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Resumo
Transposição dentária constitui uma rara
anomalia de desenvolvimento, sendo considerada como um tipo de irrupção ectópica, em que dois dentes permanentes
trocam de posição no arco. Estudos paleotonlógicos têm mostrado a presença de
transposições dentárias em homens préhistóricos do sudeste e norte da Ásia, comprovando que esse tipo de má oclusão não
deve ser considerado uma desarmonia dos
tempos modernos. A transposição dentária
pode afetar ambos os gêneros, sendo mais
encontrada em mulheres, no arco dentário
superior, sendo a do tipo unilateral mais
freqüente que a bilateral. A etiologia ainda
não se encontra bem elucidada, existindo
muitas controvérsias. O tratamento irá
depender quase exclusivamente de como
o caso se apresenta, podendo o ortodontista optar pelo alinhamento dos elementos dentários na posição da transposição,

pela extração de um ou ambos os dentes
transpostos ou então o alinhamento ortodôntico para suas reais posições no arco
dentário. Apesar dos riscos do tratamento, que exige do profissional uma mecânica de extremo controle, a transposição
pode ser corrigida com sucesso, desde que
sempre levado em consideração o limite
fisiológico das estruturas periodontais e
das reabsorções radiculares, para que o
tratamento planejado possa ser revertido
em um melhor ganho estético e funcional ao paciente. Em virtude da carência de
casos clínicos tratados na literatura com
a reversão da transposição, o objetivo do
nosso trabalho foi apresentar um caso
clínico de transposição dentária entre o
canino e o primeiro pré-molar superior do
lado direito, onde os elementos dentários
foram alinhados e nivelados em suas reais
posições.
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IntRodução
Transposição dentária constitui uma rara anomalia de desenvolvimento, sendo considerada como um tipo de irrupção ectópica
no qual dois dentes permanentes trocam de posição no arco1.
A transposição dentária pode afetar ambos os gêneros, sendo
mais encontrada em mulheres17. É mais comum na maxila que na
mandíbula1,6,12,17, sendo o tipo unilateral mais freqüente que o bilateral1,6,8,12,17. Esta má oclusão parece estar relacionada quase sempre
ao canino e um dente adjacente, sendo que na maioria das vezes
ocorre entre o canino e primeiro pré-molar ou canino e incisivo lateral6, existindo pouquíssimos casos de transposição entre incisivo
medial e incisivo lateral17.
A transposição é considerada real ou completa quando o dente
se encontra em posição totalmente trocada no arco dentário e suas
raízes são paralelas aos demais dentes. A transposição incompleta
é aquela em que os dentes envolvidos não se encontram em posição totalmente trocadas1,8.
Existem cinco diferentes tipos de transposições descritas no
arco superior (incisivo medial e incisivo lateral, canino e incisivo
medial, canino e incisivo lateral, canino e primeiro pré-molar, canino e primeiro molar)8,11 e apenas três no arco inferior (canino e
incisivo lateral, migração do canino mais freqüentemente em direção mesial e migração distal do segundo pré-molar, ambos intraósseos)18. Duas dessas classificações não podem ser definidas como
transposições, e sim como extremos deslocamentos, e devem ser
chamadas de irrupção ectópica, é o caso do canino/primeiro molar
e canino/incisivo central17.
Em se falando de etiologia, neste caso, a mesma ainda não se
encontra bem elucidada, existindo muitas controvérsias. Dentre as
estudadas, existem relatos de fatores genéticos com causas multifatoriais de herança, através de achados associados com anomalias
dentárias (ausência congênita de incisivo lateral, incisivo lateral
conóide, rotações e hipodontia)1,17, migração do dente em desenvolvimento da sua via normal de irrupção, dilaceração de raiz, trauma dentário e intervenção no desenvolvimento da lâmina dentária.
Perda precoce e retenção de dente decíduo também são prováveis
causas desta má oclusão1,3,6,17. Estudos científicos mostram que
achados paleotonlógicos tem mostrado a presença de transposições dentárias em homens pré-históricos do sudeste e norte da
Ásia, o que demonstra que esse tipo de má oclusão não deve ser
considerado uma desarmonia dos tempos modernos8.
O grau de dificuldade do tratamento da transposição dentária é
considerado alto, tornando-se um grande desafio para o profissional6. A escolha do tratamento irá depender quase exclusivamente
de como o caso se apresenta, podendo o ortodontista optar pelo
alinhamento dos elementos dentários na posição da transposição,
pela extração de um ou ambos os dentes transpostos ou então o alinhamento ortodôntico para suas reais posições no arco dentário1.
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Apesar dos riscos do tratamento, que exige do profissional uma
mecânica de extremo controle, a transposição pode ser corrigida
com sucesso, desde que sempre levado em consideração o limite
fisiológico do organismo, cuidados com as estruturas periodontais e reabsorções radiculares, para que o tratamento planejado
possa ser revertido em melhor ganho estético e funcional ao paciente.
PRoPosIção
Em virtude da carência de casos clínicos tratados na literatura
com a reversão da transposição, o objetivo desse estudo foi apresentar um caso clínico de transposição dentária entre o canino e
primeiro pré-molar superior do lado direito, onde os elementos
dentários foram alinhados e nivelados em suas reais posições,
buscando no paciente uma estabilidade funcional de oclusão de
Classe I esquelética e dentária, corrigir a transposição dentária do
canino e do primeiro pré-molar, corrigir a inclinação e angulação
radicular e desenvolver um overjet e um overbite ideais.
Caso ClínICo
Paciente T. F. T. A., gênero feminino, com idade de 13 anos e
4 meses, com queixa principal de ausência do elemento dentário
canino superior direito e insatisfeita com o seu sorriso.
No exame clínico inicial, a paciente apresentava boa harmonia facial na vista frontal, perfil levemente convexo e boa linha
do sorriso. Em uma análise intrabucal, foi observado que a mesma
apresentava uma relação molar de Classe I de Angle, com todos
os dentes permanentes irrupcionados, exceto os terceiros molares
e caninos superiores, linhas médias coincidentes, overjet de 4mm,
sobremordida de quarenta por cento e boa higiene bucal. Ao exame
radiográfico observou-se a transposição dentária do canino superior direito e primeiro pré-molar superior direito. Na análise cefalométrica inicial foi observado um bom relacionamento das bases
ósseas, tendência de crescimento vertical, assim como uma leve
biprotrusão dos incisivos (Fig. 1-9).
Foi planejada a instalação de um aparelho ortodôntico corretivo fixo total superior e inferior utilizando a técnica Edgewise. No
arco superior foi utilizada como ancoragem uma barra transpalatina modificada, com acessório para a tração do primeiro pré-molar
superior direito para o palato, possibilitando a transposição do canino superior direito para a mesial.
Na primeira etapa do tratamento foi realizada a transposição
do elemento dentário e, posteriormente, em virtude do arco inferior não apresentar problemas significantes, foi instalado o aparelho ortodôntico fixo inferior.
Inicialmente foram realizadas a seleção e adaptação dos anéis
para os primeiros molares superiores, onde foram soldados tubos duplos com slot 0,020”. Depois foi realizada a moldagem de
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FiGuRA 1 - Fotografia frontal inicial.

FiGuRA 2 - Fotografia lateral inicial.

FiGuRA 3 - Fotografia sorriso inicial.

FiGuRA 4 - Fotografia intrabucal inicial do lado
direito.

FiGuRA 5 - Fotografia intrabucal inicial frontal.

FiGuRA 6 - Fotografia intrabucal inicial do lado
esquerdo.

FiGuRA 7 - Radiografia panorâmica inicial.
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FiGuRA 8 - Telerradiografia inicial.

FiGuRA 9 - Traçado cefalométrico inicial.

transferência para confecção da barra transpalatina modificada,
a mesma foi cimentada com ionômero de vidro.
O aparelho ortodôntico fixo superior foi montado na técnica
Edgewise e colagem de braquete na mesial do primeiro pré-molar superior direito, com o objetivo de tracioná-lo para palatino
com o auxílio de elásticos em cadeia. O alinhamento e nivelamento
foi realizado com arcos 0,018” nitinol, 0,018” e 0,020” de aço com
ômegas justos, com o intuito de evitar a mesialização dos molares
e vestibularização dos incisivos. Finalizando a alinhamento e nivelamento foi colocado um arco 0,019” x 0,026” de aço com ômegas
justos, para estabilização do arco e transposição do canino superior
direito (Fig. 10).
Foi solicitado exame radiográfico específico do canino superior
direito, onde foi diagnosticado que o mesmo estava por vestibular
(Fig. 11). A paciente foi encaminhada para o cirurgião buco-maxilo-facial, onde foi realizada e exposição cirúrgica deste elemento
dentário e colagem do acessório pelo ortodontista, para possibilitar
a sua transposição.
Foi utilizada uma mola aberta entre o segundo pré-molar superior direito e o incisivo lateral superior direito, com o objetivo de
manutenção do espaço e de servir de apoio para o tracionamento

do canino (Fig. 12). A movimentação do canino superior direito foi
realizada através de amarrilho que ficava preso do botão à mola
aberta do arco superior 0,019” x 0,026“ de aço (Fig. 13, 14). Realizado o tracionamento, foi colocado um braquete no canino superior
direito e iniciado o alinhamento e nivelamento com arco 0,012”
nitinol. Dando seqüência a este, foram colocados arcos 0,018”
nitinol, 0,020” nitinol, 0,018” aço e 0,020” aço, mantendo a mola
aberta entre o canino e o segundo pré-molar superior direito para
manter o espaço do primeiro pré-molar. Ao chegar no arco de aço
0,020” foi associado um elástico em corrente apoiado no incisivo
lateral superior direito, lembrando que o mesmo estava amarrado
conjugado até o primeiro molar do lado oposto e este preso à barra
transpalatina, evitando assim a abertura de diastemas na região
anterior (Fig. 15).
Prosseguindo no tratamento, foi colado braquete na vestibular
do primeiro pré-molar superior direito e descolado o outro que estava na mesial, a fim de promover a tração do mesmo para o arco
dentário, apoiando no segundo pré-molar superior direito, que estava amarrado conjugado com o primeiro molar superior do mesmo lado, e este também preso à barra transpalatina (Fig. 16, 17).
Nessa movimentação foram utilizados elásticos em cadeia (Fig. 18).
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FiGuRA 10 - Barra palatina modificada para tracionamento do 14 para o palato.

FiGuRA 11 - Radiografia periapical para localização do 13. Incidência orto e distoradial.

FiGuRA 12 - Mola aberta entre o 15 e 12 com
o objetivo de manutenção do espaço e servir de
apoio para o tracionamento do canino. A movimentação do 13 foi realizada através de amarrilho
que ficava preso do botão à mola aberta do arco
superior 0,019” x 0,026“ de aço.

FiGuRA 13 - Colagem de braquete no 13 e início
do alinhamento e nivelamento. Vista oclusal.

FiGuRA 14 - Colagem de braquete no 13 e início
do alinhamento e nivelamento. Vista vestibular.

FiGuRA 15 - Elástico em corrente apoiado no 12,
lembrando que o mesmo estava amarrado conjugado até o 26 e este preso à barra transpalatina,
evitando assim a abertura de diastemas na região
anterior.

FiGuRA 16 - Colagem de braquete na vestibular
do 14 e descolado o outro que estava na mesial, a
fim de promover a tração do mesmo para o arco,
apoiando no 15 que estava amarrado conjugado
com o 16, e este, também preso à barra transpalatina.

FiGuRA 17 - Vista mais aproximada da colagem
de braquete na vestibular do 14, com o objetivo de
trazê-lo de volta ao arco dentário.
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Com o decorrer do tratamento observou-se que o pré-molar estava se movimentando para a sua posição, girando excessivamente
sob o seu próprio eixo, tendo sido necessária a colagem de novo
acessório na mesial e utilização de elástico em cadeia, partindo da
mesial do primeiro pré-molar superior direito até o canino que estava amarrado conjugado até o primeiro molar do lado oposto (Fig.
19). Desta forma, foi possível corrigir o giro do primeiro pré-molar,
trazendo-o para sua posição no arco dentário (Fig. 20).
Nesta fase do tratamento, como o arco utilizado na arcada
superior era redondo, o torque do canino superior direito não foi
calculado (Fig. 21, 22). Após o tracionamento do primeiro pré-molar superior direito, foi usado arco 0,012” nitinol com elástico em
cadeia para distalização e correção do giro do elemento. Dando seqüência para o alinhamento e nivelamento do arco superior usando-se fios 0,016”, 0,018” e 0,020” de nitinol, seguido dos fios 0,018”,
0,020” e 0,019” x 0,026” de aço, foi realizado nessa fase um torque
vestibular de coroa no canino direito (Fig. 21, 22).
Foi montado o aparelho ortodôntico fixo inferior, seguindo a

FiGuRA 18 - Tracionamento do 14 através de
elásticos em corrente, com o 15 e o 16 conjugados, e este preso à barra transpalatina.

Resultados
O caso finalizado pode ser analisado nas fotografias e radiografias finais, onde se observa o relacionamento oclusal normal, com
uma relação molar e canino de Classe I de Angle, linhas médias
coincidentes e overjet e overbite normais, recuperando a estética do sorriso e harmonia facial. Na análise cefalométrica final foi
mantido o bom relacionamento das bases ósseas, comprovando a
tendência de crescimento vertical e melhorando a biprotrusão da
paciente. O tempo total de tratamento foi de 2 anos e 11 meses
(Fig. 31-36).

FiGuRA 19 - Com o decorrer do tratamento observou-se que o 14 estava caminhando para a
sua posição, girando excessivamente sob o seu
próprio eixo, tendo sido necessária a colagem de
novo acessório na mesial do 14 e formação de um
binário, através do uso de elásticos em corrente.

FiGuRA 21 - Excessiva inclinação palatina do 13,
em virtude da utilização de fios redondos, durante
a fase de reversão da transposição.
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seqüência de arcos com fios 0,018” e 0,020” de nitinol e 0,018” e
0,020” de aço. Estando ambos os arcos alinhados e nivelados foi
realizada a coordenação dos arcos superior e inferior (Fig. 23, 24,
25). Conduzindo a finalização do caso, removeu-se o aparelho e foi
confeccionada a contenção do arco superior com uma placa removível com grampo contínuo e a colagem de uma barra canina 3 x 3
para a contenção do arco dentário inferior (Fig. 26-30).
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FiGuRA 20 - Correção do giro do 14 e início de
novo alinhamento e nivelamento.

FiGuRA 22 - Arco 0,019” x 0,026” de aço, com
torque vestibular de coroa, individualizado para
o 13.
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FiGuRA 23 - Vista intrabucal lateral direita. Montagem do aparelho inferior, seu alinhamento e nivelamento. Coordenação dos arcos.

FiGuRA 24 - Vista intrabucal frontal. Montagem
do aparelho inferior, seu alinhamento e nivelamento. Coordenação dos arcos.

FiGuRA 25 - Vista intrabucal lateral esquerda.
Montagem do aparelho inferior, seu alinhamento
e nivelamento. Coordenação dos arcos.

FiGuRA 26 - Fotografia intrabucal final do lado
direito.

FiGuRA 27 - Fotografia intrabucal final frontal.

FiGuRA 28 - Fotografia intrabucal final do lado
esquerdo.

FiGuRA 29 - Fotografia intrabucal final. Vista
oclusal superior.

FiGuRA 30 - Fotografia intrabucal final. Vista
oclusal inferior.
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FiGuRA 31 - Fotografia frontal final.

FiGuRA 32 - Fotografia perfil final.

FiGuRA 33 - Fotografia sorriso final.

FiGuRA 34 - Radiografia panorâmica final.

760
730
30

200

44,50

FiGuRA 35 - Telerradiografia final.

82

Rev. Clín. Ortodon. Dental Press, Maringá, v. 5, n. 4 - ago./set. 2006

260
1270
250

5mm -1mm
4mm +1mm

FiGuRA 36 - Traçado cefalométrico final.
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DIsCussão
Várias teorias têm sido sugeridas para explicar o aparecimento
de um dente transposto, porém ainda não se sabe ao certo porque
um dente se desvia do seu caminho normal de irrupção, freqüentemente sem uma causa aparente15,16.
Ao se estabelecer o plano de tratamento é necessário se considerar cuidadosamente a posição e a inclinação da raiz, e a quantidade de osso no local onde o dente vai ser movimentado. Deve ser
considerada também a estética, uma oclusão aceitável ao final do
tratamento e a cooperação do paciente7,10.
No caso clínico apresentado ocorreu uma transposição entre o
canino e o primeiro pré-molar superior do lado direito, onde para
a reversão dos elementos dentários foi necessário 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. Entretanto, na literatura foram encontrados diversos artigos onde os autores descrevem esta técnica com extrema cautela, tendo em vista os possíveis
danos às estruturas periodontais e reabsorções radiculares acima
do esperado em um tratamento ortodôntico. Apesar do controle
mecânico do caso durante o tratamento, 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, é um desafio clínico em que o sucesso pode ser
alcançado, desde que seus efeitos deletérios sejam bem 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,
o que possibilitou a sua migração e posterior alinhamento e nive-

lamento no arco dentário. Já a inclinação para o palato da coroa do
canino ocorreu em virtude da utilização de fios redondos durante
a reversão da transposição, a qual foi posteriormente contornado com uso de fios retangulares e aplicação de torque vestibular
de coroa e palatino de raiz, sendo este torque individualizado no
canino. A manutenção do canino em sua posição real é fundamental para restabelecer a guia oclusal canina, assim como a relação
molar de Classe I de Angle, linhas médias coincidentes, overjet e
overbite corretos permitem uma estabilidade oclusal e uma estética dentária agradável.
É importante lembrar que nem sempre o ideal é alcançado,
porém um estudo interdisciplinar com periodontistas, protesistas,
implantodontistas e ortodontistas muitas vezes é o melhor a se fazer, com o intuito de prover um tratamento ideal e que seja aceito
pelo paciente.
ConClusão
Existem diversos escritos na literatura que relatam casos de
transposição dentária, porém a maioria resume o tratamento apenas ao alinhamento e nivelamento dentário, deixando de lado a real
posição dos dentes. Neste caso clínico apresentado, demonstrouse que através de um tratamento criterioso, respeitando estruturas
periodontais, posições radiculares e um bom diagnóstico, pode-se
obter sucesso, recuperando a estética e função dentária, colocando
os dentes em sua real posição. Vale ressaltar que este tipo de tratamento envolve riscos, mas que 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.
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Dental transposition: a challenge to the orthodontic
clinic - case report
abstract

Dental transposition is considered an uncommon
anomaly of tooth development referred to as a kind
of ectopic irruption in which two permanent teeth
exchange positions in the arch. Paleontology studies
have been shown the presence of dental transpositions
in pre-historic men from the southeast and north of
Asia, testifying that this kind of malocclusion should
not be considered as a dissonance of modern times.
Dental transposition can affect both sexes being more
commonly found in the upper dental arc of women,
where the unilateral dental transposition type is more
often found than the bilateral one. Etiology is not well
enlightened on the subject, therefore controversies
abound. The treatment depends almost exclusively
on how the case is presented, in such a situation the
orthodontist has the option of aligning the teeth in the

position of the transposition, perform an extraction of
one or both teeth or perform a tooth alignment to their
real positions in the dental arch. Although the risks
of the treatment demand an excellent hability from
the professional, a transposition correction can be
successfully achieved, as long as the physiological limits
of the periodontal structures and also of the radicular
resorptions are always taken into consideration, so the
treatment previously planned is successfully reversed
into a better aesthetic and functional gain to the
patient. Due to the lack of reversed transpositions
cases, reported in the literature, the aim of this work
was to present a clinic case of dental transposition
between the canine and premolar of the right side
where they have been aligned and leveled to their real
positions.

key wOrds: Transposition. Dental transposition. Dental Irruption.
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