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Resumo: A perda precoce de dentes decíduos anteriores ainda é um problema comum na 

Odontopediatria e pode estar associada tanto a traumas na região anterior ou cárie de 

acometimento precoce. A confecção de uma prótese fixa de Denari estético-funcional é uma das 

opções de tratamento mais utilizadas para este tipo de caso. Algumas indicações desta prótese estão 

recuperação estética, além de preveni transtornos emocionais da criança, melhorar o convívio social 

e preservar a dimensão correta da arcada e evitar a desarmonias oclusais. O objetivo deste trabalho 

e fazer uma revisão da literatura baseada em evidências cientificas sobre a eficácia da  utilização da 

prótese parcial anterior, mostrando ser uma opção como aparelho mantenedor de espaço estético-

funcional em casos de perda precoce de dentes anteriores decíduos como solução imediata, pois é 

de fácil execução, conservador e preenche os requisitos funcionais e estéticos melhorando a alto 

estima da criança. 
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Introdução 

 

        A perda precoce dos dentes decíduos 

anteriores é comum em odontopediatria e 

está associada a cárie múltiplas e 

principalmente a traumas acidentais, na faixa 

entre um e três anos de idade, pois durante 

essa fase a criança aprende a rastejar, andar e 

correr, não apresentando ainda coordenação 

motora e reflexos de proteção 

completamente desenvolvidos1,2.. 
 

       Atualmente, ainda que sejam implantados 

procedimentos preventivos e de promoção de 

saúde na prática clínica, a cárie dentária ainda 

atinge uma considerável parcela da 

população, principalmente a infantil fatores 

de risco, tais como; higiene bucal deficiente, 

amamentação noturna e elevado consumo de 

açúcar, contaminação precoce por 

Streptococcus do grupo mutans e falta de 

instrução dos pais, propiciam aos bebês o 

surgimento da doença cárie em rápida 

evolução1. 
 

        Quando uma criança perde dentes 

decíduos precocemente, devido ao trauma 

dentário ou cárie de acometimento precoce, 

pode acarretar em alterações morfológicas 

nas arcadas dentárias, problemas na fonação, 

mastigação, deglutição, além do problema 

estético, que é muito importante para o 

convívio social e emocional da criança3,4.   

Quanto a perda de espaço na região anterior 

após a perda precoce de um dente decíduo, 

alguns autores relatam que desde que haja 

erupção dos caninos decíduos, esta perda não 

ocorre1. 

 

       Porém pode facilitar instalação de hábitos 

bucais como a interposição lingual e 

deglutição atípica, além dos decíduos servirem 

de guia para os dentes permanentes. Nos 

casos cuja oclusão já foi estabelecida (caninos 

decíduos já irrompidos), geralmente não há 



 

 

 

uma perda de espaço significativa, no entanto, 

a necessidade estética tem sido relatada pelos 

pais e pelas crianças5. 

 

       Dentre as opções para a substituição do 

dente perdido tem-se a prótese fixa funcional, 

pois crianças com idade abaixo de cinco anos 

geralmente não possuem maturidade para 

usar um aparelho mantenedor de espaço 

removível5.  

 

        Para o planejamento, a opção do uso de 

próteses em crianças depende da análise 

individual de cada caso, devendo ser 

observados também  fatores como idade da 

criança, rizólise do dente perdido, estética da 

criança, dificuldade na fonação, colaboração 

da criança e pais, acompanhamento do 

paciente sob controle, além da ausência de 

interferência oclusal (mordida profunda). A 

prótese fixa estético–funcional tipo Denari 

promove maior segurança e facilidade de 

adaptação para as crianças, não interferindo 

no processo de crescimento e 

desenvolvimento da maxila por não formar 

uma conexão rígida entre o pôntico e o dente 

pilar6,7.   

 

        Este trabalho tem por finalidade abordar 

características e vantagens sobre a prótese 

fixa estético-funcional tipo Denari que 

constitui uma solução imediata para perda de 

dentes anteriores decíduos,pois é de fácil 

execução, conservadora e preenche os 

requisitos funcionais e estéticos da criança.    

 

Revisão de literatura 

         A Prótese fixa modificada com o sistema 

tubo barra representa uma alternativa rápida, 

de baixo custo, propícia para reabilitação 

protética decorrente da perda precoce de 

dentes decíduos anteriores6.  

Uma das próteses fixas bastante utilizadas 

para o paciente infantil em Odontopediatria é 

a prótese com cursor conhecida como prótese 

tipo Denari, pois embora seja fixa, não altera o 

crescimento dos arcos dentários do paciente 

infantil8 . 

 

          A prótese tipo Denari apresenta entre os 

incisivos centrais decíduos, um cursor com 

encaixe tipo “macho e fêmea”, que se abre à 

medida que a maxila cresce e se desenvolve. 

Neste tipo de prótese não há a necessidade de 

desgaste dos dentes para o seu encaixe. Sua 

utilização até a época normal da esfoliação 

dos elementos suportes, sendo observada a 

abertura do sistema “tubo-barra”, que 

permite o crescimento da maxila em 

lateralidade8. 

 

          Assim sendo, nos casos de áreas 

edêntulas de pequena extensão em crianças 

pré-escolares indicam-se as próteses parciais 

fixas modificadas, com um conector não rígido 

na região mediana, pois este sistema não 

interfere no processo de crescimento e 

desenvolvimento da maxila, restabelece a 

estética, evita a posição inadequada da língua, 

permite uma boa higienização e não necessita 

de troca periódica8,9,11. 

 

        Alguns cuidados devem ser observados 

durante o uso da prótese. É importante o 

Odontopediatra realizar um controle clínico 

periódico para avaliar se as próteses estão 

bem adaptadas, se tiveram algum 

deslocamento ou fratura. A orientação e 

motivação da higiene devem ser 

intensificadas, para evitar o acúmulo de placa 

bacteriana sobre a região da prótese fixa. O 

controle radiográfico é imprescindível para 

avaliar o estágio de formação do dente 

permanente sucessor e determinar o 

momento oportuno para a remoção da 

prótese que deverá ser feita pelo 

Odontopediatra que acompanha o caso8,12. 
 

        Antes da realização dos procedimentos 

clínicos, os pais são orientados quanto ao 

comportamento esperado de não cooperação 

e choro, devido à idade e grau de 



 

 

 

entendimento da criança. Posteriormente é 

realizada a moldagem dos arcos superior e 

inferior da paciente utilizando moldeiras 

metálicas pré-fabricadas e alginato. Não é 

necessário realizar nenhum tipo de preparo 

nos dentes de apoio da futura prótese13. 

 

         O registro da mordida é realizado com 

uma lâmina de cera número 7. Os moldes são 

vazados com gesso especial, obtendo-se 

modelos que são recortados e enviados ao 

protético para confecção da futura 

prótese13,14. 

 

         A prótese parcial fixa modificada é 

confeccionada com um pôntico, feito 

manualmente com resina acrílica, e dois 

retentores de metal nos elementos anteriores 

atingidos, com uma cinta metálica na cervical 

da vestibular e recobrimento total da porção 

palatina destes dentes13. 

 

        A principal característica desta prótese, 

que a diferencia de uma prótese utilizada em 

adultos é a presença de conectores com o 

sistema tubo-barra. A estrutura metálica de 

um dos dentes de apoio apresenta uma barra 

que se encaixa em um tubo presente no 

pôntico, este sistema não é fixo, o que 

permite o distanciamento lento entre o 

retentor e o pôntico, através do deslocamento 

da barra, caso ocorra crescimento da pré-

maxila. Inicialmente separa-se as porções da 

prótese, ou seja o tubo da barra, 

possibilitando que as partes sejam amarradas, 

para não haver risco de deglutição da prótese 

pela criança durante a sua prova pois o 

procedimento é feito sob isolamento 

relativo13.  

 

        Após confirmação da adequada 

adaptação e realização da higiene bucal 

profissional, os procedimentos de cimentação 

com cimento resinoso dual são iniciados. 

Aplica-se o agente silano nos retentores, em 

seguida realizou-se o condicionamento com 

ácido fosfórico dos dentes envolvidos por 30 

segundos. A região deve ser isolada, para 

evitar deglutição indesejável de materiais, 

rolete de algodão no lábio superior, para 

manter o ambiente seco e impedir o contato 

do ácido com mucosa.  Após a lavagem e 

secagem foi aplicado o sistema adesivo sobre 

os dentes pilares e fotopolimerização13,15. 
 

Discussão 

        A odontopediatria procura 

constantemente por uma solução para a 

perda precoce de dentes decíduos anteriores, 

traz como conseqüências alterações na 

estética, na fala, na fonação e no 

desenvolvimento emocional da criança1,2,3,4,5.  

 

        A indicação de próteses em crianças deve 

ser realizada após cuidadosa anamnese, cada 

caso deve ser tratado individualmente, 

analisando múltiplos fatores tais como: idade 

da criança, grau de rizólise do dente perdido, 

grau de valorização estética pela criança, 

dificuldade na fonação, colaboração da 

criança e dos pais, possibilidade de manter o 

paciente sob controle, e ausência de 

interferência oclusal. Após a confirmação da 

indicação da prótese, deve-se fazer a escolha 

pelo tipo fixo ou removível4,5,8,12. 

 

        Quando ocorre a perda de um ou mais 

dentes decíduos, a primeira opção é uma 

prótese removível, que não causa 

interferência no processo de desenvolvimento 

do arco e do dente. Entretanto, quando 

utilizada durante o crescimento e adjacente a 

dentes em erupção, as próteses removíveis 

requerem ajustes periódicos. Além disso, este 

tipo de tratamento depende da cooperação 

da criança. Nestes casos onde não há 

cooperação da criança ou quando o aparelho 

causa desconforto como náusea, um 

tratamento alternativo é o uso de próteses 

fixas modificadas que respeitam o possível 

crescimento maxilar5,7,14. 

 



 

 

 

        Para preservar ao máximo a estrutura 

dentária sadia, não é necessário realizar 

nenhum tipo de preparo nos dentes pilares. 

Além disso, a ausência de preparo torna o 

tratamento mais rápido. O custo também 

seria reduzido, pois não a necessidade de 

confeccionar coroas nos dentes pilares7,13,14. 

 

        Alguns autores são unânimes em 

concordar  que o melhor aspecto da prótese 

fixa funcional constitui-se no fato de que, por 

serem fixas, oferecem maior segurança e as 

crianças não deixam de usá-las, outro ponto 

positivo é o fato de não interferirem no 

processo de crescimento e desenvolvimento 

da maxila, por não formar uma conexão rígida 

entre o pôntico e o dente pilar. Além disso, 

podem restabelecer a estética, evitarem 

inadequado posicionamento da língua e 

hábitos prejudiciais à formação e erupção dos 

dentes permanentes, bem como permitirem 

boa higienização8,9,11,12,14. 

 

          Além dos cuidados com a dieta e 

higiene, deve-se chamar a atenção para a 

necessidade do acompanhamento periódico, 

para que o odontopediatra verifique se a 

prótese está permitindo o normal crescimento 

da maxila e determinar o estágio de erupção 

do dente permanente, geralmente quando 

estes apresentam dois terços de formação da 

raiz está indicada a remoção da prótese fixa, 

para que haja adequada erupção do 

mesmo8,12,14,15. 

 

Conclusão 

         A utilização da prótese parcial anterior 

pode ser uma opção como aparelho 

mantenedor de espaço estético-funcional em 

casos de perda precoce de dentes anteriores 

decíduos como solução imediata, pois é de 

fácil execução, conservadora e preenche os 

requisitos funcionais e estéticos melhorando  

a auto estima da criança. 

 

 

 

 

 

Summary: Precocious prevention of early lesions is a common problem in pediatric dentistry and 
may be associated with early trauma or a series of early involvement. The design of a Denari esthetic-
functional fixed prosthesis is one of the treatment options most used for this type of case. Some 
schedules related to the recovery of aesthetics, in addition to the emotional emotional disorders of 
the child, need to be coexisted and preserve a correct color of the arch and occlusal evarmonias. The 
use of an aesthetic exercise system such as immediate execution, as an application as an aesthetic 
and functional exercise system. it is easy to perform, preserve and preconfigure the sonic and 
aesthetic requirements for a high estimate of the child. 
 

Key words: space maintainer, deciduous tooth, anterior fixed prosthesis 
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