim

Baixo

Sim

Moderado

Sim

Moderado

Parkin et al.,
Sim
Sim
Sim
201317
Smailiene et al.,
Sim
Não
Não
201313
Smailiene et al.,
Sim
Não
Não
201323
Fonte: Cochrane Handbook modificado por Weltman et al., 2010.

Tabela IV: Apresentação de risco de viés através de critérios menores.

Artigos
Blair et al., 199822

Parkin et al., 201317
Smailiene et al.,
201313
Smailiene et al.,
201323

Critérios menores
Comparações
Critérios de I/E
iniciais
Sim
Não

Erro do
método
Não

Cálculo amostral
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

I/E: critérios de inclusão e exclusão. Fonte: Cochrane Handbook modificado por Weltman et al.,

2010.
De acordo com o checklist do CONSORT (2010)18, somente um estudo17 cumpriu
todos os 23 quesitos analisados. Outro trabalho22 apresentou 14 desses quesitos; enquanto os
demais13,23 cumpriram 13 e 15 itens descritos adequadamente, respectivamente.
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DISCUSSÃO:
Não há um consenso na literatura a respeito da melhor técnica cirúrgica a ser utilizada no
tracionamento de caninos superiores impactados por palatino. Dos estudos selecionados neste
trabalho, três dos quatro ensaios clínicos randomizados fizeram comparação entre técnicas
cirúrgicas13,17,23.
Sabe-se que a impacção de caninos maxilares representa um problema clínico
considerando a dificuldade de posicionamento ortodôntico desses elementos no arco dentário.
Na maioria das vezes o elemento está impactado com a coroa direcionada para a região
palatina, aumentando a necessidade de exposição cirúrgica a fim de permitir a colagem de
dispositivos ortodônticos que permitam o tracionamento para a posição ideal no arco
dentário.13,23
Algumas estratégias tem sido descritas na literatura variando de ressecção parcial da
mucosa sobre a coroa dentária a diversas técnicas utilizando de retalhos de tecido mole.
Diversos casos também exigem, além de uma exposição maior do campo por meio de retalhos
cirúrgicos, ostectomias de acesso ao dente.22,17. Como consequência dessas manobras, há
relatos de dano ao tecido periodontal de suporte gerando complicações periodontais e
estéticas ao redor do elemento tracionado e dentes adjacentes. Portanto a decisão clínica sobre
qual abordagem resulta em menor morbidade para o paciente sem comprometer o resultado do
tratamento é um ponto fundamental a ser considerado durante o planejamento do caso
clínico.17,23
A análise dos estudos da presente pesquisa mostrou não haver alterações significativas nos
tecidos periodontais de suporte e de proteção da maioria dos caninos dos grupos
experimentais e controle. Entretanto algumas considerações devem ser feitas em relação aos
resultados de alguns estudos.
Em Smailiene et al., 201313 foi observado que o tempo de erupção do canino impactado é
menor quando a técnica aberta é utilizada. Isso possivelmente ocorre em função do elemento
dentário não necessitar penetrar o tecido mole para erupcionar nesse tipo de abordagem
cirúrgica. Essas diferenças também podem estar associadas ao fato de os caninos impactados
tracionados através da técnica aberta estarem mais próximos ao plano oclusal, quando
comparado aos dentes tratados pela técnica fechada, independentemente da realização da
randomização.
Esse mesmo estudo encontrou que, com relação ao nível de inserção gengival, a maior
recessão (2 mm) estava presente no grupo de dentes tratados. A avaliação da profundidade de
sondagem mostrou não haver diferença entre os grupos tratados pelas técnicas aberta e
fechada; porém no grupo controle esse índice teve média de 2.01±0,42 mm enquanto nos
grupos submetidos às técnicas cirúrgicas teve média de 2.2±0.55 mm. Entretanto todos esses
resultados não foram significativos. Foi obtida diferença estatisticamente significante na
avaliação do suporte ósseo no sítio mesial dos elementos tratados (86.96% de suporte ósseo
no grupo tratado pela técnica fechada e 90.37% pela técnica aberta) ao comparar com o grupo
controle (95.6% de suporte ósseo)13.
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Achados semelhantes foram obtidos no trabalho de Samieliene et al., 2013, no qual foi
apontado ainda que 02 dos 21 caninos tratados pela técnica fechada apresentaram recessão
gengival, embora todos os pacientes tenham julgado os resultados finais do tratamento como
satisfatórios23.
Os resultados de Blair et al., 1998 mostraram que a média da avaliação clínica (impressão
clínica, erupção, alinhamento, mobilidade e tamanho de coroa clínica) foi significantemente
menor nos caninos tratados em relação ao grupo controle. Os autores associam esses achados
a possíveis recidivas pós-tracionamento e ao alinhamento e nivelamento dentário realizados
com aparelho fixo corretivo, após o tracionamento ortodôntico-cirúrgico dos caninos
impactados por palatino. Sendo assim, os autores descartam a associação dos danos
periodontais às abordagens cirúrgicas. No que diz respeito à abordagem cirúrgica, ao longo
dos procedimentos cirúrgicos não foi realizada nenhuma manobra para movimentar os
caninos, apenas remoção de osso com um cinzel. Ainda é relatado que a profundidade de
sondagem foi maior no grupo submetido à técnica cirúrgica em comparação ao grupo
controle, correspondendo à 2.34 mm e 2.17mm respectivamente. Apesar desses achados, o
autor conclui que os procedimentos cirúrgicos utilizados antes do tracionamento ortodôntico
de caninos superiores impactados por palatino geram bons resultados na grande maioria das
vezes22.
Além de possíveis problemas de alinhamento ortodôntico citado em uma das pesquisas22,
É abordado em outro artigo23 que os contatos oclusais obtidos pelos caninos após o
tracionamento não dependem exclusivamente de fatores relacionados ao dente tracionado
(como a inclinação no plano oclusal), mas também sofre influência de outros problemas que
precisam ser tratados ortodonticamente adjacentes aos caninos.
De maneira semelhante, foram encontradas diferenças estatisticamente significantes17 ao
comparar a recessão gengival (20 dos 62 caninos tratados apresentaram alguma recessão;
enquanto 4 de 62 não tratados teve alguma recessão) e a profundidade de sondagem de dentes
tratados pelas técnicas aberta fechada e os não tratados (caninos tratados apresentaram níveis
entre 0.4 e 0.5 mm maiores em relação aos não tratados), porém esses achados não
apresentaram significado clínico relevante. Embora essas alterações não tenham sido
discutidas pelos autores, pode-se presumir que variáveis de confusão, tais como, a higiene
oral dos pacientes ou a existência de doença periodontal ativa, podem ter interferido nos
resultados do estudo, induzindo maiores danos aos tecidos periodontais dos dentes
tracionados.
A partir disso, observou-se que dos estudos analisados apenas dois13,23 relataram o grau de
saúde periodontal e de higiene dos pacientes envolvidos nas pesquisas durante o período de
acompanhamento. As demais pesquisas incluídas17,22 não especificam este ponto em seus
estudos. O grau de higiene bucal foi considerado bom para Smailiene et al., 2013 e houve
significância estatística13, corroborando com outro trabalho da literatura23. Além disso, não foi
observada diferença entre o grau de inflamação gengival entre o grupo onde foi executada
técnica aberta e o que foi realizada técnica fechada no primeiro estudo.

17

Há controvérsias no que diz respeito ao dano periodontal e as técnicas cirúrgicas utilizadas
no tratamento de caninos superiores impactados17, porém sabe-se que o tratamento
ortodôntico por si só é passível de gerar danos como perda de osso alveolar e redução do nível
de inserção gengival.22. É possível encontrar vários trabalhos os quais tentam mostrar os
possíveis danos periodontais gerados pelo uso de alguma técnica cirúrgica, porém poucos são
ensaios clínicos randomizados que comparam as técnicas cirúrgicas de acordo com esse
aspecto.15,22
Apesar de apresentarem essas limitações, os trabalhos selecionados conseguiram
esclarecer algumas dúvidas a respeito do tema abordado no presente trabalho. Entretanto, são
poucos os estudos na literatura científica que abordam essa temática de forma adequada e
clara. Isso diminui o grau de confiabilidade desses trabalhos e impede que conclusões
concretas sejam estabelecidas com relação ao tema aqui abordado.18

18

CONCLUSÃO:
Após estudo de ensaios clínicos randomizados correspondentes ao tema da pesquisa,
observou-se que é possível utilizar tanto a técnica cirúrgica aberta como a fechada no
tratamento orto-cirúrgico de caninos superiores impactados por palatino; as quais não
ocasionam danos periodontais estatisticamente significativos nos elementos dentários tratados
quando feita comparação e entre as duas técnicas cirúrgicas.
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