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A anomalia de erupção representa uma modificação no trajeto de erupção normal de um germe 
dentário permanente, durante a fase da dentição mista. A etiologia não está definida na literatura, 
havendo vários fatores de ordem genética. O diagnóstico precoce de anomalias eruptivas durante 
o desenvolvimento da oclusão, permitindo com que estas possam ser interceptadas, favorece o 
prognóstico do tratamento da má oclusão. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de 
erupção ectópica de um incisivo central superior, diagnosticado na fase da dentição mista. Paciente 
M.E.S.O, 7 anos de idade, gênero feminino compareceu à disciplina de Ortodontia, da Faculdade 
de Odontologia de Araçatuba-UNESP. Ao exame clínico intrabucal verificou-se um trespasse 
vertical negativo, trespasse horizontal acentuado, relação do molar e do canino do lado direito em 
Classe II, relação do molar e do canino do lado esquerdo em Classe II. O diagnóstico clínico foi 
de má oclusão de Classe II, divisão 1 com mordida aberta anterior. Após exames complementares, 
radiografia panorâmica e telerradiografia lateral, verificou-se tratar de uma má oclusão de natureza 
esquelética, com destaque para a posição ectópica em infraversão do incisivo central superior 
esquerdo. O tratamento proposto foi à utilização de aparelho fixo com dispositivos auxiliares para 
verticalização do dente ectópico. O último controle, após 6 anos da descoberta da má oclusão, 
mostra a importância do diagnóstico e tratamento precoce para o sucesso no prognóstico das 
anomalias eruptivas.


