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assegura o crescimento maxilar transversal, sem interferências no seu crescimento, através do ajuste entre o fio e o tubo
telescópico. Em cada extremidade do fio direito e esquerdo possui uma banda metálica molar (00), para fixação do aparelho na
dentição. O corpo da invenção apresenta o formato conforme o palato do paciente, visto que é composto com as bandas
metálicas molares superiores, e o membro tubular para recebimento do fio de aço, que se engatam. Esta invenção tem como
característica possibilitar o adequado crescimento e desenvolvimento maxilar sem a necessidade de troca frequente do aparelho.
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“DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MANTENEDOR DE ESPAÇO
ESTÉTICO FUNCIONAL”

[01]

O

presente

“DISPOSITIVO

relatório

descritivo

ODONTOLÓGICO

de

invenção,

MANTENEDOR

descreve
DE

um

ESPAÇO

ESTÉTICO FUNCIONAL”, trata-se de um aparelho reabilitador destinado a
crianças que apresentem perda ou agenesia na região de dentes
anteriores. O dispositivo em questão corresponde a uma nova disposição
construtiva, sendo assim inovador no ponto de vista odontológico.
[02] A perda precoce dos dentes decíduos configura-se como uma das
causas mais comuns de má oclusão na dentição permanente devido a
alterações na estrutura morfológica da arcada dentária. Quando um
elemento dentário decíduo é perdido de forma prematura, os dentes
adjacentes tendem a migrar para o espaço criado, provocando uma
redução do perímetro do arco (AROUCA, A. C. G. et al. Mantenedores de
espaço: uma revisäo de literatura. Arq Cent Estud Curso Odontol Univ Fed
Minas Gerais, v. 37, n. 1, p. 5-13, 2001).
[03] A dentição decídua atua mantendo o comprimento adequado do arco
dentário e conservando o espaço para os sucessores permanentes,
contribuindo

assim

para

o

melhor

posicionamento

destes

e

consequentemente evitando o potencial desenvolvimento de apinhamento
dentário e outros tipos de má oclusão nas fases posteriores de dentição
mista e permanente. Dessa forma, a integridade e correta preservação dos
dentes decíduos acabam sendo vitais para o correto alinhamento dos
sucessores permanentes, tornando assim necessário o uso de um aparelho
do tipo mantenedor de espaço (GOENKA, P. et al. Simple fixed functional
space maintainer. International journal of clinical pediatric dentistry, v. 7, n.
3, p. 225, 2014).

Petição 870200153009, de 04/12/2020, pág. 4/13

2/7

[04] A perda precoce dos elementos dentários anteriores decíduos é
frequente especialmente na faixa etária entre os 2 a 4 anos de idade, em
consequência de traumatismos na região ou a cáries de acometimento
precoce. Nesses casos, pode ocorrer um deslocamento dos dentes
adjacentes para o espaço desdentado, embora ocorra em menor escala em
relação aos dentes posteriores. A preocupação primordial na perda dos
dentes decíduos anteriores está nas influências negativas do ponto de vista
psicológico por conta dos problemas estético-funcionais acarretados com a
desarmonia do sorriso, problemas na fonação, dificuldades na mastigação
e deglutição. Esses problemas acabam acarretando na criança a sensação
de insatisfação consigo mesmo, inferioridade e desigualdade diante dos
demais indivíduos, resultando também em sérios problemas emocionais.
Além disso, com os distúrbios estéticos e fonéticos notáveis, essas
crianças tendem a sorrir menos ou colocar a mão sobre a boca para
disfarçar a diferença cronológica da perda de precoce do grupo de crianças
o qual ela está inserida, prejudicando o bem-estar social da criança e dos
pais (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS et al. Policy on early
childhood caries (ECC): classifications, consequences, and preventive
strategies. Pediatric dentistry, v. 30, n. 7 Suppl, p. 40, 2008).
[05] Diversas abordagens são descritas na literatura buscando lidar com a
perda precoce de dentes decíduos anteriores, em que podem ser citados,
principalmente, os aparelhos mantenedores de espaço. Esses aparelhos
podem ser divididos entre removíveis e fixo; ou podem ser unilaterais ou
bilaterais, funcional ou não-funcional. A escolha do tipo de aparelho a ser
utilizado depende do estágio de desenvolvimento dentário da criança, a
arcada dentária envolvida, o dente perdido e o estado dos elementos
adjacentes. Em casos envolvendo reabilitação da perda precoce de dentes
anteriores maxilares a abordagem se restringe primordialmente ao uso dos
mantenedores estético-funcionais, o quais podem ser removíveis ou fixos
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(OTA, C. Miki et al. Mantenedor fixo estético-funcional como tratamento
para perda precoce de dentes decíduos anteriores. Revista da Associacao
Paulista de Cirurgioes Dentistas, v. 68, n. 4, p. 307-311, 2014).
[06] Embora não muito utilizados, a reabilitação da perda dos dentes
anteriores unitariamente ou de vários dentes, pode ser feita pela confecção
de mantenedores de caráter removível. Existem diversos problemas
associados a utilização desse tipo de aparelho por conta do grau de
colaboração necessário para sua utilização. As principais influências estão
no que diz respeito a higienização, frequência, tempo de utilização
influenciando assim essencialmente no sucesso da abordagem terapêutica.
Dessa forma, a eficácia desse tipo de dispositivo apresenta um claro viés,
onde a adesão do paciente é mais relevante do que as características e
design do aparelho. Além disso, outros problemas estão associados a
esses dispositivos, como: a possibilidade de perda pelo paciente, ingestão
acidental ou aspiração do aparelho, maior possibilidade de fratura e devido
a anatomia pouco retentiva dos dentes decíduos o dispositivo também
pode acabar gerando irritação dos tecidos circunjacentes (MAHAJAN, N.;
SINGLA, N. Space maintainers revisited. JIDA: Journal of Indian Dental
Association, v. 8, n. 9, 2014).
[07] O uso de mantenedores de espaço fixo na ortodontia é tido como um
dos principais dispositivos para reabilitação, sendo esse bem descrito na
literatura. Embora diversos autores tenham validado a utilização do uso de
mantenedores de espaço removíveis, há uma forte corrente para a
indicação dos mantenedores de espaço fixos. O mecanismo para
confecção desses aparelhos toma por base a adaptação de bandas de aço
inoxidável nos segundos molares decíduos com um fio soldado a eles
unindo as duas bandas. Assim, o fio é adaptado de tal forma que corre
próximo às superfícies palatinas de todos os dentes anteriores às bandas
dentárias se estendendo até o espaço desdentado e mantendo os dentes
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provisórios no local (SETIA, V. et al. Space maintainers in dentistry: Past to
present. Journal of clinical and diagnostic research, v. 7, n. 10, p. 2402,
2013).
[08] Dessa forma, no contexto de aplicação dos dispositivos ancorados em
molares, seria interesse da literatura a utilização de mecânicas que
considerem a expansão fisiológica que a maxila passa durante o
crescimento (PEREIRA, Luciana; MIASATO, J. M. Mantenedor de espaço
estético-funcional

em Odontopediatria.

Revista

de

Odontologia

da

Universidade Cidade de São Paulo, v. 22, n. 2, p. 154-162, 2017). Esse
tópico já foi abordado em outros dispositivos com indicação para
mantenedores de espaço fixos, visto que os removíveis não apresentam
boa aceitação pelos pacientes, como o aparelho Distal Jet (SILVEIRA, G.
S.; ETO, L. F. Aparelho distalizador intra-bucal Distal Jet: confecção
laboratorial e manejo clínico. Rev Clín Ortodon Dental Press, Maringá, v. 3,
n. 4, p. 14-22, 2004) e o Centrex (MEIRELES, J. K. S.; URSI, Weber.
Centrex: uma proposta de sistema de forças ortodônticas para atuação no
centro de resistência. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial, Maringá, v.
12, n. 6, p. 38-47, Dec. 2007).
[09] Em 1995, Denari e Corrêa (DENARI, W.; CORRÊA, D. Prótese parcial
anterior pelo sistema tubo-barra. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent, p. 477-8,
1995) descreveram a utilização de um sistema que exista um encaixe entre
duas peças que se desprendem entre si conforme o crescimento lateral da
maxila descrito como tubo-telescópio ou tubo-barra (OTA, C. Miki et al.
Mantenedor fixo estético-funcional como tratamento para perda precoce de
dentes decíduos anteriores. Revista da Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas, v. 68, n. 4, p. 307-311, 2014). Com essa modificação nos
aparelhos,

os

dispositivos

conseguem

exercer

sua

atividade

de

deslizamento sobre o fio de aço ou de uma haste e manutenção de espaço
sem

interferir
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proporcional ao seu comprimento, pois quanto maior o comprimento do
tubo, maior sua capacidade deslizadora sobre o fio de aço (SILVEIRA, G.
S.; ETO, L. F. Aparelho distalizador intra-bucal Distal Jet: confecção
laboratorial e manejo clínico. Rev Clín Ortodon Dental Press, Maringá, v. 3,
n. 4, p. 14-22, 2004). Apesar disso, a sua aplicação frente a um dispositivo
mantenedor de espaço para dentes anteriores é inédita.
[10] Como é do conhecimento dos especialistas, dispositivos reabilitadores
fixos com ancoragem em molares, como os mantenedores fixos e
obliteradores de espaço, quando indicados para indivíduos em fase de
crescimento, acarretam preocupações relacionadas ao controle do
crescimento transversal da maxila (ARIKAN, V. et al. Effects of fixed and
removable space maintainers on plaque accumulation, periodontal health,
candidal and Enterococcus faecalis carriage. Medical Principles and
Practice, v. 24, n. 4, p. 311-317, 2015). A reavaliação do aparelho
normalmente é recomendada a ser feita a cada dois meses para analisar a
condição do aparelho, para que o dispositivo não venha a interferir no
crescimento da maxila (QUDEIMAT, M. A.; FAYLE, S. A. The use of space
maintainers at a UK pediatric dentistry department. Journal of Dentistry for
Children, 1999, 66.6: 383-386). A nova invenção, evitar-se-ia então, as
trocas frequentes exigidas, devido ao tubo telescópico e o fio que
proporcionam o ajuste do aparelho de acordo com o crescimento da
maxila, acompanhando assim, o desenvolvimento de cada paciente, sem
interferências, sendo uma das vantagens mais relevantes de presente
inovação.
[11] O campo de aplicação desse pedido de patente tem por objetivo o
desenvolvimento de um MANTENEDOR DE ESPAÇO FUNCIONAL FIXO,
um novo modelo de aparelho, auto ajustável que permite a adaptação
regular, necessária para a transição da dentição decídua em permanente,
esta invenção é de fácil confecção e instalação, com princípios ortodônticos
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para problemas ocasionados pela perda prematura dos dentes decíduos de
caráter unitário ou de múltiplos elementos.
[12] Com relação ao estado da técnica, a pesquisa realizada na base de
patentes nacional não apontou para ferramentas semelhantes ao que
propõe o “DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MANTENEDOR DE ESPAÇO
ESTÉTICO FUNCIONAL”.
[13] Já́ por meio de pesquisas em bases de patentes internacionais,
identificou-se o processo PI US 3525153A (Estados Unidos), arquivado em
25/08/1970, denominado de “ORTHODONTIC APPLIANCE” ; que trata de
um dispositivo que possui como função, impedir a perda de espaços
quando

dentes

molares

e

pré-molares

decíduos

são

perdidos

precocemente, este aparelho em forma de mantenedor de espaço
unilateral, possui um membro tubular alongado em forma de U e um fio que
é intimamente interligado telescopicamente, dentro do membro tubular. O
tubo e fio são deslizáveis um ao outro. Dessa forma, é ajustável
longitudinalmente em relação ao membro transversal para engatar aos
dentes.
[14] Dessa forma, tendo em vista os problemas associados com o controle
do crescimento transversal dos atuais dispositivos descritos na literatura,
os

inventores

desenvolveram

um

“MANTENEDOR

DE

ESPAÇO

FUNCIONAL” para reabilitação e preservação de espaço em indivíduos
com agenesia ou perda precoce dos dentes decíduos que têm como
principal característica a presença de um fio tubo-telescópico em uma das
duas extremidades associadas aos elementos provisórios, viabilizando o
adequado crescimento e desenvolvimento maxilar sem a necessidade de
troca periódica do aparelho.
[15] Conforme se observa na Figura 1, o MANTENEDOR DE ESPAÇO
FUNCIONAL apresenta, como principal diferencial, um tubo telescópico
para recebimento de um fio de aço de encaixe que possibilita o
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crescimento maxilar transversal, sem interferências, através do deslize
entre o fio e o tubo telescópico, podendo ser aplicado a vários tipos de
aparelhos infantis.
[16] Este mantenedor pode ser fabricado com fio de aço com diâmetro de
0.7 a 0.9mm, estabelecendo as dobraduras com alicates ortodônticos
apropriados, soldando as bandas molares direita e esquerda, onde cada
paciente possui sua numeração estabelecida pelo profissional, tais bandas
devem estar intimamente ligadas ao fio de aço, assim como, também, o
tubo telescópico deve estar ligado ao fio de aço e os dentes
confeccionados com resina acrílica. No que diz respeito ao tubo telescópio,
o mesmo deve ter duas polegadas acima do diâmetro do fio utilizado, com
o intuito de evitar atrito entre eles.
[17] Com base nisso, no campo técnico que foi pesquisado pode-se
perceber a necessidade da utilização do dispositivo. Assim, certos que o
presente pedido está conforme os requisitos de patenteabilidade como
invenção,

solicita-se

ODONTOLÓGICO
FUNCIONAL”.
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a

carta

MANTENEDOR

patente
DE

para
ESPAÇO

“DISPOSITIVO
ESTÉTICO

1/1

REIVINDICAÇÕES

1 -

MANTENEDOR

DE

ESPAÇO

FUNCIONAL,

um

aparelho

ortodôntico mantenedor de espaço funcional ou estético-funcional
com uso do sistema tubo telescópico-fio circular de aço, permitindo o
adequado

crescimento

fisiológico

transversal

da

maxila

CARACTERIZADO POR um sistema tubo telescópico-fio circular de
aço, permitindo o adequado crescimento fisiológico transversal da
maxila com a presença de dentes anteriores protéticos.
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FIGURA 01

FIGURA 02
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RESUMO
“DISPOSITIVO

ODONTOLÓGICO

MANTENEDOR

DE

ESPAÇO

ESTÉTICO FUNCIONAL”, um novo dispositivo de aparelho auto ajustável
que permite a adaptação contínua em função do desenvolvimento maxilar,
não interferindo na sua expansão óssea. A invenção apresenta um tubo
telescópico (00) para recebimento de um fio de aço (00) de encaixe que
assegura o crescimento maxilar transversal, sem interferências no seu
crescimento, através do ajuste entre o fio e o tubo telescópico. Em cada
extremidade do fio direito e esquerdo possui uma banda metálica molar
(00), para fixação do aparelho na dentição. O corpo da invenção apresenta
o formato conforme o palato do paciente, visto que é composto com as
bandas metálicas molares superiores, e o membro tubular para
recebimento do fio de aço, que se engatam. Esta invenção tem como
característica possibilitar o adequado crescimento e desenvolvimento
maxilar sem a necessidade de troca frequente do aparelho.
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