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62-SPG - Mordida cruzada anterior: um tratamento simples e eficaz ao 

alcance do clínico geral
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Bruna Ramos MEIRELES, José Ricardo Prando dos SANTOS

A mordida cruzada anterior é definida como uma má oclusão no sentido sagital resultante da 
posição lingual dos dentes superiores em relação aos dentes inferiores sua prevalência é de 3% 
a 10%. Para o tratamento correto é de fundamental importância identificação dos componentes 
desta má oclusão, sendo necessário a realização do diagnóstico diferencial entre a mordida 
cruzada anterior dento alveolar, esquelética ou funcional. O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso clínico de mordida cruzada anterior dento alveolar na fase da dentição mista, demonstrando 
seu diagnóstico e tratamento. Caso clínico: paciente F.M., gênero masculino, 9,6 anos. No exame 
clínico foi observado que o paciente encontrava-se na dentição mista, portador de uma má oclusão 
Classe I de Angle e mordida cruzada anterior. Na análise do exame radiográfico pôde-se comprovar 
a inclinação axial alterada do incisivo central superior. O diagnóstico foi de mordida cruzada anterior 
de natureza dento alveolar e assim o tratamento instituído foi realizado com uma placa de acrílico 
superior removível com mola digital para a correção da inclinação do incisivo central superior que 
encontrava-se cruzado. A mola digital foi ativada para produzir força suave de inclinação vestibular 
o tempo de tratamento ativo foi de 14 dias seguido por fase de contenção com a mesma placa de 
acrílico com a mola de forma passiva. Com base no caso clínico apresentado, concluímos que 
a mordida cruzada anterior dento-alveolar trata-se de uma má oclusão simples de ser corrigida, 
estando seu tratamento ao alcance do clínico geral desde que realizado um diagnóstico correto 
em época oportuna.


