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 “O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se 
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence 

obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.” 

 José de Alencar 
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Freitas, RJ. A extração seriada como método de tratamento para o apinhamento 
dentário em crianças. Monografia (Graduação) - Faculdade de Odontologia, 
Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2013. 

RESUMO 

O apinhamento dentário é definido como uma diferença negativa entre o espaço 
presente no arco dentário e o espaço requerido para o alinhamento. As causas para 
o apinhamento variam desde aspectos hereditários até fatores ambientais como a 
perda prematura de dentes decíduos. Dentre os métodos de tratamento precoces 
sugeridos estão o desgaste interproximal, a expansão dos arcos dentários e a 
extração seriada. A extração seriada pode ser definida como uma série de extrações 
estratégicas programadas de dentes decíduos e permanentes, nesta ordem, durante 
a dentição mista, com o objetivo de facilitar a correção do apinhamento dentário 
através do direcionamento eruptivo mais favorável dos demais dentes de forma 
natural e espontânea para o local das extrações permitindo o alinhamento imediato. 
O objetivo desse trabalho é discorrer, através de uma revisão de literatura, sobre os 
aspectos mais importantes deste método abordando questões referentes ao 
diagnóstico, início do tratamento, sequência de extrações, indicações e 
contraindicações, vantagens e desvantagens. Os autores salientam a importância de 
um diagnóstico preciso e oportuno para indicação do método, porém tendo em 
mente que nem sempre a resposta clínica é a esperada, podendo-se conciliar com 
mecânica ortodôntica numa fase posterior para obtenção de resultados mais 
satisfatórios, proporcionando ao paciente, relações oclusais mais estáveis. 

 

Palavras chave: Apinhamento. Extrações seriadas. Maloclusão. Ortodontia. 
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Freitas, RJ.Serial extraction as a method of treatment for crowding in children. 
Monografia (Graduação) - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual 
Paulista, Araçatuba, 2013. 

Abstract 

The crowding is defined as a negative difference between the space present in the 

dental arch and the space required for alignment. The causes of crowding range from 

hereditary aspects to environmental factors such as premature loss of deciduous 

teeth. Among the methods of early treatment are suggested interproximal wear, the 

expansion of the dental arches, and serial extraction. The serial extraction can be 

defined as a series of planned strategic extractions of deciduous teeth and 

permanent, in that order. During the mixed dentition, the objective is the correction of 

crowding by directing more favorable eruption of other teeth naturally and 

spontaneously to the site of extractions allowing immediate alignment. The aim of 

this paper is to discuss, through a literature review, the most important aspects of this 

method, addressing issues related to the diagnosis, treatment initiation, following 

extractions, indications and contraindications, and the advantages and 

disadvantages. The authors emphasize the importance of an accurate and 

appropriate diagnosis to indicate the method, keeping in mind that the clinical 

response is not always what is expected and can be reconciled with orthodontic 

mechanics at a later stage to obtain more satisfactory results and providing the 

patient a more stable occlusal relationship. 

 

Keywords: Crowding. Serial extraction. Malocclusion. Orthodontics. 
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Introdução 

 O apinhamento dentário é definido como uma diferença negativa entre o 

espaço presente no arco dentário e o espaço requerido para o alinhamento. As 

causas para o apinhamento variam desde aspectos hereditários até fatores 

ambientais como a perda prematura de dentes decíduos. Dentre os métodos de 

tratamento precoces sugeridos estão o desgaste interproximal, a expansão dos 

arcos dentários e a extração seriada.  

 A extração seriada (ES) pode ser definida como correção do apinhamento na 

dentição mista com extração estratégica programada dos dentes decíduos e 

permanentes, nessa ordem, para possibilitar o alinhamento dos demais dentes (Lara 

et al. 2011) e prevê as extrações em duas fases distintas. A 1a fase, denominada 

reversível, que ocorre no primeiro período transitório, realiza-se inicialmente a 

exodontia dos incisivos laterais decíduos para promover o alinhamento dos incisivos 

centrais permanentes seguida, pela extração dos caninos decíduos para permitir 

condições de alinhamento dos incisivos laterais permanentes. Dessa forma 

transfere-se o apinhamento para distal, adiando a resolução definitiva para um 

segundo momento. A 2a fase, irreversível, pode ou não ser realizada dependendo do 

apinhamento posterior presente. Ocorre no segundo período transitório, contando 

com a extração de dentes permanentes frequentemente os primeiros pré-molares e 

visa corrigir o apinhamento dos dentes do segmento posterior. 

 Em 2001 Silva Filho e colaboradores definiram que um apinhamento de 

magnitude maior, com incisivos distantes da linha do rebordo alveolar, recebe o 

nome de apinhamento primário definitivo, já que não se comporta como 

apinhamento temporário. O diagnostico diferencial para o tipo de abordagem 

terapêutica dentro do apinhamento primário definitivo depende, entre outros fatores, 

da morfologia dos arcos dentários. O programa de ES está indicado quando o 

apinhamento sugere uma etiologia genética evidenciada pela discrepância negativa 

entre tamanho dentário e morfologia do arco. 

 Bronzi 2002 e Luciane 1997, afirmam que a terapia por meio de extração 

seriada está indicada para pacientes jovens portadores de maloclusão classe I de 
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Angle ou degrau mesial bilateral que apresentam uma discrepância relativamente 

severa entre tamanho de dentes e maxilares resultando na falta de espaço para 

erupção dos dentes permanentes com discrepância dentaria no mínimo 7,0mm 

negativos no arco inferior, coincidência nas linhas médias, trespasse horizontal e 

vertical mínimo nos incisivos, não devendo haver mordida aberta nem sobremordida 

profunda. Além disso, o padrão facial deve ser reto ou levemente convexo. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão sobre um método de 

tratamento para o apinhamento dentário em crianças denominado extração seriada, 

considerando sua indicação, sequências de extração utilizadas e procedimentos 

clínicos associados. 
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Revisão da Literatura 

 Segundo Gianelly 1994, examinou modelos de estudo de 100 pacientes na 

fase de dentição mista para avaliar incidência e quantidade de apinhamento anterior 

inferior. Apinhamento foi encontrado em 85% dos modelos com um média de 4,5 

mm. Quando Leeway Space foi incluído na análise do arco somente 23% dos 

modelos não tinham espaço suficiente para acomodar toda a dentição. Em 

resumo,uma estratégia não extracionista pode ser aplicada para grande maioria dos 

pacientes simplesmente com a preservação do comprimento do arco e/ou 

movimentação dos molares inferiores 1,0 mm para distal. Dessa forma, os autores 

concluem ainda que o período da dentição mista é uma época favorável para a 

escolha de tratamento extracionista ou não em pacientes com apinhamento. 

 Yoshiraha et al. em 2000, examinaram mudanças na dentição após extração 

seriada e indivíduos que nunca utlilizaram aparelhos dentários com objetivo de 

determinar a relação entre mudanças na dentição e melhora no apinhamento 

dentário. Foram avaliados modelos dentários da arcada inferior e cefalometrias 

laterais de 31 indivíduos que sofreram protocolo de ES sem tratamento com 

aparelho ortodôntico fixo em três tempos: antes da extração dos caninos 

decíduos(T1), depois da extração dos primeiros pré-molares(T2), e no final do 

período de observação(T3). Os resultados mostraram que o índice de irregularidade 

diminui significantemente após a ES e ainda mais durante o período de observação. 

As mudanças espontâneas que ocorrem na dentição após ES são úteis para 

propósitos terapêuticos na correção ou redução do apinhamento na maioria dos 

casos de classe I, entretanto, os autores alertam que um acompanhamento 

meticuloso é importante para avaliar a necessidade de adotar um tratamento 

ortodôntico com objetivo de estabelecer uma oclusão satisfatória. 

 Wagner e Berg em 2000 fizeram uma pesquisa para avaliar se existe 

diferença no resultado final do tratamento ortodôntico feito apenas com aparelhagem 

fixa versus o programa ES. Foram avaliados dois grupos,cada um com 20 pacientes, 

em dois períodos distintos, o primeiro período (T1) antes do tratamento e no 

momento do diagnóstico e em um segundo período (T2) no final do tratamento. O 

Grupo I (G I) foi submetido a ES na dentição mista e com aparelho fixo na dentição 
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permanente, enquanto o Grupo II (G II) foi submetido apenas ao tratamento na 

dentição permanente.O estudo foi feito em ambos os sexos com idade de G I 

variando de 8,2 a 9,35 anos (T1), 14,3 a 15,7(T2);e G II de 11,6 a 13,5(T1), 15,2 a 

16,7 (T2). A avaliação de cada grupo foi realizada em intervalos de 3 meses. Os 

pesquisadores chegaram a conclusão que o índice PAR (Peer Assessment Rating) 

do G I e G II tiveram redução significativa, mas G I foi maior que G II. Em contra 

partida o tempo total de tratamento de G I foi maior que G II. 

 Em 2002, Gianelly, comparou dois estudos que avaliaram dentição mista 

através de modelos de estudo relatando que o Leeway Space promove espaço 

adequado na maioria dos pacientes para dissolver o apinhamento na dentição mista 

o que ocorre durante e após a transição. Este indica que o tempo adequado para o 

início do tratamento na maioria dos casos é durante a dentição mista tardia. 

 Em 2009 O'Shaughnessy e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo 

investigando a eficiência do tratamento ortodôntico em pacientes submetidos a ES 

(n=51) e pacientes submetidos a extração tardia de pré-molares(n=49) através da 

análise da documentação ortodôntica. Portanto, os autores concluíram que apesar 

de ambos os tempos clínicos (extração seriada contra extração tardia de pré-

molares) proporcionarem resultados semelhantes, o tratamento por meio de 

extração seriada  diminui o tempo total de tratamento ativo na dentição permanente, 

pois o espaço criado pelas extrações permite a erupção dos dentes permanentes em 

uma posição mais favorável no osso basal, prevenindo ou reduzindo a complexidade 

de um tratamento com aparelho fixo posteriormente. 

 Brito et al. 2009, avaliando 407 crianças de 9 a 12 anos de idade sendo 216 

do gênero feminino. Identificaram a presença e apinhamento dentário em 45,5% da 

amostra, evidenciando a importância do diagnóstico precoce das maloclusões 

durante a dentição mista. Entretanto, apesar do consenso quanto à grande 

incidência do apinhamento, é importante a percepção do apinhamento que necessita 

de tratamento precoce. 
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 Em 2010 Macomini e colaboradores, realizaram um estudo que tinha como 

objetivo determinar a prevalência de maloclusões e suas relações com as alterações 

funcionais na respiração e na deglutição de moradores assistidos pelo programa 

saúde da família. O estudo foi realizado em 652 crianças de ambos os gêneros com 

idade entre 7 e 14 anos. A oclusão foi avaliada nos sentidos Anteroposterior, vertical 

e transversal. Os resultados mostraram que ocorreu uma prevalência de 70,1% de 

maloclusões. 

 Almeida et al. em 2010, reportaram um caso tratado por extração seriada 

seguido por tratamento ortodôntico corretivo com acompanhamento a longo prazo. 

20 anos após o tratamento interceptivo observou-se uma face harmônica com 

estabilidade do tratamento no sentido anteroposterior, demonstrando que o 

protocolo de ES promove relevante mudanças estéticas e de autoestima com 

positivo impacto social. Por outro lado, os autores enfatizam que a correção precoce 

do apinhamento pelo protocolo de ES não garante estabilidade, mas pequenas 

recidivas, como observada neste caso, não invalida o sucesso do tratamento. 

Observou-se ainda uma mordida profunda que foi mencionada no artigo como uma 

desvantagem do programa de ES. 

 Segundo Lara et al. 2011, a ES pode ser definida como correção do 

apinhamento na dentição mista com extração estratégica programada dos dentes 

decíduos e permanentes, nessa ordem, para possibilitar o alinhamento dos demais 

dentes. O método prevê a extração em duas fases distintas. Em um primeiro 

momento, durante o primeiro período transitório, indica-se a extração de dentes 

decíduos anteriores para permitir o alinhamento dos incisivos permanentes, de 

preferência sem mecânica ortodôntica. Esta representa a fase reversível do 

programa. A segunda etapa pode ou não ser realizada e coincide com o segundo 

período transitório da dentição mista. Caracteriza-se pela extração de dentes 

permanentes, frequentemente os primeiros pré-molares e visa a correção do 

apinhamento dos dentes no segmento posterior, incluindo caninos e pré-molares. 

Esta amostra foi realizada com 70 pacientes sendo 38 do sexo masculino e 32 do 

sexo feminino com idade variando de 8 anos e 1 mês a 13 anos e 11 meses.Os 

pesquisadores constataram que 70% dos pacientes que iniciavam um programa de 
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extrações seriadas chegavam realmente a cumpri-lo com extração de dentes 

permanentes (pré-molares). Os 30% restantes necessitavam apenas de extrações 

de dentes decíduos, ainda dentro da fase reversível do programa de extrações 

seriadas.Também chegaram a conclusão que a autoestima da criança que vê seus 

dentes irromper espontaneamente no rebordo alveolar é uma das grandes 

vantagens da ES. 

 Em 2011 Brin e Bollen, realizaram uma pesquisa para avaliar a reabsorção 

radicular externa em pacientes submetidos a ES seguido de aparelho fixo versus 

pacientes submetidos a tratamento ortodôntico fixo com extração de quatro 

primeiros pré-molares. A amostra consistia de 24 pacientes para cada grupo. Os 

dados foram avaliados através de cefalogramas obtidos antes da instalação do 

aparelho fixo (T1) e após (T2). Avaliou-se a diferença do comprimento radicular do 

incisivo central permanente superior entre T1 e T2 e não houve diferença estatística 

significativa para reabsorção radicular entre os 2 grupos. Além disso, o padrão de 

movimento dos dentes foi similar em ambos os grupos. Dessa forma os autores 

concluíram que pacientes tratados por ES previamente à mecanoterapia apresentam 

incisivos centrais superiores com um padrão de reabsorção radicular externa 

semelhante aos pacientes com maloclusões similares submetidos a tratamento 

ortodôntico com extrações tardias de pré-molares. 
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Relato de caso clínico 

 Picanço (2012), apresentou um caso clínico de uma paciente do gênero 

feminino com idade de 7 anos e 7 meses que procurou tratamento ortodôntico tendo 

como queixa principal perfil protruído e o diastema entre os incisivos superiores. Ela 

apresenta maloclusão Classe I de Angle. Ao exame intrabucal na vista frontal, 

verifica-se que a paciente está no primeiro período transitório da dentição mista com 

trespasse vertical acentuado e relação transversal adequada(fig. 1). Ainda no exame 

intrabucal na vista lateral direita, verifica-se que a paciente apresenta um trespasse 

horizontal aumentado, relação de caninos em Classe I, a face distal dos segundos 

molares com plano terminal reto e os primeiros molares permanentes em topo a 

topo. Desta forma, o diagnóstico para esta paciente é maloclusão de Classe I. 

 

 

Figura 1 – Vista frontal. 

     

                   Figura 2 – Vista lado direito.                                Figura 3 - Vista lado esquerdo. 
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 Na radiografia panorâmica inicial verifica-se a presença de todos os dentes 
para a fase, exceto os caninos decíduos inferiores direito e esquerdo que foram 
perdidos precocemente sendo este um sinal do apinhamento. 

 

 

Figura 4 – Radiografia panoramica inicial. 
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 Após a extração dos dentes decíduos, verifica-se o alinhamento correto dos 

incisivos superiores e inferiores e o aproveitamento dos espaços pela erupção dos 

premolares e caninos. 

 

 

Figura 5 – Vista frontal após a extração seriada. 

   

Figuras 6 e 7 – Vista lateral direita e esquerda após extração seriada. 
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 Após 23 meses de uso de aparelho fixo durante a segunda fase do programa, 

percebe-se que o caso foi bem finalizado dando ao paciente um sorriso harmônico, e 

com os dentes bem posicionados no arco. As características finais do caso 

apresentado mostram na vista frontal um trespasse vertical adequado, boa relação 

transversal e inclinações adequadas. Nas vistas lateral direita e esquerda verifica-se 

o perfeito assentamento de caninos, premolares e primeiros molares (figuras ). 

 

 

                            Figura 8 – Vista frontal após o final do programa. 

   

             Figura 9 – Vista lateral direita final.               Figura 10 – Vista lateral esquerda final. 
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 Na radiografia panorâmica final verifica-se as inclinações dentárias 

satisfatórias e os terceiros molares em formação. 

 

 

Figura 11 – Radiografia panorâmica ao final do caso. 
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Discussão 

 Para a montagem deste capítulo foram elaboradas algumas perguntas pelo 

orientador, as quais foram respondidas pelo autor, com base nos artigos utilizados 

neste manuscrito. 

1- Quais são as indicações precisas do programa de extrações seriadas? 

 Segundo Lara et al. em 2011, está indicado o programa de extração seriada 

para pacientes jovens portadores de maloclusão Classe I de Angle ou degrau mesial 

bilateral que apresentam uma discrepância relativamente severa entre tamanho de 

dentes e maxilares resultando na falta de espaço para erupção dos dentes 

permanentes com discrepância dentária no mínimo 7,0mm negativos no arco 

inferior, coincidência nas linhas médias, trespasse horizontal e vertical mínimo nos 

incisivos, não devendo haver mordida aberta nem sobremordida profunda. Além 

disso, o padrão facial deve ser reto ou levemente convexo. 

 

2- Qual a importância deste tema no conteúdo programático de um curso de 

graduação? Em qual(is) disciplina(s) você considera a melhor inserção deste 

assunto? 

 

 A grande importância da inserção da ES no conteúdo programático é que se 

trata de uma maneira de se corrigir precocemente o apinhamento dentário, 

ocorrência comum no dia a dia clínico. Entretanto, para se aplicar a ES na 

graduação dependerá da disponibilidade dos docentes haja vista que, o aluno de 

graduação acompanhará o paciente do programa por um curto período de tempo e 

esse programa exige um acompanhamento de no mínimo 2 anos sem a 

aparelhagem fixa. Por esses motivos a introdução do conteúdo teórico na graduação 

se torna importante para o discente ter conhecimento do programa mesmo que ele 

não vá pratica-lo mas que saiba indicar para outro colega quando identificar o 

apinhamento e a necessidade de correção precoce com exodontia de dentes 

decíduos. 
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O conteúdo teórico se encaixa melhor nas disciplinas de Ortodontia Preventiva e 

Odontopediatria por terem contato direto com pacientes na dentição mista. 

 

3- O programa de extrações seriadas pode ser considerado um procedimento de 

Ortodontia Preventiva?  

 O programa de ES inicia-se com a indicação de extração de dentes decíduos 

na primeira fase, fase reversível, para correção do alinhamento dentário de incisivos 

centrais permanentes, abertura de espaço para irrupção espontânea melhor 

posicionada no alvéolo dos incisivos laterais e caninos permanentes. Na segunda 

fase, denominada irreversível, são realizadas exodontias de dentes permanentes 

como os prémolares. Em seguida, faz-se a correção com aparelhagem fixa de 

características clínicas (ao menos uma destas será encontrada) que costumam ser 

identificadas após a ES como giroversão de dentes adjacentes ao espaço da 

extração, inclinação mesial ou distal dos dentes adjacentes ao espaço criado, 

inclinação exagerada lingual ou vestibular dos incisivos, sobremordida profunda e 

diastemas residuais. A aparelhagem fixa também irá corrigir o alinhamento e dar o 

torque certo para cada dente como parte final do programa. Sendo assim, toda a 

correção ortodôntica faz parte do programa de ES não podendo ele ser considerado 

um procedimento preventivo. 
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Conclusão 

 Com base na revisão de literatura realizada, pode-se concluir que o programa 

de ES é um ótimo procedimento para ser realizado em pacientes que apresentam 

apinhamento na dentição mista. Ele pode ser interpretado como um facilitador para o 

tratamento ortodôntico com aparelhagem fixa. 
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