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Introdução: Diversas causas podem ocasionar perda precoce de dentes decíduos anteriores, dentre elas o traumatismo
dentário. As lesões traumáticas que acometem dentes e tecidos adjacentes são comuns na infância, podendo
causar dor, danos estéticos, funcionais e psicológicos à criança. À luz disso, os mantenedores de espaço estéticos
funcionais, como por exemplo a prótese conectada tipo Denari para manter o espaço do dente perdido. Objetivo:
Relatar um caso clínico de reabilitação com prótese Denari em paciente infantil. Conduta clínica: Paciente L.L.U.,
sexo masculino, 4 anos sofreu trauma recorrente no dente 61, com fratura complicada de esmalte/dentina/polpa,
ocorrido primariamente com 1 ano de idade e sequencialmente, houve outra injúria, 4 meses após, estendendo a
fratura longitudinal até o cemento. Após o exame clínico inicial e radiografia periapical, foi realizada a exodontia
do elemento 61 e a confecção de uma prótese Denari para reposição da perda precoce. Resultado: Depois de 2
anos acompanhando o paciente com a prótese, ele retornou sem a mesma, decorrente de uma quebra no início
da pandemia. A radiografia apontou que o germe do elemento 21 ainda estava no estágio 6 de Nolla, justificando
a confecção de uma nova prótese com o mesmo objetivo. Ao selecionar a cor do dente, realizou-se a moldagem
superior e inferior para confecção da prótese, além do registro de mordida em cera 7. Feito a adaptação da prótese
nos pilares 51 e 62, foi condicionado ácido e cimentação com cimento resinoso dual Allcem. Os “stops” de resina
foram realizados na face vestibular dos dentes pilares, próximos a cinta metálica para retenção da prótese. Conclusão:
A prótese conectada tipo Denari tem se mostrado uma boa alternativa de mantenedor de espaço em casos de perda
precoce de dentes decíduos anteriores, além de proporcionar auxílio na função mastigatória e melhora na estética
da criança. Outra vantagem dessa prótese, é que seu sistema tubo-barra acompanha o crescimento transversal da
maxila durante o crescimento crânio facial da criança.
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