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Tracionamento de Caninos Impactados
Resumo: A impacção de caninos pode ocorrer pela retenção prolongada do dente decíduo, deficiência
de espaço, traumas, hereditariedade, fatores endocrinológicos, odontomas e irradiação. Ocorre mais
na maxila por palatino, afetando mais mulheres. Como tratamento, é necessário a obtenção de espaço
através de mecânica, exposição cirúrgica e tracionamento com o auxílio de ancoragem. Como
recursos para o procedimento propriamente dito temos: 1- Colagem de acessório ortodôntico no dente
por vestibular e/ou palatino, como elemento de apoio para a fixação de dispositivo metálico ou
elástico, com finalidade de estímulo da irrupção do retido; 2- Aplicação de fio metálico para o
laçamento ao redor da junção amelo cementária (pouco usada); 3- Perfuração da coroa e instalação de
fios metálicos de tracionamento (não usada). ,
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Segundo a literatura pertinente, o prognóstico é favorável sendo que a ancoragem deve ser rígida e
estável, para que não haja movimentações indesejáveis dos dentes adjacentes, bem como fechamento
de espaço conquistado, impedindo o correto posicionamento do canino tracionado, sendo primordial o
controle e efetividade da força aplicada durante o tracionamento. Os riscos que envolvem a mecânica
são: anquilose, reabsorção radicular do elemento a ser tracionado e dos dentes adjacentes, recessão
da gengiva inserida, descoloração e desvitalização do elemento em questão. A realização do
diagnóstico é feita através de exame clínico e complementado pelo radiológico, onde empregamos
diferentes técnicas como radiografias periapicais (sendo necessárias duas tomadas, pela técnica de
Clark, para determinar a posição do dente retido), radiografia oclusal, telerradiografia lateral,
radiografia panorâmica e eventualmente a tomografia de feixe cônico, em 3D.
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