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A mordida aberta anterior é uma das más oclusões de maior comprometimento, tanto estético 

quanto funcional, definida como a presença de um trespasse vertical negativo entre os dentes 

antagonistas, que pode ser encontrada nas regiões anterior, posterior ou em todo o arco 

dentário. Os hábitos bucais deletérios são considerados uma das maiores causas da mordida 

aberta e são definidos como uma ação que acontece através de repetições. O tratamento da 

mordida aberta é realizado de forma multidisciplinar, visando avaliar a dentição, maloclusão e 

o comportamento respiratório, de forma integral para melhorar a resolutividade. Nesse 

sentido, o objetivo do estudo será analisar o conhecimento dos estudantes de odontologia 

quanto ao diagnostico e tratamento ortodôntico precoce em pacientes com mordida aberta 

anterior. Tendo como objetivos específicos: traçar o perfil demográfico dos estudantes, 

verificar as dificuldades e facilidades que os estudantes apresentam sobre o diagnóstico e 

tratamento ortodôntico, verificar as ementas do curso que contemplam conteúdos de 

ortodontia e identificar elementos interferentes que atuam sobre o conhecimento dos 

estudantes quanto aos conteúdos de ortodontia. O estudo é de natureza descritiva de 

abordagem quali-quantitativa, onde será desenvolvido em um município do recôncavo da 

Bahia, em uma instituição de ensino superior com os estudantes de odontologia do último 

período (já tem conhecimento sobre ortodontia preventiva). Será aplicado um questionário 

com questões objetivas. Para analisar os dados será realizada a estatística descritiva, 

utilizando-se as frequências absoluta e relativa. A pesquisa trará contribuição, agregando 

dados sobre o tema em pauta, a respeito da formação acadêmica dos estudantes de 

odontologia em diagnosticar e tratar precocemente a mordida aberta, prevenindo e orientando 

os pacientes sobre os hábitos deletérios que levam a essa maloclusão, relatando as causas e 

possíveis danos que poderão decorrer do não cessamento dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Má Oclusão. Saúde bucal. Ortodontia preventiva e interceptativa. 

 

mailto:rafaellabitt.silva@gmail.com

