
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇO NA DENTIÇÃO DECÍDUA: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

Luisi Nadine Cerqueira e Silva Santos 

Luciana Raquel Costa Almeida 

 

A dentadura decídua participa ativamente dos períodos de crescimento e desenvolvimento da 

altura dos arcos dentários, dos maxilares e dos músculos da face, bem como da respiração e 

harmonia facial da criança. Esses fatores ressaltam a importância de sua conservação na 

cavidade oral até a época normal de sua esfoliação, visto que tal dentição age diretamente 

como guia na irrupção dos dentes permanentes, posto isto todo esforço deve ser feito para sua 

preservação. No entanto, isso muitas vezes não é possível, devido a fatores como traumas 

dentários e alto índice de cárie. Logo, mantenedores de espaço ortodônticos são excelentes 

aliados para manter a integridade dos arcos dentários e promover um bom desenvolvimento 

da oclusão, tal como restabelecer funções normais como fonação e mastigação, quando há 

perda prematura de dentes decíduos. Esta pequisa tem como objetivo relatar o caso clínico de 

um paciente do gênero masculino, 07 anos de idade, que compareceu à Clínica Integrada de 

Odontologia da Faculdade Maria Milza, para atendimento na Clínica Infantil I, relatando 

como queixa principal “sintomatologia dolorosa na região posterior da mandíbula, lado 

esquerdo, ao ingerir alimentos doces”. No exame clínico intrabucal observou-se perda precoce 

do elemento 84, onde foi indicado tratamento ortodôntico preventivo. Como melhor opção 

para o caso, foi eleito o aparelho fixo mantenedor de espaço do tipo banda-alça, uma vez que 

ele independe do fator colaboração do paciente, é de baixo custo financeiro, a criança se 

adapta facilmente ao uso e, este não interfere no crescimento e desenvolvimento normal dos 

maxilares e erupção dos dentes permanentes. 
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