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ROSSATO, Paulo Henrique. Efeitos dentoalveolares do tratamento precoce da 
mordida aberta anterior produzidos por 4 dispositivos diferentes: estudo 
clínico prospectivo randomizado. 78f.[Dissertação de Mestrado]. Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2013. 

 
 

RESUMO 
 

Objetivo: O objetivo deste estudo clínico, prospectivo e randomizado foi comparar 
os efeitos dentoalveolares produzidos por 4 dispositivos durante o tratamento de 
crianças com mordida aberta anterior (MAA). Material e método: Para tanto, 81 
pacientes com MAA média de 3,7mm (média de idade 8,4 anos, ambos os gêneros) 
foram divididos aleatoriamente em 4 grupos, de acordo com o dispositivo instalado: 
E (n=22), esporão colado; M (n=17), mentoneira; GF (n=24), grade palatina fixa; GR 
(n=18), grade palatina removível. A avaliação cega das alterações dentárias 
produzidas pelo tratamento foi realizada a partir da comparação entre 
telerradiografias tomadas antes (T1) e 12 meses após o início do tratamento (T2). 
Utilizou-se a ANOVA a um critério para verificar a diferença intergrupos, e o teste t 
pareado para as comparações intragrupos. Trinta dias após a primeira avaliação, 
30% das medidas foram repetidas para verificação dos erros sistemático (teste t 
pareado) e casual (fórmula de Dahlberg). Para todos os testes considerou-se o nível 
de significância de 5%. Resultados: Ao início do tratamento, verificou-se 
semelhança entre os grupos para todas as variáveis estudadas. As comparações 
entre T1 e T2, para cada grupo, demonstraram diferença significante para a maioria 
das variáveis testadas. Contudo, em T2 não houve diferença significante na 
diminuição da mordida aberta anterior entre os grupos, com correção média de 
3,1mm. Porém, em T2-T1 observou diferença entre os grupos para as variáveis 
referentes ao posicionamento dos incisivos. Conclusão: Dessa forma, pode-se 
concluir que os 4 dispositivos utilizados (esporão, mentoneira, grade fixa e grade 
removível) promoveram alterações dentárias semelhantes na região anterior, que 
colaboraram para a redução da mordida aberta anterior durante o período estudado.  

Palavras-chave: Mordida aberta, Ortodontia, Aparelhos Ortodônticos, Ortodontia 
Interceptiva, Ortodontia Preventiva  
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open bite produced by 4 different appliances: a prospective randomized 
clinical study. 78f.[Dissertação de Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2013. 

 
 

ABSTRACT  
 

Objective: This prospective and randomized clinical trial aimed at comparing the 
dentoalveolar effects of 4 different devices during the treatment in children with 
anterior open bite (AOB). Material and method: For this purpose, 81 patients with a 
mean AOB of 3.7mm (mean age 8.4 years, both sexes) were randomly divided into 4 
groups according to the device installed: S (n=22), bonded spurs; C (n=17), chincup; 
FPC (n=24), fixed palatal crib; RPC (n=18), removable palatal crib. Dental changes 
produced by treatment were blinded evaluated from the comparison between lateral 
cephalograms performed before (T1) and 12 months after starting treatment (T2). 
Analyses of variance (ANOVA) were used in order to verify the difference between 
groups and paired t tests for intragroup comparisons. Thirty days after the first 
evaluation, 30% of the measurements were repeated to assess the systematic 
(dependent t test) and casual errors (Dahlberg's formula). The significance level was 
set at 5%. At baseline, all variables were similar between groups. Results: 
Comparisons between T1 and T2, for each group, showed significant differences for 
most variables tested. However, at T2 there was no significant difference in the 
reduction of anterior open bite between groups, with an average correction of 3.1mm. 
However, in T2-T1, significant difference was observed between groups for the 
variables related to the positioning of the incisors. Conclusion: Thus, it can be 
concluded that all tested devices (spur, chincup, fixed crib and removable crib) 
promoted similar dental changes in the anterior region, which contributed to the 
reduction of anterior open bite during the study period. 
 
Key words: Open Bite, Orthodontics, Orthodontic Appliances, Interceptive, 
Preventive  
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1 INTRODUÇÃO  

A mordida aberta é definida pela deficiência vertical na relação 

oclusal, resultando em ausência de trespasse vertical entre os dentes 

antagonistas31. Manifesta-se com maior frequência na região anterior, porém pode 

ainda ser encontrada nos segmentos posteriores31, 36. 

A prevalência sofre grande alteração entre grupos étnicos e faixas 

etárias. Na dentadura decídua varia de 31,1 à 36,8%, quando associada aos hábitos 

bucais deletérios5, 7, com notável decréscimo na dentadura mista (13,5 à 18,6%)30, 38, 

geralmente relacionado ao abandono dos hábitos e amadurecimento emocional da 

criança.  

Esta má oclusão causa grande comprometimento nas funções 

mastigatória e fonatória, por dificultar a apreensão e corte de alimentos e a 

pronúncia de alguns fonemas. Além disso, pode prejudicar a estética e afetar a auto-

estima de quem a possui, o que justifica sua correção, sobretudo nos estágios 

precoces do desenvolvimento11, 35. 

Diversos fatores podem contribuir para esta displasia. Quando o 

envolvimento é dentoalveolar, existe uma predominância de fatores ambientais como 

a presença de hábitos bucais deletérios, apontada como fator decisivo no seu 

desenvolvimento7. No entanto, quanto maior o envolvimento esquelético, maior a 

relação do fator genético na etiologia desta má oclusão34. 

Alguns hábitos podem ser considerados normais até os 4 anos de 

idade, considerando-se a imaturidade emocional da criança e os altos índices de 

autocorreção da má oclusão. Porém, quando estes hábitos não são descontinuados, 

há a necessidade de intervenções multidisciplinares15. 

A literatura ortodôntica é unânime em afirmar que o tratamento da 
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mordida aberta não é tarefa fácil4, 14, 20, 22, 23, 31, devido à necessidade de associar 

técnicas mecânicas com motivação pessoal e eliminação de hábitos. Diversos 

autores16, 19, 20, 38 recomendam o período final da dentadura decídua e início da 

dentadura mista para se obter melhores resultados e estabilidade.  

Vários estudos6, 8, 12, 13, 29, 34 tem observado bons resultados no 

fechamento da mordida anterior em pacientes em crescimento, com a utilização de 

diferentes dispositivos.  

Embora as características dentoesqueléticas associadas à mordida 

aberta anterior possam induzir os profissionais à escolha de diferentes protocolos e 

aparelhos, poucos estudos clínicos prospectivos randomizados avaliaram a eficácia 

e os efeitos dentoesqueléticos desses dispositivos de forma individualizada, 

dificultando a definição de condutas clínicas baseadas em evidências científicas. 

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar os resultados dentários do 

tratamento precoce da mordida aberta anterior com quatro diferentes protocolos de 

tratamento: esporões colados, mentoneira, grade fixa e grade removível, a fim de 

determinar e comparar os efeitos do tratamento associado a cada dispositivo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA - CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com a finalidade de contextualizar os diversos aspectos clínicos e 

científicos e compilar as principais questões associadas à mordida aberta anterior, 

dividiu-se este capítulo em tópicos, de acordo com a sequência descrita abaixo: 

 Definição 

 Classificação 

 Prevalência 

 Etiologia 

 Tratamento 

2.1 DEFINIÇÃO 

O termo “mordida aberta” foi mencionado pela primeira vez por 

Carabelli em 1842, apud Parker26. A mordida aberta é definida pela deficiência 

vertical na relação oclusal, o que resulta em ausência de trespasse entre os dentes 

antagonistas31. Pode ser observada em uma região limitada ou, raramente, em todo 

o arco dentário36. Ocorre com mais frequência na região anterior, sendo definida 

assim pela ausência de trespasse vertical entre as bordas incisais dos dentes 

superiores e inferiores, enquanto os dentes posteriores mantém contato oclusal. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO 

Dentre as diversas classificações utilizadas para caracterizar a 

mordida aberta anterior, destacam-se as preconizados por Worms et al.38, Kim22, 

Nahoum23, Watson37 e Ursi e Almeida35.  

Worms et al.38 dividiram a mordida aberta em: simples, composta e 

infantil. A simples compreendia a região anterior de canino a canino, sem incluir pré-
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molares, com severidade de pelo menos 1mm em relação cêntrica. A composta 

abrangia de pré-molar a pré-molar, sem incluir os molares. Quando havia a inclusão 

dos molares era classificada como infantil. 

Kim22 e Nahoum23 classificaram a mordida aberta de acordo com a 

etiologia da deficiência vertical na má oclusão, descrevendo duas possibilidades: 

esquelética, resultado de padrão esquelético desfavorável devido a desvios na 

maxila e/ou mandíbula; adquirida, onde a abertura ocorre em função do hábito de 

sucção digital e/ou interposição lingual com bom padrão facial. 

Para Watson37, a mordida aberta pode ser dividida conforme seu 

envolvimento com suas bases ósseas, podendo ser classificada em: dentoalveolar, 

na qual os componentes esqueléticos do indivíduo estão relativamente normais; e 

esquelética, na qual existe discrepância na base do crânio, mandíbula e/ou maxila. 

Por outro lado, Ursi e Almeida35 propuseram uma classificação de 

acordo com o componente envolvido, dividindo a mordida aberta em: dentária, 

quando a erupção normal dos dentes anteriores é obstruída, mas não envolve o 

processo alveolar; dentoalveolar, quando ocorre o comprometimento do 

desenvolvimento ósseo, por algum fator causal bloqueando-o; esquelética, quando 

ocorre uma displasia craniofacial com características verticais. Seu padrão é 

semelhante, porém a severidade é variável.  

2.3 PREVALÊNCIA 

Worms et al.38 verificaram 28% de prevalência da mordida aberta em 

crianças de 7 a 9 anos, porém com um decréscimo desta porcentagem para 7% dos 

10 a 12 anos, devido ao desenvolvimento e o abandono de hábitos. Os autores 

observaram, ainda, a correção espontânea em 80% dos casos.  
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Gershater14 encontrou uma prevalência ainda maior (32,3%) entre 

crianças com retardo mental e distúrbios emocionais, resultado da falta de controle 

muscular necessário para as funções normais. 

Kim22 estudou um grupo de 500 pacientes com má oclusão e 

encontrou uma prevalência de 11,2% de mordida aberta em leucodermas de 7 a 16 

anos. 

Chevitarese et al.7 encontraram uma prevalência de 31,1% de 

mordida aberta em crianças brasileiras de 4-6 anos de idade, e concluíram que esta 

alta prevalência está diretamente associada aos hábitos de sucção e respiração 

bucal.  

Em um estudo mais recente que avaliou 3.466 escolares com idade 

entre 7 e 12 anos, Almeida et al.1 encontraram prevalência de 17,65% de mordida 

aberta anterior. Esta prevalência elevada foi atribuída à presença de hábitos 

deletérios, geralmente presentes na infância.  

Ainda segundo Van der Linden36, a mordida aberta anterior é mais 

frequente na dentadura decídua. Verifica-se a diminuição gradativa da ocorrência 

desta má oclusão nas faixas etárias devido ao desenvolvimento oclusal; à maturação 

do indivíduo, o que facilita a eliminação de hábitos deletérios; à regressão dos 

tecidos linfáticos e ao estabelecimento de uma deglutição adulta normal35. 

2.4 ETIOLOGIA 

A etiologia da mordida aberta é multifatorial e apresenta papel 

importante no diagnóstico, pois sua determinação é fundamental para obter sucesso 

no tratamento. Entretanto, cabe ao ortodontista verificar o fator primordial desta 

displasia em cada caso. Dentre os fatores relacionados, destacam-se: hipertrofia dos 
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tecidos linfáticos, problemas esqueléticos, trauma e a presença de hábitos bucais 

deletérios37. Nesse sentido, diversos autores discorreram a respeito dos fatores que 

contribuem para o desenvolvimento desta má oclusão3, 4, 15, 18-20, 22, 24, 25, 31, 32, 35-37. 

Hellman18, em um estudo antropológico com crânios secos, verificou 

que a mordida aberta anterior estava relacionada a uma diminuição da altura do 

ramo mandibular, e não a uma interrupção do desenvolvimento do processo alveolar 

da região afetada. Relatou que a diminuição do ramo determina um ângulo goníaco 

mais obtuso, onde o fulcro se encontra em algum ponto da superfície oclusal. Assim 

como Atkinsons4, que encontrou grandes esforços musculares em pacientes com 

dificuldade de engolir, denominada deglutição atípica, que revelaram uma força no 

sentido superior dos músculos da mastigação, enquanto os infrahioideos 

apresentavam direção inferior tornando o ângulo da mandíbula mais obtuso. 

Após a introdução das telerradiografias, o estudo de Subtelny e 

Sakuda31 corroborou com os achados de Hellman18,  verificando cefalometricamente 

uma tendência à diminuição do ramo e aumento do ângulo goníaco em pacientes 

com mordida aberta esquelética. No entanto, quanto maior o envolvimento 

esquelético, maior a relação do fator genético na etiologia desta má oclusão34. 

Para Subtelny e Sakuda31, a mordida aberta anterior apresenta 

como fatores etiológicos geralmente associados: deficiência de crescimento vertical 

posterior, crescimento muscular desproporcional ou função muscular anormal e 

hábitos de sucção digital. 

Para Graber15 o hábito de sucção digital realizado para satisfazer 

emocionalmente a criança é comum nos primeiros anos de vida e acarreta pequenos 

danos considerados localizados e temporários. No entanto, se permanecer após os 

quatro anos de idade pode causar deformações oclusais permanentes, cabendo 
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assim ao ortodontista intervir de maneira simples, confeccionando um aparelho que 

facilitará a remoção do hábito. Além disso, destacou a importância do correto 

diagnóstico a fim de verificar a duração, frequência e intensidade do hábito. 

 Segundo Parker26, mesmo bem documentada na literatura a 

etiologia da mordida aberta requer bastante atenção dos ortodontistas, 

especialmente no que diz respeito à dinâmica e à complexa relação de crescimento 

alveolar, que pode eventualmente sofrer fortes pressões exercidas nos dentes e 

osso alveolar pela língua e musculatura peribucal, que coordenam o fechamento 

bucal na deglutição. 

Este mesmo autor26 descreveu algumas causas mais frequentes da 

mordida aberta, como: arco superior atrésico com mordida cruzada uni ou bilateral; 

hipertrofia das tonsilas palatinas e adenoideanas; macroglossia; sucção digital; 

amamentação não natural e problemas respiratórios; mal posicionamento da língua; 

desequilíbrio entre a língua e os lábios; respiração bucal e alergias; características 

hereditárias dos arcos dentários e interposição lingual. 

Nahoum24 comparou cefalometricamente um grupo de pacientes 

com mordida aberta a um grupo controle com oclusão normal, verificando que a 

altura facial superior era menor no grupo com mordida aberta, porém a altura facial 

inferior estava aumentada. Em outro estudo publicado no ano seguinte25, os autores 

verificaram que o problema se encontrava no segmento posterior da mandíbula, 

sendo que o plano oclusal superior era igual ao do grupo controle, mas a altura facial 

inferior estava aumentada e a altura alveolar posterior da mandíbula estava 

diminuída.  

 Segundo Kim22 a etiologia da mordida aberta pode ser esquelética, 

resultado de um padrão esquelético desfavorável, ou adquirida, causada por sucção 
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digital e/ou interposição lingual. O autor destacou, ainda, que o músculo da língua é 

bem versátil e consegue se adaptar rapidamente às estruturas anatômicas. Nos 

casos de mordida aberta anterior é natural que a língua repouse mais inferior e 

anteriormente na tentativa de obter o selamento da cavidade bucal na deglutição. 

Assim, o desenvolvimento multifatorial da mordida aberta deve-se, 

provavelmente não apenas à um fator isolado, mas a uma combinação de muitas 

variáveis operando dentro de um potencial de crescimento inerente de cada 

indivíduo35. 

Ainda, há que se ressaltar que além das alterações dentárias e 

esqueléticas que interferem no crescimento e desenvolvimento normal das 

estruturas faciais, a mordida aberta anterior é uma das más oclusões que apresenta 

maior comprometimento estético-funcional, dificultando a apreensão e corte de 

alimentos e na pronúncia de alguns fonemas19. 

2.5 TRATAMENTO PRECOCE 

A mordida aberta anterior desenvolve-se a partir de diversos fatores 

etiológicos. Esta má oclusão pode apresentar diferentes severidades, conforme 

componentes envolvidos9. Dependendo de sua etiologia, apresentará um 

prognóstico favorável ou desfavorável2. O tratamento precoce da mordida aberta, 

realizado durante a dentadura decídua ou mista, tem sido preconizado por reduzir a 

necessidade do tratamento na dentadura permanente e facilitar a correção da MAA. 

Diversos métodos de tratamento podem ser encontrados na literatura9. 

Para Graber15, os hábitos deletérios são considerados normais nos 

primeiros anos de vida, e tendem a diminuir gradualmente a intensidade até 

desaparecer, com o desenvolvimento e maturação da criança. Nesses casos, o dano 
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causado geralmente é temporário e restrito ao segmento anterior, e permite a 

autocorreção da má oclusão quando removido precocemente até os 4 anos de 

idade.  

Em geral, quando é causada por algum hábito deletério, a mordida 

aberta corrige-se espontaneamente com a eliminação do hábito36. Nesse sentido, a 

criança deve ser estimulada pelos pais e ortodontistas a abandonar o hábito19. 

Dependendo do grau de severidade, os casos em que não há remoção espontânea, 

é necessária a utilização de um aparelho ou associar diferentes dispositivos que 

permitam a correção da mordida aberta ainda em idade precoce31. Dentre eles, 

destacam-se os esporões, a grade removível e a grade fixa16, 19, 20, 26, 31. Outras 

modalidades terapêuticas visam o controle do crescimento vertical da face11, 21, 28 e 

posicionamento lingual normal14, 19, 35.  

Para Subtelny e Sakuda31 isto pode ser conseguido pelo uso de uma 

grade palatina para ambos os propósitos, servindo como barreira para os dedos e 

prevenindo que a língua se mova para a região da mordida aberta durante a função.  

Henriques et al.19 sugerem que a interceptação na dentadura 

decídua ou mista possa ser realizada por meio da utilização da grade palatina, fixa 

ou removível, que deve se estender até a região cervical dos incisivos inferiores. A 

grade deve ser longa o suficiente para impedir que durante a deglutição a língua 

passe sob ela35. Para Huang et al.20, o uso da grade deve ser de pelo menos 6 

meses ou até a mordida aberta estar corrigida, com trespasse vertical positivo de 2 a 

3 milímetros19, 20. 

Haryett et al.17 trataram 66 crianças com mais de quatro anos que 

apresentavam hábito de sucção digital prolongada, utilizando arco palatino, 

esporões soldados e orientação psicológica para abandono do habito, durante um 
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período de 10 meses. Os autores verificaram que a utilização dos esporões era uma 

forma eficaz de tratamento, e ainda, que os efeitos causados pelo tratamento 

psicológico não foram significantes na remoção do hábito.  

Parker26 utilizou esporões soldados às bandas dos incisivos. Para 

esse autor, as vantagens do uso dos esporões soldados são: maior liberdade no 

posicionamento da língua, redução do tratamento fonoaudiológico, possibilidade de 

ajustes progressivos, uso concomitantemente ao tratamento corretivo, maior rigidez, 

possibilidade do acréscimo de esporões menores em casos persistentes e menor 

trauma. 

Em um paciente motivado, que sinceramente quer interromper o 

hábito, o aparelho servirá como “recordatório” e o ajudará a interrompê-lo. Mas se o 

hábito for compulsivo, então um tratamento com orientação psicológica está 

indicado35. No entanto, no estudo realizado por Haryett et al.17, onde crianças com 

hábitos de sucção prolongada foram agrupadas e algumas receberam tratamento 

psicológico para a remoção do hábito, não houve efeitos significantes. Ainda, não 

houve relação da remoção do hábito com o desenvolvimento de “manias”. Esses 

resultados corroboraram com os resultados de Graber15, o qual afirmou que a 

tentativa de interrupção do hábito não está relacionada ao aparecimento de outros 

hábitos. 

Huang et al.20 trataram a mordida aberta com e sem a associação da 

grade palatina ao tratamento corretivo fixo em pacientes em fase de crescimento, e 

compararam a um grupo sem crescimento tratado apenas com aparelho corretivo 

fixo. Os autores verificaram recidiva em 17,4% dos casos em crescimento, com 

idade média de 9,7 anos. Dessa forma, sugeriram que se a mordida aberta for 

causada ou mantida por posicionamento lingual, as modificações na postura da 
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língua podem aumentar a estabilidade dos casos tratados20. As crianças que 

apresentam esta má oclusão deglutem com a língua posicionada no espaço da 

mordida aberta para alcançar um selamento adequado23, 36. 

Para Gershater14, uma grade palatina pode ser reforçada com 

esporões e utilizada para o tratamento da mordida aberta causada pela sucção 

digital ou má função da língua. Os métodos geralmente empregados na tentativa de 

corrigir um padrão de deglutição anormal na mordida aberta são a terapia 

miofuncional ou a mecânica, que limitam a posição e a atividade da língua14. 

Em alguns casos, é necessária a remoção do tecido linfático que 

pode estar hipertrofiado, causando obstrução da nasofaringe e orofaringe, e 

impedindo a respiração normal, o que direciona a língua a uma posição mais anterior 

em repouso. Assim, a remoção do tecido aumentado permitirá o reposicionamento 

da língua e a subsequente erupção dos incisivos31. 

Uma mordida aberta em potencial pode ser evitada pelo tratamento 

adequado das tonsilas palatinas e faríngeas, nos estágios precoces de crescimento 

e desenvolvimento14, 35. Ainda, a reeducação das funções musculares da língua e 

dos lábios, realizada por um fonoaudiólogo com terapia miofuncional após o 

tratamento ortodôntico, exerce papel fundamental na manutenção dos resultados19.  

Com relação ao tratamento, há que se determinar se a mordida 

aberta é resultante de um padrão esquelético ou algum problema adquirido22. A 

análise cefalométrica apresenta papel fundamental no diagnóstico e tratamento, pois 

auxilia na determinação do padrão de crescimento e do grau de envolvimento dos 

elementos ósseos e dentários35. A correção pode resultar em mudanças no ângulo 

do plano mandibular e no irrompimento dos incisivos26.  

Uma rotação para trás da mandíbula geralmente leva a um aumento 



 31 

da altura facial anterior, posicionamento para trás do mento e o desenvolvimento de 

uma mordida aberta anterior27. Para Pearson27, forças intrusivas nos segmentos 

posteriores podem prevenir o aumento da altura facial anterior em pacientes com 

tendência de crescimento horário da mandíbula. Isso ocorre em função do 

pressionamento dos centros de crescimentos ósseos e por retardar a erupção dos 

dentes posteriores forçando o ligamento periodontal. 

Para English11, o tratamento bem sucedido da mordida aberta deve 

iniciar na dentadura decídua ou mista. O autor considera o controle vertical com o 

uso de mentoneira um fator importante no tratamento de pacientes hiperdivergentes. 

Iscan et al.21 obtiveram sucesso no tratamento da mordida aberta 

dentária e esquelética com a utilização de mentoneira com tração vertical, o que 

produziu efeitos como a diminuição do ângulo do plano mandibular, rotação anterior 

da mandíbula e extrusão dos incisivos inferiores. Para Iscan et al.21, o aumento da 

dimensão vertical em mordidas abertas esqueléticas produz limitações no 

tratamento, produzindo resultados insatisfatórios e recidivas, até mesmo nos 

tratamentos com terapia ortopédica funcional.  

Frankel e Frankel13 compararam o tratamento da mordida aberta 

esquelética com um aparelho ortopédico funcional para treinamento do selamento 

labial (Frankel Regulator – FR4) com um grupo controle não tratado. Neste estudo, 

verificaram alterações esqueléticas na proporção da altura facial anterior superior e 

inferior, e na proporção da altura facial anterior e altura facial posterior, o que 

favoreceu o fechamento da mordida. Ainda, o grupo controle manteve-se ou piorou. 

Os autores verificaram que o tratamento era efetivo e poderia ser empregado em 

casos com deficiência postural. Assim como Erbay et al.12, que encontraram um 

movimento para cima e para frente da mandíbula em casos na dentadura mista 
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tratados com aparelho de Frankel para melhorar o selamento labial (FR4), ao 

contrário do grupo controle, onde houve crescimento espontâneo para trás e para 

baixo. Essas alterações provenientes do tratamento colaboraram para o fechamento 

da mordida e a obtenção de trespasses corretos, sendo que o grupo controle 

apresentou correção espontânea, porém em quantidade menor e não suficiente para 

o correto fechamento da mordida. No entanto, também verificaram alterações 

dentárias significantes em relação ao grupo controle: diminuição do desenvolvimento 

vertical alveolar posterior superior; retrusão e inclinação palatina dos incisivos 

superiores, decorrentes de possível intrusão dos molares e do escudo labial 

respectivamente. 

Defraia et al.10 verificaram pouca eficiência do aparelho Bionator na 

correção da mordida aberta comparado a um grupo controle não tratado. O uso do 

dispositivo modificado para a mordida aberta produziu suave melhora esquelética; 

porém, pouco efeito dentário favorável no controle da extrusão dos dentes 

posteriores.  

Pedrin et al.29 obtiveram sucesso em 80% de seus casos de mordida 

aberta anterior tratados precocemente com grade palatina removível associada ao 

uso de mentoneira por 12 meses. Os resultados do estudo foram estritamente 

dentários, não havendo alteração esquelética com o uso do controle vertical. Os 

casos tratados foram comparados a um grupo controle não tratado, com 

características iniciais semelhantes. Os autores verificaram uma correção média de 

5,01 mm da mordida aberta, enquanto o grupo controle apresentou 1,38 mm de 

autocorreção. Os efeitos dentários de retrusão e extrusão dos incisivos superiores e 

inferiores no tratamento foram significativamente diferente do grupo controle, 

entretanto os molares superiores sofreram maior extrusão no grupo tratado e os 
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molares inferiores apresentaram alterações similares. 

Torres et al.34 encontraram resultados semelhantes aos de Pedrin et 

al.29 para os casos tratados com grade palatina removível, associada ao uso de 

mentoneira para controle vertical por um período de 12 meses comparado a um 

grupo controle não tratado. Entretanto, os resultados nos dentes posteriores não 

mostraram diferenças significativas em relação ao grupo controle não tratado. As 

diferenças se restringiram à mudanças dentárias, não sofrendo alterações 

significantes nos componentes esqueléticos e no perfil tegumentar; porém, os 

resultados dentários foram suficientes para corrigir a mordida aberta com redução 

média de 3,86 mm do trespasse vertical em pacientes em crescimento. 

Torres33 comparou cefalometricamente as alterações obtidas no 

tratamento precoce da mordida aberta com grade fixa e removível, ambos com 

associação de mentoneira. Seus resultados não foram significantes na erupção ou 

mesialização dos molares. No entanto, houve diferença significante na extrusão dos 

incisivos superiores e aumento do overbite para o grupo com grade fixa, sendo mais 

efetivo no fechamento da mordida. A grade fixa provocou menor inclinação para 

palatino dos incisivos superiores e inclinação lingual dos incisivos inferiores, o que 

favoreceu o aumento do overjet. 

Cassis et al.6 realizaram um estudo clínico prospectivo para avaliar a 

alterações cefalométricas na correção da mordida aberta anterior em pacientes em 

crescimento utilizando esporões colados nas faces palatina e lingual dos incisivos 

centrais, associados ao uso de mentoneira. O tratamento resultou em correção de 

86% dos casos, com diminuição no ângulo goníaco e aumento do overbite pelo 

desenvolvimento dentoalveolar dos incisivos superiores e inferiores. 

As revisões sistemáticas são ferramentas importantes para analisar 
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as evidências científicas de determinados assuntos. Cozza et al.9 realizaram uma 

revisão sistemática a respeito da mordida aberta com o objetivo de analisar os 

resultados no tratamento precoce. Verificaram a inexistência de estudos clínicos 

randomizados à cerca desta má oclusão e encontraram somente estudos clínicos 

com amostras pequenas e com vieses. Esse estudo9 reforça a necessidade da 

realização de mais estudos clínicos randomizados, com amostras de tamanho 

suficientes para produzir evidências que auxiliam  melhor decisão clínica para cada 

caso. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Baseado no exposto, o objetivo deste estudo foi analisar as 

alterações dentoalveolares produzidas por quatro diferentes tipos de aparelhos 

(esporão, mentoneira, grade palatina fixa e grade palatina removível), em crianças 

com mordida aberta anterior, tratadas durante 1 ano. 
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4 ARTIGO  

EFEITOS DENTÁRIOS DO TRATAMENTO PRECOCE DA 
MORDIDA ABERTA ANTERIOR PRODUZIDOS POR 4 

DISPOSITIVOS DIFERENTES: ESTUDO CLÍNICO 
PROSPECTIVO RANDOMIZADO 

 

RESUMO: Objetivo: O objetivo deste estudo clínico, prospectivo e randomizado foi 
comparar os efeitos dentoalveolares produzidos por 4 dispositivos durante o 
tratamento de crianças com mordida aberta anterior (MAA). Material e método: 
Para tanto, 81 pacientes com MAA média de 3,7mm (média de idade 8,4 anos, 
ambos os gêneros) foram divididos aleatoriamente em 4 grupos, de acordo com o 
dispositivo instalado: E (n=22), esporão colado; M (n=17), mentoneira; GF (n=24), 
grade palatina fixa; GR (n=18), grade palatina removível. A avaliação cega das 
alterações dentárias produzidas pelo tratamento foi realizada a partir da comparação 
entre telerradiografias tomadas antes (T1) e 12 meses após o início do tratamento 
(T2). Utilizou-se a ANOVA a um critério para verificar a diferença intergrupos, e o 
teste t pareado para as comparações intragrupos. Trinta dias após a primeira 
avaliação, 30% das medidas foram repetidas para verificação dos erros sistemático 
(teste t pareado) e casual (fórmula de Dahlberg). Para todos os testes considerou-se 
o nível de significância de 5%. Resultados: Ao início do tratamento, verificou-se 
semelhança entre os grupos para todas as variáveis estudadas. As comparações 
entre T1 e T2, para cada grupo, demonstraram diferença significante para a maioria 
das variáveis testadas. Contudo, em T2 não houve diferença significante na 
diminuição da mordida aberta anterior entre os grupos, com correção média de 
3,1mm. Porém, em T2-T1 observou diferença entre os grupos para as variáveis 
referentes ao posicionamento dos incisivos. Conclusão: Dessa forma, pode-se 
concluir que os 4 dispositivos utilizados (esporão, mentoneira, grade fixa e grade 
removível) promoveram alterações dentárias semelhantes na região anterior, que 
colaboraram para a redução da mordida aberta anterior durante o período estudado. 

ABSTRACT: Objective: This prospective and randomized clinical trial aimed at 
comparing the dentoalveolar effects of 4 different devices during the treatment in 
children with anterior open bite (AOB). Material and method: For this purpose, 81 
patients with a mean AOB of 3.7mm (mean age 8.4 years, both sexes) were 
randomly divided into 4 groups according to the device installed: S (n=22), bonded 
spurs; C (n=17), chincup; FPC (n=24), fixed palatal crib; RPC (n=18), removable 
palatal crib. Dental changes produced by treatment were blinded evaluated from the 
comparison between lateral cephalograms performed before (T1) and 12 months 
after starting treatment (T2). Analyses of variance (ANOVA) were used in order to 
verify the difference between groups and paired t tests for intragroup comparisons. 
Thirty days after the first evaluation, 30% of the measurements were repeated to 
assess the systematic (dependent t test) and casual errors (Dahlberg's formula). The 
significance level was set at 5%. At baseline, all variables were similar between 
groups. Results: Comparisons between T1 and T2, for each group, showed 
significant differences for most variables tested. However, at T2 there was no 
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significant difference in the reduction of anterior open bite between groups, with an 
average correction of 3.1mm. However, in T2-T1, significant difference was observed 
between groups for the variables related to the positioning of the incisors. 
Conclusion: Thus, it can be concluded that all tested devices (spur, chincup, fixed 
crib and removable crib) promoted similar dental changes in the anterior region, 
which contributed to the reduction of anterior open bite during the study period 
 
INTRODUÇÃO 

A mordida aberta é definida pela deficiência vertical na relação 

oclusal, resultando em ausência de trespasse entre os dentes antagonistas1. 

Manifesta-se com maior frequência na região anterior, porém pode ainda ser 

encontrada nos segmentos posteriores1, 2. 

A prevalência sofre grande alteração entre grupos étnicos e faixas 

etárias. Na dentadura decídua, varia de 31,1 à 36,8% quando associada aos hábitos 

bucais deletérios3, 4, decrescendo na dentadura mista (13,5 à 18,6%)5, 6, com o 

abandono dos hábitos e amadurecimento emocional da criança.  

Esta má oclusão causa grande comprometimento nas funções 

mastigatória e fonatória, por dificultar a apreensão e corte de alimentos e a 

pronúncia de alguns fonemas. Além disso, pode prejudicar a estética e afetar a 

autoestima do paciente, o que justifica sua correção, sobretudo nos estágios 

precoces do desenvolvimento7, 8. 

Diversos fatores podem contribuir para esta displasia, entretanto a 

presença de hábitos bucais deletérios tem sido apontada como fator decisivo no seu 

desenvolvimento3. Alguns hábitos podem ser considerados normais até os 4 anos de 

idade, considerando-se a imaturidade emocional da criança e os altos índices de 

autocorreção da má oclusão. Porém, quando estes hábitos não são descontinuados, 

há a necessidade de intervenções multidisciplinares9. 

A literatura ortodôntica é unânime em afirmar que o tratamento da 

mordida aberta não é tarefa fácil1, 10-14, devido à necessidade de associar técnicas 
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mecânicas com motivação pessoal e eliminação de hábitos. Diversos autores5, 14-16 

recomendam o período final da dentadura decídua e início da dentadura mista para 

se obter melhores resultados e estabilidade.  

Vários estudos17-22 tem observado bons resultados no fechamento 

da mordida anterior em pacientes em crescimento, com a utilização de diferentes 

dispositivos.  

Embora as características dentoesqueléticas associadas a mordida 

aberta anterior possam induzir os profissionais à escolha de diferentes protocolos e 

aparelhos, poucos estudos clínicos prospectivos randomizados avaliaram os efeitos 

dentoesqueléticos desses dispositivos de forma individualizada dificultando a 

definição de condutas clínicas baseadas em evidências científicas 31. Portanto, este 

estudo tem como objetivo avaliar os resultados dentários do tratamento precoce da 

mordida aberta anterior com quatro diferentes protocolos de tratamento: esporão, 

mentoneira, grade fixa e grade removível, a fim de determinar e comparar os efeitos 

do tratamento associado a cada dispositivo. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Norte 

do Paraná – UNOPAR (Parecer n. 42.743) (Anexo A). Previamente ao início do 

estudo, os responsáveis legais pelos pacientes foram informados e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

AMOSTRA 

Foi realizado o cálculo amostral com base no nível de significância 

de 5%, com poder do teste de 80% para detectar uma diferença média de 1,75mm 
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entre os grupos, com desvio padrão estimado de 1,69mm17, verificando a 

necessidade de se obter 16 indivíduos para cada grupo. Portanto, planejou-se o 

estudo com 25 indivíduos em cada grupo, já considerando a possibilidade de haver 

perdas por diversos motivos.  

A amostra para execução deste trabalho prospectivo e randomizado 

foi obtida por meio da avaliação oclusal de 4.563 estudantes de escolas municipais 

da cidade de Londrina, PR. Essas crianças foram examinadas clinicamente por um 

avaliador, com uso de espátulas de madeira à luz do dia, e selecionadas de acordo 

com os seguintes critérios: 

- Relação molar de Classe I de Angle,  

- Mordida aberta anterior igual ou maior que 1 mm (trespasse vertical negativo); 

- Dentadura mista e com boa saúde bucal; 

- Idade entre 7 a 10 anos, com os primeiros molares permanentes em oclusão; 

- Ausência de perdas de dentes permanentes; 

- Ausência de apinhamento severo ou moderado; 

- Ausência de mordida cruzada posterior; 

Figura 1 – Fotos intrabucais de um paciente que apresenta as características 
dentárias dos critérios de inclusão 

 
Do autor (2013) 

Assim, crianças no primeiro período transicional foram consideradas 

adequadas para o tratamento quando os incisivos laterais superiores estavam 

começando a irromper e os incisivos centrais apresentavam uma mordida aberta. 

A partir dos critérios citados acima, foram selecionados 99 jovens 

para o tratamento da mordida aberta anterior. Estes pacientes realizaram 
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documentações ortodônticas iniciais (T1) compostas por: telerradiografia em norma 

lateral digital e radiografia panorâmica digital (Aparelho Planmeca Promax - 

Helsinque, Finlândia) e fotografias intra e extrabucais. As telerradiografias foram 

obtidas com os jovens ocluindo em posição de máxima intercuspidação habitual e os 

lábios em repouso. Todas as radiografias foram realizadas no mesmo centro de 

radiologia, com a mesma técnica e processamento radiográficos. As documentações 

ortodônticas foram repetidas 1 ano após o início do tratamento (T2), sendo este o 

período de tempo considerado para avaliar as alterações decorrentes do tratamento 

com os diferentes aparelhos testados. 

Após a realização das documentações iniciais, os pacientes foram 

alocados de forma randomizada simples em 4 grupos, segundo a terapêutica 

empregada, por um avaliador externo ao estudo. Os grupos foram comparados 

estatisticamente a fim de verificar a homogeneidade para fatores como: idade, 

trespasse vertical (overbite), padrão esquelético e gênero (Tabela 1).  

Tabela 1 – Compatibilização dos grupos quanto ao gênero (Qui-Quadrado), idade, 
overbite e características cefalométricas (ANOVA): após randomização 

VARIÁVEIS E (n=25) M (n=25) GF (n=25) GR (n=24) P 

IDADE      

MÉDIA ± DP 8,6 ± 0,66 8,3 ± 0,93 8,0 ± 0,85 8,3 ± 0,85 0,6540 

OVERBITE      

MÉDIA ± DP -4,02 ± 1,90 -3,76 ± 2,01 -3,33 ± 1,49 -3,60 ± 1,65 0,5893 

FMA      

MÉDIA ± DP 27,72 ± 4,62 28,64 ± 4,89 28,98 ± 4,82 28,96 ± 4,13 0,7510 

ANB      

MÉDIA ± DP 4,32 ± 1,59 5,10 ± 2,11 5,22 ± 1,73 5,67 ± 2,03 0,0923 

GENERO      

    MASCULINO 10(40%) 6(24%) 7(28%) 11(45,8%) 
0,3350 

    FEMININO 15(60%) 19(76%) 18(72%) 13(54,2%) 

Significante para p<0,05 
Do autor (2013) 
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GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Após a randomização dos pacientes, os grupos experimentais 

formados com quatro aparelhos distintos: esporão (E), mentoneira (M), grade fixa 

(GF) e grade removível (GR). Os pacientes foram tratados na Clínica Odontológica 

da Unopar. O tratamento iniciou prontamente após a realização da documentação 

inicial. Os pacientes que não apresentaram a mordida aberta anterior corrigida no 

período de 1 ano continuaram utilizando os aparelhos ortodônticos até a obtenção 

de um trespasse vertical positivo de pelo menos 1mm. Todos os jovens foram 

acompanhados mensalmente. 

Grupo esporão (E)  

Para este grupo, utilizou-se o aparelho fixo denominado esporão 

lingual colado Nogueira®23 (Abzil, 3M Unitek, São José do Rio Preto, SP, Brasil). 

Este acessório, apresenta duas hastes afiladas com aproximadamente 3 mm, uma 

base com uma malha convexa na sua parte posterior, para colagem nas superfícies 

linguais dos incisivos superiores e inferiores23. O aparelho esporão apresenta suas 

hastes afiadas seguindo a prescrição de Haryett et al. e Justus15, 24, 25. 

Inicialmente, realizou-se profilaxia dentária com pedra pomes, para 

que ocorresse uma adequação do meio bucal dos pacientes. O aparelho esporão foi 

colado na face lingual dos incisivos centrais inferiores e na face palatina dos 

incisivos centrais superiores, utilizando o sistema de fixação ortodôntica Transbond 

XT® (3M Unitek, Monrovia, California, EUA), conforme prescrição do fabricante. Os 

acessórios foram posicionados no centro da coroa, para evitar interferência oclusal 

após o fechamento da mordida aberta anterior (Figura 2).  

Os pacientes e seus responsáveis receberam orientações quanto ao 
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tratamento ortodôntico, à importância de se manter uma boa higiene bucal e os 

cuidados com os esporões, para evitar a fratura dos mesmos. 

Figura 2: Esporão colado  

  
Do autor (2013) 

Grupo mentoneira (M) 

Este grupo foi tratado com mentoneira pré-fabricada (Morelli, 

Sorocaba, SP, Brasil), constituída por um casquete apoiado na cabeça e um suporte 

para o mento. A ligação entre estas duas partes era realizada por um elástico 

bilateral com ajuste de comprimento para controle da intensidade de força. O 

casquete foi individualizado e adaptado à cada paciente, de modo que o vetor da 

força resultante apresentasse direção superior e posterior de 45° em relação ao 

plano oclusal, ou seja, a força deveria estar direcionada aos côndilos. A intensidade 

de força utilizada foi controlada, em torno de 450 a 500g de cada lado26, e aferida 

mensalmente com um dinamômetro. O uso recomendado era noturno, não 

ultrapassando 12 horas de uso diário27 (Figura 3). 
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Figura 3 - Mentoneira 

 
Do autor (2013) 

Grupo grade palatina fixa (GF) 

Os pacientes deste grupo foram tratados com grade palatina fixa, 

confeccionados pelo mesmo técnico em prótese dentária (Laboratório Francisco 

Zormann). A grade palatina fixa era constituída pelo seu corpo de sustentação e a 

grade em si, de fio 0,9 mm de espessura, ambos de aço inoxidável. O comprimento 

da grade deveria abranger toda a extensão da mordida aberta anterior, estendendo-

se até a cervical dos incisivos inferiores, além de alongar-se o suficiente para 

impedir a interposição da língua, sem interferir nos tecidos moles e nos movimentos 

mandibulares. As bandas de sustentação do aparelho foram previamente adaptadas 

nos primeiros molares superiores permanentes, e realizada a moldagem do arco 

dentário para transferência e confecção do aparelho (Figura 4). 
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Figura 4: Vista frontal e oclusal do aparelho grade palatina fixa instalada 

 
Do autor (2013) 

Grupo grade palatina removível (GR) 

Os pacientes deste grupo foram tratados com grade palatina 

removível, confeccionados pelo mesmo técnico em prótese dentária (Laboratório 

Francisco Zormann). A grade palatina é composta pelo corpo de acrílico, pelos 

grampos de retenção (grampos de Adams), grampos auxiliares, arco vestibular e 

pela grade em si, confeccionada com um fio de aço inoxidável de 0,7 mm de 

espessura, o qual deveria abranger toda a extensão da mordida aberta anterior, 

estendendo-se até a cervical dos incisivos inferiores, além de alongar-se o suficiente 

para impedir a interposição da língua, sem interferir nos tecidos moles e nos 

movimentos mandibulares. O uso da grade era recomendado em tempo integral, 

permitindo a remoção do aparelho somente para refeições e para higiene bucal 

(Figura 5). 

Figura 5 – Vista frontal e oclusal do aparelho grade palatina removível instalada 
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Do autor (2013) 

ANALISE CEFALOMÉTRICA 

As telerradiografias (T1 e T2) foram inseridas no programa Dolphin 

Imaging Systems 11.7 (Chatsworth, California, EUA) e traçadas por um único 

examinador (P.H.R.). Os pontos demarcados foram conferidos por um segundo 

examinador (F.D.A.U) e, em caso de divergência, o exame era conferido novamente 

com relação aos pontos e estruturas demarcados, até que houvesse concordância 

de ambos examinadores. Destaca-se, ainda, que durante a realização dos traçados 

os examinadores não sabiam a qual grupo o paciente pertencia, uma vez que para a 

documentação final todos os dispositivos foram removidos, o que permitiu configurar 

um estudo cego.  

 Os seguintes pontos cefalométricos foram utilizados (Figura 6): 

a) S (sela túrcica): ponto central da concavidade óssea da sela túrcica; 

b) N (násio): porção anterior da sutura frontonasal; 

c) Po (Pório): ponto mais superior do conduto auditivo externo; 

d) Or (Orbitário): ponto mais inferior da margem infraorbitária; 

e) A (subespinhal): ponto mais profundo da concavidade do contorno 

anterior da maxila; 

f) B (supramentoniano): ponto mais profundo da concavidade anterior da 

sínfise mandíbular; 

g) Me (mentoniano): ponto mais inferior do contorno da sínfise 

mandibular; 

h) Go (gônio): ponto médio entre os pontos inferior e posterior do ângulo 

da mandíbula, determinado geometricamente pela intersecção da 

bissetriz do ângulo formado pela base da mandíbula e pelo ramo 

mandibular; 

i) Gn (gnatio): ponto mais anterior e inferior no contorno do mento ósseo, 

determinado geometricamente pela intersecção da bissetriz do ângulo 
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formado pelo plano mandibular (Go-Me) e pela linha facial (N-Pog); 

j) ENA (espinha nasal anterior): ponto mais anterior do assoalho das 

fossas nasais; interseção da parte anterossuperior da maxila com o 

assoalho da fossa nasal; 

k) ENP (espinha nasal posterior): ponto mais posterior do palato duro;  

l) BIS (borda do incisivo superior): ponto inferior da borda incisal do 

incisivo central superior; 

m) AIS (ápice do incisivo superior): ponto mais superior da raiz do incisivo 

central superior; 

n) BII (borda do incisivo inferior): ponto mais superior da borda incisal do 

incisivo central inferior; 

o) AII (ápice do incisivo inferior): ponto mais inferior da raiz do incisivo 

central inferior; 

p) CMVMS: (cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior):ponto 

inferior da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior; 

q) CMVMI: (cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior): ponto 

superior da cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior; 
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Figura 6 – Pontos cefalométricos 

 
Do autor (2013) 

Grandezas Cefalométricas Utilizadas na Avaliação dos Componentes Cranio-
Faciais:  

Tabela 2 – Componente Esquelético (Figura 7) 

1 SNA (°) ângulo formado pelas linhas SN e NA. Indica a relação 
ântero posterior da maxila em relação à base do crânio 

2 SNB (°) ângulo formado pelas linhas SN e NB. Indica a relação 
ântero-posterior da mandíbula em relação à base do crânio 
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3 ANB (°) ângulo entre as linhas NA e NB. Representa o grau de              
discrepância ântero-posterior entre a maxila e mandíbula 

4 FMA (°) ângulo formado pelo plano de Frankfurt (Po-Or) e o plano 
da mandíbula (Go-Me). Representa o padrão de 
crescimento vertical  

5 SN.GoGn (°) ângulo formado pela linha SN e o plano mandibular GoGn. 
Representa o padrão de crescimento vertical  

Do autor (2013) 

Figura 7 – Componente esquelético 

 
Do autor (2013) 
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Tabela 3 – Componente dentoalveolar (Figura 8) 

1 Overbite 
(mm) 

distância no sentido vertical da borda incisal dos incisivos 
superiores a borda incisal dos incisivos inferiores, 
perpendicular ao plano oclusal (radiografia) 

Variáveis dentárias superiores 

2 1.1 (°) ângulo formado entre o longo eixo do incisivo superior e 
inferior 

3 1.NA (°) ângulo entre o longo eixo do incisivo central superior e a linha 
NA. Define o grau de inclinação do incisivo central em relação 
à maxila e ao násio 

4 1.PP (°) ângulo entre o longo eixo do incisivo central superior e o plano 
palatino. Define o grau de inclinação do incisivo central em 
relação à maxila.  

5 1-NA 

(mm) 

distância entre o ponto mais anterior da coroa do incisivo 
central superior e a linha NA. Avalia a posição ântero-posterior 
do incisivo superior em relação à maxila e ao násio e seu 
aumento indica uma protrusão do incisivo 

6 1-PP 

(mm) 

distância entre a borda incisal do incisivo central superior e o 
plano palatino. Determina a altura do processo alveolar 
superior em sua região anterior 

7 6-PP 

(mm) 

distância entre a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 
superior e o plano palatino. Avalia a altura do processo 
alveolar em sua região posterior 

Variáveis dentárias inferiores 

8 IMPA (°) ângulo entre o longo eixo do incisivo central inferior e o plano 
mandibular GoMe. Indica a inclinação desse dente em relação à 
mandíbula 

9 1.NB (°) ângulo entre o longo eixo do incisivo inferior e a linha NB. 
Relaciona a inclinação desse dente com a mandíbula e o 
násio 

10 1-NB 

(mm) 

distância entre o ponto mais anterior da coroa do incisivo 
central inferior e a linha NB. Avalia a posição ântero-posterior 
do incisivo inferior em relação à mandíbula e ao násio 

11 1-GoMe 

(mm) 

distância entre a borda incisal do incisivo central inferior e o 
plano mandibular GoMe. Determina a altura do processo 
alveolar inferior em sua região anterior 

12 6-GoMe 

(mm) 

distância entre a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 
inferior e o plano mandibular GoMe. Determina a altura do 
processo alveolar inferior em sua região posterior 

Do autor (2013) 
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Figura 8 – Componente dentário 

 Do autor (2013) 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar a calibração do examinador, 30 dias após a primeira 

avaliação, foi realizada a 2ª avaliação e foram repetidas as medidas de 25 pacientes 

selecionados aleatoriamente28. Isso permitiu acessar os erros sistemático (teste t 



 51 

pareado) e casual (fórmula de Dahlberg)29 (Tabela 4). Das 17 variáveis testadas, 

somente 4 medidas angulares apresentaram erro sistemático estatisticamente 

significante (SNA, SNB, SN-GoGn e 1.PP). O erro casual variou de 0,27mm (1-NB) à 

0,57mm (1-NA e 6-GoMe) para medidas lineares e 0,52º (SNB) à 2,56° (1.1) para 

medidas angulares. Esses resultados mostraram que 95,1% das variáveis estudadas 

foram precisas e coerentes. Este nível de erro é aceitável e certifica a calibração do 

examinador.  

Tabela 4 – Média (M), desvio padrão (DP) e diferença da primeira e segunda 
avaliação (milímetros e graus). Cálculo do erro intra-examinador casual (Dahlberg) e 
sistemático (teste t). 

VARIÁVEIS 1ª Avaliação 2ª Avaliação Diferença 
Erro 

Casual 
Dahlberg 

Erro 
Sitemático 

(teste t) 

 M DP M DP    

SNA (º) 83,41 3,47 83,98 3,54 0,57 0,75 0,001* 

SNB (º) 78,80 4,12 79,18 3,98 0,38 0,52 0,01* 

ANB (º) 4,60 2,14 4,80 1,99 0,20 0,53 0,19 

FMA (º) 28,90 4,95 28,78 5,45 -0,12 1,08 0,70 

SN-GoGn (º) 35,29 6,20 34,39 5,98 -0,90 0,97 0,001* 

Overbite (mm) -0,63 2,48 -0,58 2,32 0,05 0,34 0,62 

Interincisivos(1.1º) 123,10 10,75 121,80 11,71 -1,31 2,56 0,07 

1.NA (º) 22,57 6,80 23,35 6,82 0,78 1,81 0,13 

1.PP (º) 111,44 7,74 112,56 7,74 1,12 1,94 0,04* 

1-NA (mm) 3,86 2,37 3,80 2,20 -0,06 0,57 0,70 

1-PP (mm) 24,22 2,99 24,17 2,92 -0,05 0,34 0,60 

6-PP(mm) 17,36 1,39 17,59 1,43 0,24 0,47 0,08 

IMPA (º) 93,15 7,07 93,64 7,09 0,48 1,32 0,20 

1.NB (º) 29,72 6,04 30,05 6,45 0,33 1,45 0,43 

1-NB (mm) 5,67 2,06 5,71 2,01 0,04 0,27 0,61 

1-GoMe (mm) 35,95 2,62 35,88 2,48 -0,07 0,39 0,53 

6-GoMe (mm) 26,50 1,95 26,59 1,97 0,08 0,57 0,61 

Significante para p<0,05 
Do autor (2013) 

Após a realização do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, os 

dados foram descritos pelos parâmetros de Média e Desvio-Padrão. O teste t de 

Student para medidas pareadas foi utilizado para verificar as alterações em cada 

grupo, em T1 e T2. Ainda, a ANOVA a um critério com Pós-teste de Tukey foi 
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realizada para verificar as alterações entre os grupos, tanto em T1 como em T2, 

além das diferenças entre os dois períodos experimentais (T2-T1).  

 Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo programa 

Biostat versão 5.3 e GraphPad Prism 5, com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

A figura 9 mostra o histórico da população estudada até a obtenção 

dos grupos amostrais. 

Figura 9 – Organograma  

 Do autor (2013) 
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Mesmo após a redução da amostra ao longo do estudo, as Tabelas 

5 e 6 mostram que não houve diferença entre os grupos. 

Tabela 5 – Caracterização da população do estudo quanto ao gênero (Qui-
Quadrado), idade 

VARIÁVEIS E (n=22) M (n=17) GF (n=24) GR (n=18) P 

GENERO      

   MASCULINO 9(40.9%) 4(23.5%) 6(25%) 10(55.6%) 
0,1306 

   FEMININO 13(59,1%) 13(76.5%) 18(75%) 8(44.4%) 

IDADE      

MÉDIA ± DP 8,50 ± 0,68 8,43 ± 1,06 8,42 ± 0,87 8,36 ± 0,80 0,9624 

Significante para p<0,05 
Do autor (2013) 

Tabela 6 – Comparação intergrupos inicial (T1) quanto às variáveis cefalométricas 
estudadas: Média (M), Desvio-padrão (DP) e ANOVA (p) 

VARIÁVEIS 
E (n=22) M (n=17) GF (n=24) GR (n=18) 

p 
M DP M DP M DP M DP 

SNA (º) 82,48 4,26 84,08 2,85 82,94 3,62 82,71 3,69 0,5730 

SNB (º) 78,01 3,39 78,98 3,04 77,67 3,29 76,89 3,18 0,2951 

ANB (º) 4,46 1,60 5,11 1,90 5,25 1,76 5,82 2,02 0,1316 

FMA (º) 28,30 3,99 28,85 5,22 28,92 4,91 29,81 4,08 0,7819 

SN-GoGn (º) 35,54 4,33 36,21 4,45 36,00 5,75 36,42 3,99 0,9433 

Overbite (mm) -4,03 1,89 -3,88 2,01 -3,31 1,52 -3,66 1,80 0,5637 

Interincisivos(1.1º) 114,85 8,86 114,72 9,28 117,47 7,48 114,72 8,60 0,6412 

1.NA (º) 28,62 5,42 26,33 4,17 25,48 2,96 27,49 5,42 0,1168 

1.PP (º) 117,09 5,77 116,49 5,36 114,26 4,02 116,02 5,74 0,2975 

1-NA (mm) 4,85 2,15 4,11 1,12 3,85 1,16 4,08 1,86 0,2097 

1-PP (mm) 22,18 2,00 22,57 2,35 22,95 2,70 22,92 2,23 0,6808 

6-PP (mm) 16,19 1,67 16,86 1,11 16,00 1,74 16,30 1,63 0,3747 

IMPA (º) 95,69 6,18 95,76 5,78 95,23 6,44 95,82 5,80 0,9877 

1.NB (º) 32,05 5,26 33,84 6,58 31,79 5,98 31,96 5,58 0,6950 

1-NB (mm) 5,60 1,72 6,64 2,12 5,79 2,18 6,09 1,80 0,3979 

1-GoMe (mm) 33,92 2,30 34,52 1,99 34,07 2,67 34,39 2,36 0,8473 

6-GoMe (mm) 26,25 1,61 26,15 1,63 26,63 2,06 26,38 1,61 0,8374 

Significante para p<0,05 
Do autor (2013) 

Com relação às comparações intragrupos, verificou-se que o grupo 

esporão apresentou diminuição da mordida aberta inicial de -4,03mm para -0,9mm 

(Gráfico 1), como resultado da extrusão e inclinação axial dos incisivos superiores e 
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inferiores, com maior extrusão do incisivo superior (1,5mm) em relação ao inferior 

(1,25mm). Houve uma melhora da relação interincisivos, devido à inclinação palatina 

dos incisivos superiores (Tabela 7). 

O grupo mentoneira apresentou diminuição da mordida aberta inicial 

de -3,88mm para -1,62mm (Gráfico 1), com maior extrusão do incisivo inferior 

(1,25mm) em relação ao superior (1,02mm), mas não houve restrição do movimento 

de extrusão normal do molar superior (0,7mm). Verificou-se uma melhora da relação 

interincisivos, devido à uma inclinação palatina dos incisivos superiores e inclinação 

lingual dos incisivos inferiores (Tabela 8). 

 O grupo grade fixa apresentou correção da mordida aberta inicial de 

-3,31mm para 0,29mm (Gráfico 1), com extrusão do incisivo superior (2,1mm) e 

inferior (2,05). Não houve restrição do movimento de extrusão normal dos molares 

superiores (1,08mm) e inferiores (0,47mm), mas verificou-se melhora da relação 

interincisivos, devido à inclinação palatina dos incisivos superiores e inclinação 

lingual dos incisivos inferiores (Tabela 9). 

O grupo grade removível apresentou diminuição da mordida aberta 

inicial de -3,66mm para -0,34mm (Gráfico 1), com movimento extrusivo do incisivo 

inferior maior (1,94mm) que do superior (1,64mm). Não houve restrição do 

movimento de extrusão normal do molar superior (0,68mm), mas houve melhora da 

relação interincisivos, devido à inclinação palatina dos incisivos superiores (Tabela 

10). 
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Tabela 7 – Comparação inicial e final grupo Esporão. Média (M), Desvio-padrão (DP) 
e teste t dependente (p) 

VARIÁVEIS 
T1 T2 

p 
M DP M DP 

SNA (º) 82,48 4,26 81,84 4,47 0,0059* 

SNB (º) 78,01 3,39 78,20 3,82 0,4468 

ANB (º) 4,46 1,60 3,64 1,70 <0,0001* 

FMA (º) 28,30 3,99 28,14 4,30 0,5703 

SN-GoGn (º) 35,54 4,33 35,01 4,45 0,1097 

Overbite (mm) -4,03 1,89 -0,94 2,48 <0,0001* 

Interincisivos (1.1º) 114,85 8,86 118,19 9,12 0,0444* 

1.NA (º) 28,62 5,42 27,45 4,26 0,2567 

1.PP (º) 117,09 5,77 114,83 5,69 0,0261* 

1-NA (mm) 4,85 2,15 5,37 1,78 0,1102 

1-PP (mm) 22,18 2,00 23,68 2,11 <0,0001* 

6-PP (mm) 16,19 1,67 16,44 1,74 0,3210 

IMPA (º) 95,69 6,18 94,78 6,43 0,3752 

1.NB (º) 32,05 5,26 30,72 5,68 0,1956 

1-NB (mm) 5,60 1,72 5,60 1,77 0,9575 

1-GoMe (mm) 33,92 2,30 35,17 2,44 <0,0001* 

6-GoMe (mm) 26,25 1,61 26,25 1,56 0,9863 

   Significante para p<0,05 
   Do autor (2013) 

Tabela 8 – Comparação inicial e final grupo Mentoneira. Média (M), Desvio-padrão 
(DP) e teste t dependente (p) 

VARIÁVEIS 
T1 T2 

p 
M DP M DP 

SNA (º) 84,08 2,85 83,51 3,45 0,0749 

SNB (º) 78,98 3,04 78,98 3,43 1,0000 

ANB (º) 5,11 1,90 4,52 2,08 0,0137* 

FMA (º) 28,85 5,22 28,96 3,93 0,8837 

SN-GoGn (º) 36,21 4,45 35,74 4,80 0,1995 

Overbite (mm) -3,88 2,01 -1,62 2,48 <0,0001* 

Interincisivos(1.1º) 114,72 9,28 118,97 9,96 0,0073* 

1.NA (º) 26,33 4,17 24,51 5,62 0,0462* 

1.PP (º) 116,49 5,36 114,33 5,70 0,0242* 

1-NA (mm) 4,11 1,12 4,34 1,56 0,5106 

1-PP (mm) 22,57 2,35 23,59 2,17 0,0043* 

6-PP (mm) 16,86 1,11 17,56 0,99 0,0030* 

IMPA (º) 95,76 5,78 94,51 5,87 0,1887 

1.NB (º) 33,84 6,58 31,99 6,25 0,0312* 

1-NB (mm) 6,64 2,12 6,41 2,14 0,2712 

1-GoMe (mm) 34,52 1,99 35,78 2,22 0,0009* 

6-GoMe (mm) 26,15 1,63 26,64 2,21 0,1815 

   Significante para p<0,05  
   Do autor (2013) 
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Tabela 9 – Comparação inicial e final grupo Grade Fixa. Média (M), Desvio-padrão 
(DP) e teste t dependente (p) 

VARIÁVEIS 
T1 T2 

p 
M DP M DP 

SNA (º) 82,94 3,62 82,30 3,69 0,0227* 

SNB (º) 77,67 3,29 77,66 3,42 0,9744 

ANB (º) 5,25 1,76 4,63 2,16 0,0065* 

FMA (º) 28,92 4,91 28,78 5,18 0,8510 

SN-GoGn (º) 36,00 5,75 36,09 5,93 0,8076 

Overbite (mm) -3,31 1,52 0,29 1,85 <0,0001* 

Interincisivos(1.1º) 117,47 7,48 127,13 7,87 <0,0001* 

1.NA (º) 25,48 2,96 22,05 5,83 0,0017* 

1.PP (º) 114,26 4,02 110,02 6,30 <0,0001* 

1-NA (mm) 3,85 1,16 4,11 1,90 0,4794 

1-PP (mm) 22,95 2,70 25,06 2,65 <0,0001* 

6-PP (mm) 16,00 1,74 17,07 1,93 <0,0001* 

IMPA (º) 95,23 6,44 89,71 5,87 <0,0001* 

1.NB (º) 31,79 5,98 26,20 4,99 <0,0001* 

1-NB (mm) 5,79 2,18 5,06 2,21 0,0030* 

1-GoMe (mm) 34,07 2,67 36,11 2,81 <0,0001* 

6-GoMe (mm) 26,63 2,06 27,10 2,27 0,0455* 

   Significante para p<0,05  
   Do autor (2013) 

Tabela 10 – Comparação inicial e final grupo Grade Removível. Média (M), Desvio-
padrão (DP) e teste t dependente (p) 

VARIÁVEIS 
T1 T2 

p 
M DP M DP 

SNA (º) 82,71 3,69 81,94 3,98 0,0681 

SNB (º) 76,89 3,18 76,90 3,54 0,9882 

ANB (º) 5,82 2,02 5,04 2,25 0,0039* 

FMA (º) 29,81 4,08 30,39 4,01 0,1644 

SN-GoGn (º) 36,42 3,99 36,54 4,79 0,8486 

Overbite (mm) -3,66 1,80 -0,34 2,41 <0,0001* 

Interincisivos(1.1º) 114,72 8,60 121,73 8,98 0,0059* 

1.NA (º) 27,49 5,42 23,29 7,95 0,0094* 

1.PP (º) 116,02 5,74 111,89 7,10 0,0071* 

1-NA (mm) 4,08 1,86 3,81 2,65 0,5293 

1-PP (mm) 22,92 2,23 24,56 1,93 <0,0001* 

6-PP (mm) 16,30 1,63 16,98 1,48 0,0057* 

IMPA (º) 95,82 5,80 93,82 5,47 0,1163 

1.NB (º) 31,96 5,58 29,94 4,68 0,1150 

1-NB (mm) 6,09 1,80 6,01 1,70 0,7715 

1-GoMe (mm) 34,39 2,36 36,33 2,31 <0,0001* 

6-GoMe (mm) 26,38 1,61 26,73 1,68 0,1445 

   Significante para p<0,05  
   Do autor (2013) 
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Gráfico 1 – Overbite inicial (T1) e final (T2): média e desvio-padrão  
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Do autor (2013) 

Ao comparar os resultados entre os grupos em T2, verificou-se 

diferença estatisticamente significante para as variáveis 1.1, 1.NA, 1.PP, IMPA e 

1.NB (Tabela 11).  

Tabela 11 – Comparação intergrupos final (T2): Média (M), Desvio-padrão (DP) e 
ANOVA (p) 

VARIÁVEIS 
E (n=22) M (n=17) GF (n=24) GR (n=18) 

p 
M DP M DP M DP M DP 

SNA (º) 81,84 4,47 83,51 3,45 82,30 3,69 81,94 3,98 0,5681 

SNB (º) 78,20 3,82 78,98 3,43 77,66 3,42 76,90 3,54 0,3619 

ANB (º) 3,64 1,70 4,52 2,08 4,63 2,16 5,04 2,25 0,1698 

FMA (º) 28,14 4,30 28,96 3,93 28,78 5,18 30,39 4,01 0,5434 

SN-GoGn (º) 35,01 4,45 35,74 4,80 36,09 5,93 36,54 4,79 0,8052 

Overbite (mm) -0,94 2,48 -1,62 2,48 0,29 1,85 -0,34 2,41 0,0593 

Interincisivos (1.1º) 118,19
A
 9,12 118,97

A
 9,96 127,13

B
 7,87 121,73

AB
 8,98 0.0053* 

1.NA (º) 27,45
A
 4,26 24,51

AB
 5,62 22,05

B
 5,83 23,29

AB
 7,95 0.0227* 

1.PP (º) 114,83
A
 5,69 114,33

A
 5,70 110,02

B
 6,30 111,89

AB
 7,10 0.0420* 

1-NA (mm) 5,37 1,78 4,34 1,56 4,11 1,90 3,81 2,65 0,0732 

1-PP (mm) 23,68 2,11 23,59 2,17 25,06 2,65 24,56 1,93 0,1074 

6-PP (mm) 16,44 1,74 17,56 0,99 17,07 1,93 16,98 1,48 0,1976 

IMPA (º) 94,78
A
 6,43 94,51

AB
 5,87 89,71

B
 5,87 93,82

AB
 5,47 0.0173* 

1.NB (º) 30,72
A
 5,68 31,99

A
 6,25 26,20

B
 4,99 29,94

AB
 4,68 0.0055* 

1-NB (mm) 5,60 1,77 6,41 2,14 5,06 2,21 6,01 1,70 0,1663 

1-GoMe (mm) 35,17 2,44 35,78 2,22 36,11 2,81 36,33 2,31 0,5381 

6-GoMe (mm) 26,25 1,56 26,64 2,21 27,10 2,27 26,73 1,68 0,5471 

Significante para p<0,05 
Letras diferentes demonstram diferença significante entre os grupos (Pós-teste Tukey) 
Do autor (2013) 

Ao comparar as diferenças obtidas de T2-T1 entre os grupos, 
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verificou-se diferença estatisticamente significante para as variáveis 1.1, 1-PP, 6-PP, 

IMPA, 1.NB e 1-GoMe (Tabela 12). Para a variável overbite, não houve diferença 

entre os grupos em T2-T1 (Gráfico 2). 

Tabela 12 – Comparação das diferenças intergrupos (T2-T1): Média (M), Desvio-
padrão (DP) e ANOVA (p) 

VARIÁVEIS 
E (n=22) M (n=17) GF (n=24) GR (n=18) 

p 
M DP M DP M DP M DP 

SNA (º) -0,64 0,98 -0,57 1,24 -0,64 1,28 -0,77 1,67 0,9747 

SNB (º) 0,18 1,10 0,00 0,83 -0,01 1,26 0,01 1,57 0,9465 

ANB (º) -0,82 0,84 -0,59 0,88 -0,62 1,02 -0,78 0,99 0,8294 

FMA (º) -0,16 1,29 0,11 3,10 -0,13 3,44 0,58 1,70 0,7933 

SN-GoGn (º) -0,53 1,49 -0,48 1,47 0,09 1,82 0,12 2,55 0,5446 

Overbite (mm) 3,09 1,74 2,26 1,85 3,60 1,83 3,32 2,06 0,1503 

Interincisivos(1.1) (º) 3,34
A
 7,32 4,25

AB
 5,71 9,65

B
 6,59 7,01

AB
 9,47 0.0231* 

1.NA (º) -1,18 4,74 -1,82 3,48 -3,43 4,74 -4,20 6,09 0,1415 

1.PP (º) -2,26 4,43 -2,16 3,58 -4,25 4,98 -4,13 5,73 0,3263 

1-NA (mm) 0,52 1,47 0,23 1,41 0,26 1,79 -0,27 1,80 0,5003 

1-PP (mm) 1,50
ABC

 1,00 1,02
AC

 1,27 2,10
BD

 1,08 1,64
CD

 0,96 0.0193* 

6-PP (mm) 0,25
A
 1,15 0,70

AB
 0,83 1,08

B
 0,91 0,68

AB
 0,91 0.0451* 

IMPA (º) -0,91
A
 4,71 -1,25

A
 3,76 -5,52

BC
 3,93 -2,00

AC
 5,13 0.0028* 

1.NB (º) -1,34
A
 4,69 -1,85

A
 3,23 -5,58

B
 3,95 -2,02

A
 5,15 0.0053* 

1-NB (mm) -0,01 0,79 -0,24 0,85 -0,73 1,08 -0,09 1,28 0,0812 

1-GoMe (mm) 1,25 1,05 1,25 1,27 2,05 1,18 1,94 0,80 0.0270* 

6-GoMe (mm) 0,00 1,22 0,49 1,44 0,47 1,09 0,35 0,97 0,5016 

Significante para p<0,05 
Letras diferentes demonstram diferença significante entre os grupos (Pós-teste Tukey) 
Do autor (2013) 

Gráfico 2 – Diferença entre T2 – T1 para o Overbite 
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Do autor (2013) 
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DISCUSSÃO 

Os estudos clínicos prospectivos randomizados são experimentos 

pré-planejados que objetivam avaliar os efeitos ou benefícios de um tratamento e 

produzir resultados válidos e precisos30; no entanto, tem sido pouco utilizados em 

Ortodontia. O estudo da mordida aberta anterior não é exceção, pois poucos 

trabalhos controlados avaliaram o tratamento dessa má oclusão31.  

Estudos com metodologia controlada são necessários para se obter 

evidência científica confiável. As limitações mais frequentes se referem a amostras 

pequenas, variáveis confusas, ausência de cegamento e deficiências no tratamento 

estatístico31. Este estudo respeitou o guia CONSORT32 para obter evidência 

científica confiável, e determinar qual tratamento é o mais eficiente. 

A randomização objetiva produzir grupos similares em diversos 

aspectos, exceto na forma de intervenção que será empregada30. Ao considerar que 

os indivíduos estudados estavam em fase de crescimento, era necessário que os 

grupos apresentassem idade cronológica, gênero e características cefalométricas 

iniciais similares17, 33. Essas características não apresentaram diferenças 

significantes entre os grupos ao início do tratamento (Tabela 1), apesar de não terem 

sido separados ou diferenciados pacientes com mordida aberta predominante 

dentária ou esquelética. Desta forma, demonstrou-se a homogeneidade inicial dos 

grupos, o que permitiu comparações válidas. 

Uma limitação que ocorre em alguns estudos é a falta de 

cegamento, permitindo aos avaliadores, indivíduos ou ambos saber a qual grupo 

pertencem, e assim comprometer os resultados obtidos30, 31. No presente estudo, o 

cegamento não foi possível durante a fase de tratamento dos pacientes, devido à 

presença dos aparelhos e a necessidade de acompanhamento clínico. No entanto, 
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houve o cuidado em realizar a análise cefalométrica cega, o que reforça a validade 

dos resultados obtidos.  

Após a avaliação de 4.563 crianças, foram encontradas 125 com a 

má oclusão desejada. Esta prevalência de 2,7%, com maior concentração no sexo 

feminino, encontra-se abaixo dos índices relatados na literatura3-5, 34. Isso se deve, 

provavelmente, ao fatores de inclusão altamente restritos. Se outras características 

fossem permitidas, como mordida cruzada ou Classe II de Angle, esta frequência 

poderia ser mais próxima dos índices relatados. 

Realizou-se o cálculo amostral previamente à seleção dos pacientes, 

verificando-se a necessidade de obter 22 pacientes em cada grupo experimental. 

Com vistas a equilibrar possíveis perdas na amostra, considerou-se pertinente obter 

amostra inicial maior do que o calculado para cada grupo (25). Por se tratar de um 

estudo clínico prospectivo, com intervenção por um período de 12 meses, alguns 

pacientes desistiram por diversas razões. Porém, verificou-se que a maioria das 

desistências ocorreu nos grupos com dispositivos removíveis. Este fato 

provavelmente está relacionado a maior necessidade de colaboração do paciente 

em utilizar o aparelho e retornar às consultas para acompanhamento, o que pode 

limitar o sucesso do tratamento ortodôntico, conforme relataram Skidmore et al., 

Shah e Sandler 35-37.  

Com relação à época ideal para a intervenção da mordida aberta 

anterior, diversos autores5, 14-16 recomendam que, para a obtenção de melhores 

resultados, a intervenção deve ser realizada entre o final da dentadura decídua e 

início da dentadura mista. No presente estudo, a idade média dos indivíduos 

estudados foi de 8,4 anos, próximo das médias encontradas nos estudos de Erbay 

et al. (8,7)22, Cozza et al. (8,4)20, Torres et al. (8,3)18, Pedrin et al. (8,6)19, Cassis et 
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al. (8,1)17. Assim, pode-se recomendar com segurança esta idade para a 

intervenção, com a justificativa dos indivíduos estarem no final do primeiro período 

transicional, com os molares e incisivos centrais permanentes irrompidos e os 

laterais superiores ainda em erupção. A intervenção ocorre em um período 

quiescente de crescimento (período intertransicional), permitindo a instalação de 

aparelhos fixos ou removíveis sem prejudicar o desenvolvimento em outras 

dimensões. 

Uma limitação desta pesquisa é a falta de um grupo controle não 

tratado, problema observado em vários estudos31. No entanto, nem sempre é 

possível ou ético conduzir um estudo com grupo controle30. Ao considerar o presente 

estudo, seria antiético manter um grupo não tratado, pois as crianças seriam 

expostas à radiação desnecessária, além de permanecerem sem tratamento por um 

período de um ano, mesmo sabendo da necessidade de intervenção imediata em 

função da idade.  

As alterações dentárias na região anterior são fatores que 

geralmente levam à correção da mordida aberta anterior33. No presente estudo, 

todos os grupos apresentaram alterações dentoalveolares significantes que 

colaboraram para a diminuição da mordida aberta anterior (Tabelas 7, 8, 9 e 10). No 

entanto, somente 6 variáveis dentárias apresentaram diferença estatisticamente 

significante na comparação das diferenças intergrupos, resultando em efeitos 

diversos para os diferentes dispositivos (Tabela 12). 

Os resultados deste estudo mostram que todos os grupos 

promoveram diminuição da mordida aberta de maneira semelhante (Tabela 12). A 

diminuição média da mordida aberta de 3,1mm foi similar ao estudo de Cozza et al.20 

(3,5mm). Porém, não foi suficiente para o fechamento da mordida em todos os 
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pacientes, assim como no estudo de Torres et al. (-0,21mm)18. Provavelmente, isso 

ocorreu neste estudo em função do menor tempo de tratamento e da maior 

severidade da mordida aberta anterior ao início do tratamento (-3,72mm) em relação 

ao estudo de Cozza et al. (-2,5mm)20. No entanto, apesar de não ter havido correção 

total do trespasse vertical, os resultados obtidos podem ser considerados efeitos dos 

dispositivos utilizados, pois foram superiores aos resultados verificados nos grupos 

controle estudados por Erbay et al.22 (1,4mm), Cozza et al.20 (0,8mm), Torres et al.18 

(1,59mm), Pedrin et al.19,Cassis et al.38 (1,38mm).   

Os quatro grupos experimentais promoveram melhora na relação 

interincisivos (1.1), porém de forma diferente, onde os grupos tratados com grade 

palatina fixa e removível obtiveram maiores alterações (Tabela 12). Estes resultados 

corroboraram com o estudo de Pedrin et al.19, onde a diferença na inclinação dos 

incisivos foi atribuída à ativação do arco vestibular na grade removível, que 

promoveu inclinação palatina dos incisivos superiores. Os incisivos inferiores 

apresentaram um pradrão de alteração na inclinação axial diferente, onde o grupo 

grade fixa apresentou uma melhor correção no ângulo 1.NB em relação aos demais 

grupos (-5,58º) (Tabela 11).  

A alteração na altura alveolar posterior, aferida pela distância da 

cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior ao plano palatino (6-PP), 

apresentou diferença significante entre os grupos (Tabela 12). Os molares no grupo 

mentoneira (Tabela 8), grade fixa (Tabela 9) e grade removível (Tabela 10) 

apresentaram movimentos extrusivos, ou aumento da altura alveolar, semelhante 

aos resultados encontrados no estudo de Pedrin et al.19, tratados com grade 

removível associada à mentoneira de uso noturno. No entanto, a diferença 

encontrada no grupo esporão deste estudo (Tabela 7) foi semelhante ao grupo 
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controle não tratado no estudo de Pedrin et al.19. Isto reforça os resultados de Cassis 

et al.17, os quais afirmam que a mentoneira de uso noturno não é efetiva no controle 

vertical do desenvolvimento alveolar desta região. Porém, deve-se ressaltar que o 

período avaliado pode não ter sido suficiente para este dispositivo produzir tais 

efeitos desejáveis. 

Destaca-se, ainda, que as modificações verificadas nos pacientes 

deste estudo podem ser devido à eliminação de hábitos deletérios, como sucção 

digital prolongada, uso de chupeta, ou pela normalização das funções de deglutição, 

posicionamento da língua ou selamento labial18. Provavelmente, a falha na correção 

da mordida aberta em alguns casos pode ser atribuída à persistência dos hábitos ou 

postura lingual inadequada. Isso porque, apesar dos esforços realizados para 

remoção dos hábitos e controle da cooperação do paciente, estes aspectos são 

inerentes a cada indivíduo e fogem do controle do pesquisador.  

Ainda, deve-se mencionar que dois dispositivos utilizados neste 

estudo eram removíveis e, desta forma, completamente dependentes da cooperação 

dos pacientes; enquanto os outros dois eram fixos, o que a princípio facilitaria a 

correção da má oclusão. Contudo, ao contrário de um estudo prévio realizado com 

esporões colados17, no presente estudo verificaram-se quebras e descolagens 

especialmente no grupo E, o que também pode limitar sua utilização clínica. 

Dessa forma, cabe ao clínico considerar o custo-benefício e indicar 

qual dispositivo deve ser utilizado para obter melhores resultados. Nesse sentido, 

pode-se utilizar aparelhos fixos ou removíveis, sendo que cada aparelho apresenta 

sua particularidade. Portanto, caso opte-se por aparelhos removíveis, uma grade 

removível pode ser bem indicada. Caso o paciente não seja colaborador ou opte-se 

por um aparelho fixo, a escolha entre uma grade fixa ou esporão deve-se basear nos 
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procedimentos para execução. A grade fixa necessita de procedimentos como 

adaptação de bandas, moldagem, confecção laboratorial e instalação, enquanto a 

instalação de esporões consiste apenas em procedimentos clínicos mais simples. A 

mentoneira de uso noturno pode ser associada a qualquer um dos dispositivos 

citados para que os resultados possam ser somados. 

Estudos futuros são necessários para avaliar os resultados 

promovidos por um maior período de intervenção e avaliar a estabilidade da 

correção. Assim, os autores pretendem continuar o controle dos pacientes deste 

estudo para finalizar a correção nos casos necessários, e avaliar a estabilidade em 

longo prazo dos resultados obtidos.  

 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que os 

protocolos de tratamento propostos promoveram alterações dentárias principalmente 

na região anterior, com movimentos extrusivos e correção da inclinação dos 

incisivos, o que colaborou para a redução média de 3,1mm da mordida aberta 

anterior durante o período estudado. No entanto, não houve diferença significativa 

nos efeitos produzidos pelos diferentes dispositivos testados 
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5 CONCLUSÃO  

Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que os 

protocolos de tratamento propostos promoveram alterações dentárias principalmente 

na região anterior, com movimentos extrusivos e correção da inclinação dos 

incisivos, o que colaborou para a redução média de 3,1mm da mordida aberta 

anterior durante o período estudado. No entanto, não houve diferença significativa 

nos efeitos produzidos pelos diferentes dispositivos testados. 
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 ANEXO A  

Parecer do comitê de ética 
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ANEXO B 

Guia CONSORT 2010 

CONSORT 2010 checklist of information to include 

 when reporting a randomised trial* 
 

Section/Topic 
Item 
No Checklist item 

Reported on 
page No 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title 1 

1b Structured summary of trial design, methods, results, 
and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) 19 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale 22 

2b Specific objectives or hypotheses 
35 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial)  

including allocation ratio 39 

3b Important changes to methods after trial commencement  
(such as eligibility criteria), with reasons 39 

Participants 4a Eligibility criteria for participants 39 

4b Settings and locations where the data were collected 39 

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to 
allow replication, 
including how and when they were actually administered 41 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, 
 including how and when they were assessed 47-51 

6b Any changes to trial outcomes after the trial 
commenced, 
with reasons 38-39 

Sample size 7a How sample size was determined - 

7b When applicable, explanation of any interim analyses 
and stopping guidelines 40 

Randomisation:    
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation 

sequence 40 

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as 
blocking and block size) 40 

 Allocation 
concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation 
sequence 
 (such as sequentially numbered containers), describing 
any steps 
 taken to conceal the sequence until interventions were 
assigned 40 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who 
enrolled participants, 
 and who assigned participants to interventions 40 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to 
interventions 
 (for example, participants, care providers, those 
assessing outcomes) and how 39-41 
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11b If relevant, description of the similarity of interventions 41 

Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary 
and secondary outcomes 50-52 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses -- 

Results 
Participant flow (a 
diagram is strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were 
randomly assigned, 
 received intended treatment, and were analysed for the 
primary outcome 52 

13b For each group, losses and exclusions after 
randomisation, together with reasons 52 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up 40 

14b Why the trial ended or was stopped 40 

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical 
characteristics for each group 53 

Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) 
included in each  
analysis and whether the analysis was by original 
assigned groups 53 

Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for 
each group, 
 and the estimated effect size and its precision (such as 
95% confidence interval) 51 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute  
and relative effect sizes is recommended 51 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including 
subgroup analyses  
and adjusted analyses, distinguishing pre-specified from 
exploratory -- 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group 
(for specific guidance see CONSORT for harms) 41 

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, 

mprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 59-62 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial 
findings 62 

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits 
and harms, 
and considering other relevant evidence 62-65 

Other information 
 

Registration 23 Registration number and name of trial registry 76-77 

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available -- 

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of 
drugs), 
role of funders 

 

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for 

important clarifications on all the items. If relevant, we also recommend reading CONSORT extensions for cluster 

randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic 

trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see 

www.consort-statement.org. 
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