
Revista de Odontologia da UNESP. 2008; 37 (Número Especial): 73 © 2008  - ISSN 1807-2577

28ª Jornada Acadêmica de Araçatuba
“Prof. Dr. Antônio Plese”
4º Simpósio de Pós-Graduação em Odontologia
2º Encontro de Técnicos em Prótese Dentária “Irmãos Sakamoto”

14 a 17 de maio de 2008
Faculdade de Odontologia de Araçatuba

73

43-SPPG - Mordida aberta anterior de aparecimento tardio: relato 

clínico

Priscila Vaz AYUB, Marília Sayako YATABE, Omar Gabriel da SILVA FILHO,  

Tulio Silva LARA, Francisco Antonio BERTOZ

A mordida aberta de caráter dento-alveolar apresenta prognóstico de tratamento favorável e 
pode ser abordada terapeuticamente desde a dentadura decídua. Apresenta um aspecto circular, 
localização restrita à região anterior e etiologia vinculada aos hábitos de sucção. O presente 
relato demonstra o aparecimento da mordida aberta anterior na dentadura permanente. Por 
apresentar associação com hábitos de sucção deletérios, a mordida aberta anterior dento-alveolar 
é mais comumente observada em crianças, o que torna este relato infreqüente. O paciente R.B.T. 
apresentou-se no consultório em dois momentos diferentes: numa primeira consulta, com o trespasse 
vertical normal e 1 ano após, com uma mordida aberta anterior. Não é comum a manifestação da 
mordida aberta anterior a partir da dentadura permanente, no final da adolescência. O tratamento 
envolveu aparatologia fixa e uso de elásticos. Como regra, quanto mais circular e circunscrita aos 
incisivos, melhor o prognóstico de tratamento da mordida aberta dento-alveolar. Já uma mordida 
aberta mais retangular e difusa tem etiologia associada ao pressionamento lingual primário ou 
ao crescimento facial inadequado. O prognóstico de tratamento neste caso é desfavorável e exige 
exercícios fonoarticulatórios como coadjuvante da ortodontia para estabilidade pós-tratamento. 
Quanto mais para posterior se estender este tipo de mordida aberta, maior a dificuldade em tratá-la 
sem cirurgia ortognática. Devido às características morfológicas da mordida aberta apresentada 
neste relato clínico, o prognóstico de tratamento com ortodontia é favorável.


