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Mordida Aberta Anterior em crianças: características e tratamento
Fabiana de Souza Brant1

Hanna Patricia Ganim Pereira da Silva 2

Resumo:
As alterações oclusais mais encontradas na infância, está a mordida aberta anterior, relacionada à prática
de hábitos nocivos, a suspensão do aleitamento materno antes do tempo preconizado, acesso a informação
precária e a ausência do contato com os profissionais habilitados, para a aplicação da intervenção ideal.
Objetivo da pesquisa é abordar características da Mordida Aberta Anterior em crianças, sua origem,
associação com a sucção, a importância do aleitamento materno e tratamentos ideais. Definida como uma
alteração em que os incisivos superiores e inferiores permanecem sem contato, enquanto os elementos
posteriores estão em oclusão. Tem causa multifatorial. É observada na presença de hábitos deletérios. O
tratamento interceptativo deve ser selecionado no período aconselhável e de acordo com o perfil do
paciente. Seleções bibliográficas foram feitas utilizando as plataformas de publicações: Pubmed, BVS,
Medline, Scielo, Google Acadêmicos. Apesar dos aparelhos fixos e removíveis terem a mesma eficácia, os
fixos independem da colaboração do paciente. No intuito de diminuir a responsabilidade da criança e o
tempo de intervenção, os aparelhos fixos podem ser a melhor terapêutica.

Palavras-chave: Mordida aberta; Hábitos deletérios; Tratamento.

Abstract:
The most frequent occlusal alterations in childhood are anterior open bite, related to harmful
habits, the suspension of breastfeeding before the recommended time, access to precarious
information and the absence of contact with qualified professionals, for the application of the
ideal intervention.The aim of this research is to address characteristics of anterior open bite in
children, its origin, association with sucking, the importance of breastfeeding and optimal
treatments. Defined as a change in which the upper and lower incisors remain contactless, while
the posterior elements are in occlusion. The Anterior Open Bite is an alteration in which the
maxillary and mandibular incisors remain out of contact while the posterior elements are in
occlusion. It has a multifactorial cause. It is observed in the presence of deleterious habits. The
interceptive treatment must be selected in the advisable period and according to the patient's
profile. Bibliographic selections were made using the publication platforms: Pubmed, VHL,
Medline, Scielo, Google Scholars. Although fixed and removable appliances have the same
effectiveness, fixed appliances do not depend on patient collaboration. In order to reduce the
child's responsibility and the intervention time, fixed appliances may be the best therapy.

Keywords: Open bite; Deleterious habits; Treatment.
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1 INTRODUÇÃO

A odontopediatria percorre em torno do atendimento a crianças, com o intuito da

promoção de saúde nos primeiros anos de vida, até a criança criar autonomia para as práticas de

saúde bucal (SES- DF 2016). Ainda é um desafio integrar a odontologia como sendo uma área de

importância para o acompanhamento das fases, desde a infância até adolescência. (GIROTTO et

al., 2019; SES-DF 2016; PASTOR E ROCHA, 2003). Sendo assim, o tratamento acaba por ser

curativo, observando altos índices de perdas dentárias precoces, tratamentos ineficazes pelo grau

de complexidade e cada vez mais invasivos (UCHÔA et al., 2014).

O acompanhamento precoce com profissional de Odontologia, promove a quebra de um

ciclo de medo difundido nas pessoas e eleva os conhecimentos necessários para a boa saúde bucal

e qualidade de vida (FERREIRA, 2012). Por isso, o acompanhamento de crianças é um aspecto

considerável, por transmitir para os responsáveis a compreensão dos seguintes assuntos:

desenvolvimento facial das crianças, alimentação adequada, orientação de higiene bucal,

importância do desenvolvimento fisiológico relacionado ao sistema estomatognático, efeitos dos

hábitos não-nutritivos e o valor da ortodontia interceptativa (PASTOR E ROCHA, 2003).

Dentre as alterações oclusais mais frequentes a serem encontradas na infância está a

mordida aberta anterior, relacionada à prática de hábitos deletérios não- nutritivos, ou o

rompimento precoce de hábitos nutritivos naturais, que acabam sendo negligenciados pela falta

de informação e convívio com os profissionais habilitados. Essa condição é caracterizada pela

falta de contato no sentido vertical dos dentes anteriores de crianças, quando estão em oclusão.

Afeta significativamente a qualidade de vida das crianças, porque pode influenciar na

alimentação, ter impactos negativos psicológicos e educacionais, na qual, a aprendizagem se

torna dificultada (MACHADO et al., 2014).

Tendo em vista a importância do conhecimento do impacto dos hábitos deletérios não

nutritivos na saúde bucal, essa revisão de literatura tem por objetivo abordar características da

mordida aberta anterior na infância, sua origem, a associação com hábitos de sucção, a

importância do aleitamento materno e as alternativas ideais de tratamentos que devem ser

utilizados para correção precoce de MAA.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Definições

As maloclusões tem sido um dos problemas bucais de grande prevalência em diversos

indivíduos. São caracterizadas pelo crescimento e desenvolvimento prejudicado dos músculos,

ossos e dentição na infância e na adolescência, relacionados a hábitos nocivos na fase de primeira

infância (MOIMAZ et al., 2014).

Mordida Aberta Anterior (MAA) é uma oclusopatia observada através da disfunção

dentária vertical. Em que os incisivos superiores e inferiores permanecem sem contato, enquanto

os elementos posteriores estão em oclusão (ALBUQUERQUE, 2016). Crianças com MAA

podem apresentar: falta de contato dentário, selamento labial comprometido, respiração bucal,

falta de expansão dos ossos da mandíbula e maxila, inflamação gengival, fonação atípica, palato

ogival, dimensão vertical aumentada (MACIEL E LEITE, 2005), posicionamento lingual

desfavorável, o que pode acarretar interposição lingual entre os incisivos agravando a condição, e

arco superior estreito favorecendo a mordida cruzada (BOIT, 2012).

A mordida aberta é uma alteração encontrada com frequência na região anterior, pelo fato

dos hábitos deletérios exercerem maior pressão nos incisivos superiores, resultando em um

reflexo na mordida posterior. Esta alteração contém particularidades de cada indivíduo, com isso

a correção da dimensão vertical em uma oclusopatia, requer conhecimento do profissional e

cooperação do paciente (MACIEL E LEITE, 2005).

2.2 Etiologia

A etiologia da MAA pode ter várias causas que levam a problemas morfológicos,

funcionais e estéticos (DEUS et al., 2020; LIRA E SANTOS, 2020; VASCONCELOS et al., 2020

e MACHADO et al, 2014; LIMA et al., 2010). Segundo Albuquerque (2016), Deus et al (2020) e

Lira e Santos (2020), é também associada a uma disfunção miofuncional orofacial, podendo ter

origem genética, ou hábitos nocivos, como, sucção.

Compreende-se o hábito como automatismo adquirido, descrito como sendo condutas

praticadas com frequência, que são agregadas no inconsciente e torna- se parte da personalidade

do indivíduo (MOIMAZ et al., 2014; TOLEDO, 2012). Algumas condições estão interligadas

com a prevalência de MAA, entre elas: modificação dento- alveolar, aspectos da face e hábitos
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deletérios, quando é considerado automatismo adquirido, ou seja, torna- se vicioso por conta da

frequência (GARBIN et al., 2014).

Os hábitos bucais que mais estão correlacionados à MAA são: sucção digital, de chupeta;

interposição lingual, jugal e labial; deglutição atípica e respiração bucal (TOLEDO, 2012). Esses

hábitos que configuram pressão na região anterior somados a atividades funcionais inadequadas

devem ser controlados com medidas profiláticas ou preventivas, a fim de se diminuir o efeito

negativo a longo prazo (MACIEL E LEITE, 2005).

A tríade de Graber explica exatamente o motivo de se tornarem maléficos à saúde bucal

da criança. Tendo a intensidade, forma que a pressão é exercida; a frequência, significa quantas

vezes o hábito é praticado; e a duração, significa o tempo que é executado (GARBIN et al.,

2014).

2.3 Hábitos de sucção e a relação na MAA

No período aproximado da vigésima semana de gestação o bebê começa a ter reflexos de

sucção. Por esse fato, o bebê já nasce com ela desenvolvida (GARBIN et al., 2014). A sucção

abrange várias estruturas, entre elas: língua, bochecha, lábios e músculos. Além de estimular o

crescimento dos ossos e o desenvolvimento do sistema estomatognático (LIRA E SANTOS,

2020). Em estudos observados por Toledo (2012), no decorrer dos três primeiros meses de vida, o

hábito de sucção é a prática mais satisfatória e atraente, pois é por meio dela que adquirem as

primeiras sensações e, consequentemente, vão encorajá-la a ter conexões com o mundo exterior.

Ademais, é através da sucção que o alimento é ingerido. E, assim, satisfazem importantes

necessidades psicológicas.

Existem dois tipos de sucção: 1- sucção nutritiva, na qual, é utilizada para promover

nutrientes essenciais para o próprio crescimento da criança, por exemplo, aleitamento natural ou

artificial; 2- sucção não nutritiva, que é usada para obtenção de bem-estar e segurança, como a

sucção digital, chupeta ou objetos (LIRA E SANTOS, 2020).

Os hábitos podem ser nocivos se mantidos por longos períodos, podendo causar alteração

no desenvolvimento, e no crescimento normal dos ossos. Como também, afetar negativamente na

oclusão (LIRA E SANTOS, 2020). Caso a sucção esteja presente até os quatro meses de vida de

modo leve e harmonioso, esses hábitos começam a regredir à medida que a vocalização, fase da

mordedura e a utilização das mãos forem aprendidas (TOLEDO, 2012).
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A ocorrência de MAA aumenta significativamente em crianças que utilizam chupeta,

comparado com aquelas que não fazem uso. Observa- se de maneira notória que quanto mais

precoce for a interrupção desse hábito, os elementos dentários apresentam maior capacidade de

autocorreção. Em contrapartida, se a suspensão ocorrer de forma tardia será mais propensa a

ocorrência da alteração na dentição permanente (MORAES et al., 2020).

A sucção digital quando praticada até os 3 e/ou 4 anos de idade não alteram a dentição

permanente, porém quando esse costume persiste até o irrompimento desses elementos dentários,

a oclusão pode ser afetada com o aparecimento da MAA. Além disso, pode causar impactos

negativos na fonação e no desenvolvimento psicoemocional da criança. A gravidade da MAA

está relacionada ao dedo utilizado, o momento da sucção, da forma que esse é posicionado na

boca, na pressão exercida contra o palato e a quantidade do dedo utilizado (TOLEDO, 2012).

De acordo com Maciel e Leite (2005), a prevalência de mordida aberta anterior, depende

da colaboração dos pais/ responsáveis em relação à mudança do comportamento dos filhos e a

retirada desses hábitos, de forma gradativa e sem ameaças ou punições.

Foi externado que colocar substâncias doces nos objetos, aplicar cordões para prender a

chupeta na roupa dos bebês, deixando à disposição, são extremamente prejudiciais para a saúde

bucal dos mesmos (GARBIN et al., 2014). Mesmo os hábitos deletérios se fazendo tão presente

na vida da criança, algumas assim que envelhecem acabam ficando envergonhadas na frente dos

amigos, e por esse motivo abandonam essa prática por vontade própria (GARBIN et al., 2014;

Moraes et al., 2020).

2.4 Relação entre o aleitamento materno e os hábitos não nutritivos

O aleitamento materno é importante pelo fato de participar do desenvolvimento

dentofacial, ajudando a manter uma oclusão e a mastigação favorecida; impulsiona o crescimento

mandibular; o sistema estomatognático é beneficiado, sejam estruturas moles ou duras; permite o

aspecto postural da língua e o vedamento labial corretos, propiciando constituir uma respiração

nasal apropriada. O aleitamento artificial não proporciona esses efeitos fisiológicos de forma

satisfatória (MOIMAZ et al., 2011).

O aleitamento natural também tem a função de manter a saúde do bebê regulada.

Entretanto, a realidade de manter o aleitamento até o tempo preconizado, para garantir taxas

nutricionais adequadas, está longe de acontecer (MOIMAZ et al., 2011).
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Até o sexto mês de vida a amamentação natural exclusiva deve ser preconizada e

complementada até os 2 anos de idade ou mais (OMS e MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

O hábito deletério pode ser causado pela suspensão precoce dessa. Com isso, facilita o

mal posicionamento dentário, levando a maloclusão, como a MAA. Além dos hábitos nocivos

impedir o alcance dos benefícios dessa prática (MOIMAZ et al., 2014), pode influenciar o

desmame da criança antes do período preconizado (MORAES et al, 2020).

Com o aleitamento materno seguindo o tempo adequado, os hábitos deletérios ficam

menos prolongados, prevenindo a MAA, outras oclusopatias e diminuindo os desequilíbrios

emocionais (TOLEDO, 2012).

2.5 Tratamento

Em relação ao tratamento da MAA em crianças, o foco precisa ser a eliminação das

causas, seja: uso de bicos artificiais, mamadeiras, entre outros. Por esse motivo, políticas públicas

de saúde, que tem por objetivo atuar na causa da problemática, devem ser aplicadas na intenção

de diminuir a prevalência dessa maloclusão. Quando volta- se para o diagnóstico precoce, há uma

possibilidade maior do prognóstico favorável (MOIMAZ et al., 2014).

Assim que aplicadas terapêuticas nas primeiras dentições, tem a possibilidade de evitar

desordens severas ósseas e tratamentos muito invasivos. Por isso, é imprescindível o

acompanhamento com profissionais especialistas, para minimizar a complexidade do tratamento

(MACIEL e LEITE, 2005).

Para o sucesso da intervenção ortodôntica preventiva e interceptadora em odontopediatria

é importante a compreensão dos especialistas a respeito do desenvolvimento da oclusão normal

(Tabela 1) e a análise das situações que necessitam desse tratamento (TOLEDO, 2012).
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Tabela 1: Fase do desenvolvimento das diferentes dentições

Estágios Fase do desenvolvimento
0 Pré- dental
1 Irrompimento da dentição decídua
2 Dentadura decídua completa
3 Irrompimento dos 1º molares permanentes
4 Irrompimento dos incisivos permanentes
5 Irrompimento dos caninos inferiores e 1º pré- molares
6 Irrompimento dos 2º pré- molares
7 Irrompimento dos caninos superiores e 2º molares permanentes

Fonte: adaptada de Toledo (2012).

De acordo com Toledo (2012), no estágio 1 (sexto até o décimo quarto mês), no qual, está

ocorrendo o irrompimento da dentição decídua, a intervenção ortodôntica não é indicada, pois a

criança necessita ter a maturação das dentições. O tratamento torna-se um procedimento

iatrogênico neste estágio, mesmo na presença de alguma anomalia relacionada à maloclusão. Já

no estágio 2 (3 aos 6 anos de idade) os tratamentos podem ser iniciados, pois a dentadura decídua

se encontra madura. Cabe ao odontopediatra fazer o diagnóstico, ou seja, o reconhecimento da

problemática para encaminhar ao ortodontista. Os profissionais precisam dar mais atenção aos

hábitos deletérios no estágio 4, pois, é quando os incisivos permanentes irrompem, facilitando a

vestibularização, resultando em MAA

Os tratamentos para MAA são diversificados, com diferentes aparelhos, como: grade

palatina fixa, grade palatina removível, esporas linguais, mentoneira ortodôntica extrabucal e

arco de extrusão (VASCONCELO et al, 2020).

Por existir uma grande diversidade de tratamentos, o resultado satisfatório é alcançado

quando os profissionais fazem a escolha correta da terapêutica, investigando a origem e o grau de

colaboração do paciente (ROSSATO et al., 2018).
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A busca do referencial teórico foi feita a partir de documentos analisados, publicados e

comprovados previamente, como livros, artigos científicos e folhetos informativos eletrônicos.

Com isso, as bases de dados utilizadas foram: Pubmed, BVS, Medline, Scielo, Google

Acadêmico.

O processo da pesquisa iniciou- se com a seleção de 20 artigos, de preferência na língua

inglesa. Na qual, o assunto abordado foi “Mordida Aberta Anterior na Infância”. Dentre os

levantamentos feitos, três referências se distanciaram do objetivo primordial da pesquisa, então

foram removidas.

Foram restritos a artigos dos últimos 5 anos, apesar de selecionados artigos com mais

tempo de publicação, por estarem dentro dos pontos de interesse.

Ao dividir os tópicos da revisão, foi preconizada a organização de acordo com sequência

favorável para o entendimento integral. Ocorreu da seguinte maneira: 1- Definição; 2- Etiologia;

3- Hábitos de sucção e a relação da MAA; 4- Relação entre o aleitamento materno e os hábitos

não nutritivos; 5- Tratamento.

No decorrer do desenvolvimento, outros artigos, livros e escritos explicativos foram

utilizados para esclarecer ações já comprovadas.
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4 DISCUSSÃO

A Mordida Aberta Anterior é frequentemente abordada pelos profissionais, a fim de

esclarecer: como essa alteração ocorre e qual será a correta intervenção. Apesar disso, tem

bastante controvérsias acerca da escolha do tratamento (TORRES, 2008). 

Quando se quer alcançar o prognóstico satisfatório, é fundamental que o diagnóstico seja

feito adequadamente. Assim, possibilitará o planejamento detalhado, multidisciplinar e com

pouca ou nenhuma intercorrência (MIRANDA BOB et al., 2014).  

No primeiro momento, é elementar saber a importância do tratamento precoce para a

recuperação dos efeitos danosos causados pela MAA (FERES et al., 2017; MIRANDA BOB et

al., 2014; TORRES, 2008). Entre os efeitos benéficos propostos pelo tratamento prévio, estão: a

normalidade do processo de crescimento e desenvolvimento das estruturas faciais, o equilíbrio

das funções do sistema estomatognático e a harmonização facial restabelecida. Assim, impede as

variações a nível esquelético, que por muitas vezes dificultam o tratamento menos invasivo

(CELLI et al., 2013). 

Feres et al. (2017) apesar de afirmarem que o tratamento pode ocorrer em qualquer idade,

é aconselhável iniciar a partir dos 5 anos de idade. Desse modo, a criança tem compreensão da

finalidade, maior colaboração e quando interceptada na fase de dentadura mista, o prognóstico é

mais satisfatório, incluindo a questão de ter menores chances de ações iatrogênicas (ROSSATO et

al., 2018; MIRANDA BOB et al., 2014). 

A intervenção inicial é o reforço positivo, conversar com a criança sobre a necessidade de

eliminar o hábito, para evitar os traumas causados pela imposição da utilização de aparelhos

ortodônticos. O hábito de sucção pode vir acompanhado por motivos psicológicos, seja no

sentido de descarregar estresse emocional ou do anseio de chamar atenção dos responsáveis. Por

isso, é interessante que a eliminação do hábito não aconteça de forma forçada. Quando for

necessário, perante a avaliação do ortodontista, ter o acompanhamento psicológico para evitar

que o abandono da prática influencie negativamente a vida emocional da criança (TORRES,

2008). 

Estudos comparando crianças que receberam intervenção e as que não foram submetidas,

tiveram diferenças significativas no reparo da oclusão, como: diminuição do overjet e aumento

do overbite no grupo tratado (FERES et al, 2017; COZZA et al., 2006). Com isso, verifica-se a

precisão do tratamento interceptativo e multidisciplinar.
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As abordagens para a correção da MAA são diversificadas, porém a grade palatina, seja

removível ou fixo, estão sendo utilizados com mais frequência (MUCEDERO et al., 2017;

FERES et al., 2017; LENTINI- OLIVEIRA et al., 2014; MIRANDA BOB et al., 2014; CELLI et

al.,2013; ARTESE et al., 2011; TORRES, 2008). É um dispositivo que retém a língua no

assoalho, por consequência, impede a invasão do espaço entre os incisivos e dificulta a

permanência do hábito deletério (MIRANDA BOB et al., 2014). 

Quando comparados as grades palatinas removíveis e fixas, pode-se notar que várias

pesquisas foram feitas para elucidar a eficiência de cada um. Os dois métodos, quando utilizados,

proporcionam correções significativamente favoráveis no tratamento de MAA e de outras

maloclusões (MUCEDERO et al., 2017; FERES et al., 2017; WIEDEL et al., 2015; TORRES

2008; GIUTINI et al., 2008).  

No que se refere às limitações da utilização do aparelho removível, menciona-se a

necessidade de ter a cooperação dos pacientes e responsáveis. Visto que, os aparelhos fixos não

dependem da cooperação (VASCONCELO et al, 2020; TOLEDO, 2012). Com esse intuito de

diminuir a responsabilidade e a duração da intervenção, os aparelhos fixos são cada vez mais

aplicados (VASCONCELO et al, 2020). 

Por esse motivo, autores discordam sobre a escolha ser o aparelho removível ( FERES et

al., 2017; TORRES, 2008). Portanto, a decisão é atribuída a partir dos componentes que

envolvem a origem da maloclusão, isso permitirá o desenvolvimento do melhor plano de

tratamento e abordagem (TORRES, 2008). 

Vasconcelo et al (2020) realizou um estudo prospectivo avaliando 14 crianças, com a

média de idade calculado em 9,17 anos, que foram submetidas ao tratamento com aparelho fixo.

Em 7,79 meses foi observado a resolução do transpasse vertical. Já Celli et al (2013), no relato de

caso feito com uma criança, com 9 anos de idade, que passou por um tratamento de MAA com

aparelho removível. Foi possível constatar o resultado em 6 meses, porém com o tratamento

completo durou 10 meses. Cita ainda que é indispensável a colaboração do paciente e a ciência

dos responsáveis, sobre a relevância da utilização correta do aparelho. 

Giunlini et al. (2008) fizeram uma pesquisa comparando o aparelho fixo e removível. Sem

obtenção de discrepância considerável, quanto às análises de imagens e medições. No entanto,

quanto à eficácia clínica, os aparelhos fixos tiveram 90%, em contrapartida os aparelhos

removíveis apresentaram 60%. 
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Miranda Bob et al. (2014) e Celli et al. (2013) no relato de caso com aparelho removível

observou- se que o tratamento se manteve eficiente e alcançou a resolutividade. Porém, foi

excepcional a cooperação da criança para utilizar de forma frequente e adequada. Acrescentou

que se o paciente não tiver um grau suficiente de aceitação ao tratamento, deve optar por

aparelhos fixos (MIRANDA BOB et al., 2014).

Nesse modo, o aparelho removível, apesar de atingir a mesma eficácia que o aparelho fixo

na manutenção da MAA, depende de fatores que o profissional não tem controle. Assim a

repercussão será, o aumento da duração da terapêutica e o impedimento de alcançar a resolução

desejada. 

Com a intenção de favorecer a diminuição do tempo proposto para resultado satisfatório,

até o irrompimento total dos elementos, são aconselháveis a aplicação da terapêutica com

aparelhos fixos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estabilidade no resultado do tratamento, feito para correção de MAA, depende de um

diagnóstico correto para a terapêutica tornar-se eficaz. Assim, é necessária uma análise do perfil

do paciente.

Intervenção precoce é fundamental, pois evita alterações a níveis esqueléticos e

procedimentos muito invasivos.

A primeira ação precisa ser feita a partir da eliminação do hábito nocivo, se necessário,

ações multidisciplinares para impedir traumas e impactos psicológicos negativos. É importante

que a investigação da origem do hábito seja realizada. Nesse sentido, a precisão do

acompanhamento com psicólogo se torna mais claro.

Seguindo a sequência do tratamento, depois de intervir na fonte da maloclusão, vem o

tratamento ortodôntico interceptativo. Os tratamentos mais frequentes são realizados com grade

palatina, fixa ou removível. Pesquisas apontam a eficiência de ambas, porém os aparelhos

removíveis dependem da colaboração e disciplina do paciente, no compromisso de aplicar o uso

de forma apropriada. Estudos que discorrem sobre o uso desse tipo de aparelho enfatizam a

necessidade da mudança para aparelho fixo caso a criança não coopere.

Desse modo, para atenuar a responsabilidade e o tempo de intervenção, a melhor escolha

de tratamento parece ser o aparelho fixo que, por sua vez, descarta a existência de colaboração da

criança e do responsável. No entanto, seu consentimento e esclarecimento são fundamentais para

o sucesso do tratamento.
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