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aberta anterior de um paciente em crescimento
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Introdução
A mordida aberta anterior (MAA) é a ausência de contato entre incisivos
anteriores em relação cêntrica1.
A literatura1, 4, 6, 7, 8, 9, 11 mostra ser a mordida aberta anterior uma
maloclusão multietiológica e de difícil tratamento e estabilidade. Entretanto,
estudos clínicos conduzidos em crianças apresentam resultados muito mais
satisfatórios e com maior sucesso no ganho de estabilidade quando
comparados a estudos com pacientes adultos5.
Salientamos que o não tratamento da MAA pode estar ligado a uma série de
problemas fisiológicos decorrentes de alterações dentárias e esqueléticas,
assim como um desequilíbrio estético facial, podendo causar uma
diversidade de questões psicológicas2.

Descrição do Caso Clínico – Diagnóstico
Paciente do sexo masculino de 7 anos de idade, durante o primeiro
período transitório, portador de MAA com interposição de língua,
deglutição atípica e hipotonicidade labial e mentoniana e
respirador bucal habitual com alta otorrinolaringológica 2 anos
antes do tratamento ortopédico miofuncional e em tratamento
fonoaudiológico há 2 anos, porém sem progresso. Na avaliação
facial, notava-se incompetência dos músculos posturais cervicais,
com mau posicionamento de cabeça.
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Resultados

Foi instalado uma série de dispositivos miofuncionais do tipo trainer da
marca Myobrace™, por um período total de 18 meses. A série se constitui de
um primeiro aparelho, macio, com a função de corrigir hábitos e reprogramar
o sistema neuromuscular (SNM), um aparelho médio que prossegue com a
correção postural e inicia leves reposicionamentos dentários e oclusais e, por
fim, um aparelho rígido, que conclui a fase de terapia miofuncional com
maiores movimentações dentárias e oclusais. Em cada fase, foi feito uso de 1
hora durante o dia e 8-10 horas durante o sono.
O dispositivo possui uma aba lingual para estimular o correto
posicionamento da língua em repouso, importante ferramenta na remoção
do hábito da interposição e correção da posição de repouso da língua, o que
melhora a posição do osso hioide e diminui a força muscular do digástrico
anterior sobre a mandíbula (rotação anti-horária).
Efeitos positivos também podem ser alcançados sobre o selamento labial,
através do toque da mucosa interna do lábio inferior pelo escudo externo do
trainer, o que inibe a atividade dos músculos mentonianos, causando uma
maior atividade do músculo orbicular do lábio, e, promovendo assim um
velamento labial sem esforços10.

Aparelho da fase 2 em posição

Ao final desta fase da terapia miofuncional, o paciente encontra-se
em boa relação maxilomandibular e com correto posicionamento
de língua em repouso e deglutição, bem como velamento labial em
repouso. A abertura anterior da mordida é persistente, ainda que
os dentes estejam infraerupcionados. Além disso, houve correção
da respiração bucal e melhora na postura cervical.
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Considerações Finais
Etiologicamente, a MAA está claramente a hábitos de sucção não
nutritivos e existe uma relação entre tais hábitos disfuncionais e o
aparecimento de interposição lingual3. O sistema trainer pode ser
uma excelente ferramenta no tratamento de maloclusões na
dentição mista, sobretudo quando se objetiva a correção de hábitos
e postura que interfiram no equilíbrio do SNM.

Estrutura do aparelho com aleta lingual e escudos vestibulares. Notar
bumpers vestibulares inibidores da atividade muscular mentoniana
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