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1. Resumo do Trabalho 

 

Nesta pesquisa foi realizada uma análise comparativa da prevalência e 
severidade da mordida aberta anterior, na fase da dentição decídua completa, em 
três grupos amostrais de crianças procedentes do Estado de São Paulo, quais 
sejam: leucodermas (brancas), feodermas/melanodermas (pardas/negras) e 
xantodermas (nipo-brasileiras). Cada um dos grupos anteriores abrangeu 
aproximadamente 450 crianças, com três a seis anos de idade, de ambos os 
gêneros. A metodologia consistiu no levantamento e análise de fichas de exames 
clínicos referentes à oclusão dental, as quais se encontram arquivadas no 
Departamento de Ortodontia da UNICID. A mordida aberta anterior foi classificada 
em três categorias: a) suave: -1 até -2 mm, b) moderada: -3 a -4 mm, f) severa: 
maior que – 5mm. As prevalências foram tabuladas separadamente para os 
gêneros masculino e feminino, assim com para cada um dos três grupos raciais. 
Os resultados evidenciaram que as mordidas abertas anteriores acometeram 
20,5% das crianças leucodermas, 21,1% das feodermas/melanodermas e apenas 
4,5% das xantodermas nipo-brasileiras, evidenciando prevalências semelhantes 
entre os dois primeiros grupos raciais. Todavia, as prevalências foram 
aproximadamente cinco vezes maiores aos das crianças nipo-brasileiras. Quanto 
à intensidade, 52,5% das crianças leucodermas exibiram mordidas abertas 
anteriores suaves, 30,3% moderadas e 17,2% severas. Nas crianças 



2 
 

feodermas/melanodermas essas frequências foram de, respectivamente, 39,3%, 
36,6% e 24,1%. Finalmente, quanto às crianças xantodermas nipo-brasileiras, 
nenhuma apresentou MAAs severas, notando-se predomínio das suaves (61,1%), 
seguidas pelas moderadas (38,9%). Conclui-se que as crianças nipo-brasileiras 
exibem nítidas diferenças em relação às leucodermas e às 
feodermas/melanodermas, no que concerne à prevalência das MAAs e também à 
distribuição de acordo com os três níveis de intensidade considerados. 

 
 

2.  Introdução  

 

Levando em consideração o maior envolvimento da musculatura bucofacial 

durante a amamentação, em comparação ao observado no aleitamento por 

mamadeira, Karjalainen et at, em 1999, investigaram a associação entre a 

duração do aleitamento materno e a prevalência de maloclusões na dentição 

decídua. O estudo foi realizado por meio da avaliação de 148 crianças com três 

anos de idade, sendo 78 do gênero masculino e 70 do feminino, as quais 

receberam amamentação exclusiva por um período médio de 5,8 meses (dp=3,6), 

muito embora o período total da amamentação tenha alcançado uma média de 7,3 

meses (dp=3,8). A avaliação apontou que 17% das crianças ainda não haviam 

abandonado a sucção de chupeta ou então haviam interrompido este hábito 

recentemente, num período menor ou igual a três meses. Quanto ao hábito de 

sucção digital, verificou-se uma prevalência bastante baixa, da ordem de 3%. No 

tocante às maloclusões, foram observadas prevalências de 13% para as mordidas 

cruzadas posteriores, 26% para os casos com sobressaliência aumentada e 18% 

para as mordidas abertas anteriores. Estas últimas, por sua vez, revelaram intensa 

relação com os hábitos de sucção de chupeta e digital, sem, contudo apresentar 

relação com a duração da amamentação. Já as mordidas cruzadas posteriores 
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demonstraram associação tanto com o período de amamentação, assim como 

com os hábitos de sucção não nutritivos. Portanto, concluiram que a 

amamentação por período curto expõe a um maior risco para  instalação de 

mordida cruzada posterior.  

Com o propósito de levantar informações sobre associação entre hábitos 

deletérios e maloclusões, Natalini e Assêncio-Ferreira, em 2002, examinaram uma 

amostra de 275 crianças entre três e seis anos de idade. Os resultados 

demonstraram que o período de aleitamento tem influência sobre a persistência no 

uso de chupeta, mamadeira e sucção digital, ratificando que os hábitos de sucção 

não nutritivos predispõem ao surgimento de maloclusões, tais como as mordidas 

cruzadas posteriores e a mordida aberta anterior. 

Em 2003, Charchut, Allred e Needleman avaliaram 126 crianças 

cadastradas no Ambulatório do Hospital Infantil de Boston, com dois a seis anos 

de idade, sendo 69% do gênero masculino e 31% do feminino. Esta pesquisa foi 

desenvolvida com o objetivo de delinear os efeitos provocados pelos diversos 

padrões de alimentação infantil sobre a dentição decídua. Para tanto, após a 

assinatura de termos de consentimento livre e esclarecido, os pais preencheram 

questionários a respeito da alimentação, presença de hábitos de sucção não 

nutritivos, histórico de saúde e análise da oclusão na dentadura decídua. No 

quesito alimentação, indagaram sobre a frequência e duração do aleitamento 

materno, assim como a utilização de mamadeira ou copinho, sendo analisados os 

quatro períodos de seis meses que compõem a primeira infância, destacando o 

padrão que se mostrou mais frequente. Nos primeiros doze meses o aleitamento 

por mamadeira foi mais frequente, e seu uso persistiu entre 12 e 18 meses, 
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gerando uma propensão 3,1 vezes maior para instalação de mordida aberta 

anterior (p=0,05). Por outro lado, o uso de copinho foi mais frequente no segundo 

ano de vida. Contudo, o predomínio de mamadeira nos seis primeiros meses de 

vida revelou associação com maior prevalência da sucção de chupeta (p=0,008). 

Nesse estudo, evidenciou-se que este hábito aumenta em 2,5 vezes o risco para o 

desenvolvimento de maloclusões, tais como: ausência de degrau mesial (p=0,005) 

e sobressaliência maior que 3mm, e risco 2,9 vezes maior para mordida aberta 

anterior (p=0,07).  

Viggiano et al, em 2004, avaliaram uma amostra de 1.099 crianças com três 

a cinco anos de idade, residentes em uma cidade ao sul da Itália, com a finalidade 

de avaliar a influência dos diversos padrões de aleitamento e dos hábitos de 

sucção não nutritivos sobre a oclusão decídua. Constataram que 7% 

apresentavam mordida cruzada posterior e 13%, mordida aberta anterior, 

verificando-se associação estatisticamente significante desta última com os 

hábitos de sucção não nutritivos (OR=4,61; p<0,0001). Todavia, não foi 

encontrada influência do padrão de aleitamento sobre a prevalência desta 

maloclusão. 

Ainda em 2004, Katz, Rosemblatt e Gondim analisaram a influência dos 

hábitos de sucção não nutritivos na dentição decídua e sua relação com a 

morfologia facial. A amostra foi composta por 330 crianças com quatro anos de 

idade, da cidade de Recife, Pernambuco. A metodologia alicerçou-se em exames 

visuais da face e exames clínicos para diagnosticar maloclusões, além de 

questionários contendo informações sobre gênero, data de nascimento e histórico 

de HSNN. Com base nestes últimos, as crianças foram divididas em dois grupos: 
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G1- com histórico de hábitos (67,9%) e G2- sem histórico de hábitos (32,1%). 

Entre os HSNN, a sucção de chupeta foi o mais prevalente (88,4%). As 

maloclusões investigadas foram mordida cruzada posterior, mordida aberta 

anterior e sobressaliência aumentada. Após a realização de testes estatísticos, foi 

detectada prevalência de 49,7% de maloclusões, as quais revelaram intensa 

associação com a presença dos citados hábitos (p=0,000). A MCP teve 

prevalência de 12,1%, a sobressaliência aumentada esteve presente em 29,7% da 

amostra, e finalmente, a MAA teve prevalência de 36,4%. A maioria das crianças 

com maloclusões pertencia ao G1, sendo este o caso em 92,5% daquelas que 

apresentavam MCP, enquanto que, para aquelas que exibiam sobressaliência 

aumentada a prevalência desses hábitos foi de 85,7%. Nas crianças com MAA, a 

prevalência desses hábitos foi de 95,5%. Com relação ao padrão facial, não foi 

constatada associação estatisticamente significante com as maloclusões, 

observando-se apenas associação entre as maloclusões e os hábitos em estudo. 

Também demonstrando interesse por este tema, Ganesh, Tandon e Sajida, 

em 2005, realizaram pesquisa com a finalidade de analisar se há associação entre 

os padrões de aleitamento e o desenvolvimento de maloclusões. O estudo foi 

realizado por meio de questionários preenchidos pelos pais/responsáveis, 

abordando aspectos referentes à saúde geral da criança, assim como o tipo e a 

duração do aleitamento. A oclusão dentária foi avaliada mediante modelos de 

gesso dos arcos dentários de 153 crianças de Manipal, Kanara - Índia, com três a 

cinco anos de idade e sem histórico de hábitos deletérios. As crianças foram 

divididas em dois grupos: G1 - as que receberam aleitamento materno exclusivo 

(n=81) e G2 - as que receberam aleitamento misto (n=72). Os resultados 
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revelaram mordida aberta anterior em 5,25% das crianças do G1, juntamente com 

sobremordida de 2 a 4mm em 41,9%. No G2, a mordida aberta anterior foi 

detectada em 4,16%, com ausência de diferença estatisticamente significante em 

relação ao G1. Os autores enfatizaram para o risco potencial gerado pelo 

aleitamento prolongado, tanto materno quanto por mamadeira, no 

desenvolvimento específico de determinadas maloclusões, tais como a mordida 

aberta anterior e a mordida cruzada posterior. 

Em 2005, Bezerra et al. analisaram a relação entre os padrões de 

aleitamento infantil, a instalação de maloclusões e de hábitos de sucção não 

nutritivos e sua permanência. A amostra foi composta por 106 crianças com três a 

cinco anos de idade, de ambos os gêneros, matriculadas em creches municipais 

de Campina Grande - PB. Foram utilizados questionários dirigidos às mães, 

inquirindo sobre o padrão de aleitamento e presença de hábitos de sucção não 

nutritivos. Consecutivamente, foi realizado exame bucal das crianças, focando nas 

maloclusões (sobressaliência e sobremordida aumentadas, mordida aberta 

anterior, mordida cruzada anterior e/ou posterior). Verificaram que 83% da 

amostra recebeu aleitamento materno, muito embora em apenas 53% ele tenha 

sido realizado por um período mínimo de seis meses.  Os resultados evidenciaram 

que 78,5 % das crianças amamentadas durante 24 meses ou menos 

apresentaram algum hábito de sucção não nutritivo (p<0,01), enquanto que 

apenas 22% das que foram amamentadas por período superior a este 

apresentaram os referidos hábitos. As maloclusões foram encontradas em 80,2% 

da amostra, sendo que as mais frequentes foram a sobressaliência aumentada 

(49,1%) e a mordida aberta anterior (45,3%). Portanto, constatou-se forte relação 
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entre os hábitos de sucção não nutritivos e as maloclusões (p<0,001). Os autores 

consignaram que, o tipo e duração do aleitamento, constituem-se em fatores 

desencadeantes dos hábitos bucais nocivos. 

            Com o objetivo de analisar a associação entre os hábitos de sucção não 

nutritivos e a prevalência de mordida aberta anterior na dentição decídua, Katz, 

Rosenblatt e Gondim, em 2005, implementaram um estudo longitudinal 

envolvendo 100 crianças, entre 4 e 5 anos de idade, de escolas públicas de 

Recife, Pernambuco Para a coleta dos dados, foram utilizados questionários, com 

informações sobre a presença de sucção de chupeta e/ou dedo, além de fichas de 

exame clínico da oclusão dentária. Os resultados evidenciaram uma prevalência 

média de 33% para a MAA no primeiro ano da avaliação, demonstrando uma 

redução estatisticamente significante (p<0,05) após um ano de estudo, para um 

valor médio de 29%, devido à autocorreção oriunda da interrupção dos hábitos em 

questão. Estes últimos também exibiram decréscimo, pois a sucção de chupeta 

reduziu-se de 28% para 19%, enquanto que a sucção digital declinou de 8% para 

7%. A prevalência da mordida aberta anterior apresentou associação 

estatisticamente significante com os hábitos de sucção não nutritivos, tanto no 

estudo anterior quanto no atual. 

Em 2006, Sousa, Valle e Pacheco investigaram a relação entre hábitos de 

sucção, maloclusões, aleitamento e grau de informação prévia das mães. Foram 

avaliadas 79 crianças na fase da dentadura decídua completa, na faixa etária de 

dois a cinco anos, cadastradas na Clínica da Odontologia da Universidade Federal 

do Espírito Santo, na cidade de Vitória. A amostra foi dividida em dois grupos: 

Grupo Caso, composto por 39 crianças que apresentavam hábitos de sucção não 
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nutritivos e Grupo Controle (n=40), composto pelas que não os apresentavam. 

Previamente, as mães responderam questionários envolvendo informações sobre 

presença de hábitos não nutritivos, maloclusões, respiração bucal e os tipos de 

aleitamento (classificados em aleitamento natural exclusivo até os seis meses; 

natural exclusivo até os três meses ou artificial desde o nascimento), além de 

relatarem se haviam recebido orientações prévias a respeito da amamentação. O 

exame clínico constou de avaliação dos lábios em repouso e avaliações 

intrabucais referentes às variações anteroposteriores (relação terminal dos 

segundos molares decíduos e relação de caninos decíduos); transversais (relação 

maxilomandibular) e vertical (relação com o plano oclusal). Percebeu-se que as 

mães das crianças do grupo controle receberam mais orientações prévias a 

respeito da amamentação, tendo sido mais frequente o aleitamento natural 

exclusivo até os seis meses e menos prevalentes os hábitos de sucção não 

nutritivos. Porém, as crianças que receberam aleitamento artificial desde o 

nascimento apresentaram maior prevalência de tais hábitos, destacando-se o uso 

de chupeta (88,23%). Todavia, no grupo caso também houve aumento 

considerável no período de amamentação para as mães previamente orientadas. 

Houve relação estatisticamente significante entre presença de HSNN e 

desenvolvimento de maloclusões, com razão de chances (OR) doze vezes maior 

para as crianças com hábitos. A mordida aberta anterior foi a maloclusão mais 

prevalente, estando presente em 43,7% das crianças com presença de hábitos. 

No ano de 2007, Peres et al, com o objetivo de relacionar a amamentação e 

os hábitos de sucção não nutritivos com o desenvolvimento de maloclusões na 
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dentição decídua, avaliaram 359 crianças por meio de questionários dirigidos às 

suas mães, contendo informações sobre a duração da amamentação e a presença 

de hábitos de sucção não nutritivos ao nascimento, aos doze meses de vida, aos 

três e aos seis anos de idade. Além da entrevista, foram realizadas avaliações 

oclusais de todas as crianças. Os resultados apontaram prevalência de 18,2% 

para a mordida cruzada posterior e de 46,2% para a mordida aberta anterior. 

Segundo os autores, os fatores predisponentes mais comumente relacionados 

com esta última maloclusão foram os hábitos de sucção não nutritivos no período 

entre um e quatro anos, bem como a presença de sucção digital aos seis anos de 

idade. Já os fatores predisponentes para a mordida cruzada posterior foram 

amamentação por período inferior a nove meses e uso continuado de chupeta 

entre um e quatro anos de idade. Os autores ainda destacaram que a 

amamentação é o melhor método de aleitamento para prevenção desta 

maloclusão na fase da dentadura decídua. 

Em decorrência da elevada prevalência, as maloclusões são apontadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos problemas mais 

preocupantes da atualidade, pois podem provocar prejuízos físicos, psicológicos e 

sociais para o indivíduo. No contexto brasileiro, o Projeto Brasil 2003 detectou 

prevalência de 36,5% nas crianças com cinco anos de idade e 20,8% com 

maloclusão severa nos adolescentes com 12 anos. Tendo em vista o grande 

significado deste problema, Massuia, Carvalho e Matsuo, em 2011, realizaram um 

estudo transversal a fim de calcular a prevalência das maloclusões na dentadura 

decídua, traçando sua associação com os períodos de amamentação e a 
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presença dos seguintes hábitos bucais nocivos: mamadeira, chupeta, sucção 

digital e respiração bucal. A amostra foi constituída por 374 crianças, de ambos os 

gêneros, entre três e cinco anos de idade, do município de Pedra Preta (MT), 

atendidas por Unidades de Saúde da Família (USF). Todas as crianças foram 

examinadas por um cirurgião-dentista calibrado e, além disso, suas mães foram 

entrevistadas por duas auxiliares devidamente treinadas para o correto 

preenchimento dos questionários, os quais continham itens sobre os diversos tipos 

de hábitos bucais e períodos de amamentação exclusiva. O exame clínico da 

oclusão incluiu a análise do degrau terminal entre os segundos molares decíduos, 

presença ou ausência de mordida cruzada posterior e aberta anterior, além da 

presença de discrepâncias dentárias e diastemas. Para as análises estatísticas 

foram utilizados os testes do qui-quadrado com correção de Yates e Exato de 

Fisher (p<0,05). A idade média foi de 4,2 anos (dp=0,8). A prevalência das 

maloclusões foi de 53,2%. Destacando-se, com maior prevalência, o apinhamento 

dental (23%), seguido pela sobressaliência aumentada (16,6%), mordida aberta 

anterior (16%) e mordida cruzada posterior unilateral (7,7%). A presença de um ou 

mais hábitos bucais nocivos manifestou-se em 94,9% das crianças, destacando-se 

o uso de mamadeira (87,2%), morder objetos (45,2%) e sucção de chupeta (39%). 

Os resultados também revelaram que 5,1% da amostra não apresentou histórico 

dos citados hábitos, enquanto que 78,9% desse grupo exibiu oclusão normal e 

recebeu amamentação exclusiva, com duração igual ou superior a três meses. A 

duração média da amamentação exclusiva foi de 4,41 meses, sendo que 11,2% 

das crianças nunca receberam amamentação e apenas 36,4% foram 

amamentadas por período igual ou superior a seis meses. Houve relação 
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estatisticamente significante entre maloclusão e presença de hábitos. 

Corroborando estudos prévios, percebeu-se que 36,4% das crianças que não 

receberam amamentação, ou então que a receberam por período inferior a seis 

meses, manifestaram maior prevalência de maloclusões. Face aos resultados 

alcançados, os autores ressaltaram que a amamentação por período igual ou 

maior que seis meses constitui importante fator para a prevenção das 

maloclusões. 

Ainda em 2011, Romero et al investigaram a associação entre 

amamentação, hábitos de sucção não nutritivos e a prevalência de mordida aberta 

anterior na dentição decídua. A amostra incluiu 1.377 crianças de 11 pré-escolas 

públicas da zona leste da cidade de São Paulo, com três a seis anos de idade, de 

ambos os gêneros. Após o consentimento expresso e preenchimento de 

questionário pelas mães, incluindo aspectos socioeconômicos, as crianças foram 

examinadas por três cirurgiões-dentistas devidamente calibrados, os quais 

catalogaram a sobremordida em três tipos: normal, negativa (mordida aberta 

anterior) e profunda. Conforme a duração da amamentação, as crianças foram 

alocadas em quatro grupos: G1 - não amamentadas; G2 - amamentadas por 

menos de seis meses; G3 - desmame entre seis e 12 meses; G4 - amamentadas 

por mais de 12 meses. A mordida aberta anterior revelou prevalências de 31,9% 

em G1; 26,1% em G2; 22,1% em G3 e 6,2% em G4. A mordida aberta anterior 

demonstrou frequência cinco vezes maior no grupo G1 em relação ao G4. 

Portanto, estes resultados confirmam que existe uma associação entre o maior 

tempo de amamentação e a redução na prevalência de maloclusões, tendo em 
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vista que o grupo não amamentado apresentou uma razão de chances 7,1 vezes 

maior para o desenvolvimento de mordida aberta anterior quando comparado ao 

grupo amamentado por mais de 12 meses. Adicionalmente, para cada ano de 

persistência de hábitos de sucção não nutritivos ocorreu um incremento de 2,38 

vezes na razão de chances para a ocorrência desta maloclusão. 

Por intermédio de um estudo transversal, Vasconcelos et al., em 2011, 

investigaram as prevalências de hábitos de sucção não nutritivos e de mordida 

aberta anterior, bem como seus fatores associados. A amostra englobou 1.308 

crianças brasileiras, com idades entre 30 e 59 meses, de escolas públicas de 

Recife, Brasil. As mães ou responsáveis pelas crianças responderam 

questionários sobre renda familiar, presença de HSNN e tipo de aleitamento. A 

metodologia também incluiu exames clínicos da oclusão dental, por meio dos 

quais a presença ou não da mordida aberta anterior era diagnosticada nas 

crianças participantes. As análises apontaram que a maioria das crianças (56,7%) 

pertencia a famílias de baixa renda, 53% eram meninos, 50,7% foram aleitadas 

por meio de mamadeira e que 60% não apresentaram HSNN. Houve associação 

estatisticamente significante entre os hábitos nocivos e gênero (p=0,001), idade 

(p=0,003) e tipo de aleitamento (p<0,001). A prevalência da mordida aberta 

anterior foi de 32%, e apresentou associação significante com o tipo de 

aleitamento (p< 0,001) e com os HSNN (p< 0,001), sem interferências do gênero 

ou da renda familiar. Conjuntamente a estes resultados, as autoras ressaltaram 

que os HSNN são comuns entre as crianças jovens em várias populações, e sua 

prevalência depende de fatores como gênero, idade, tipo de aleitamento e nível 

sociocultural. No contexto dos HSNN, destaca-se a sucção de chupeta como o 
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mais frequente, principalmente entre as meninas (49,95%). Contudo, com o 

aumento da idade, há uma diminuição na frequência dos mesmos. Quanto aos 

fatores predisponentes da mordida aberta anterior, foram apontados os hábitos de 

sucção não nutritivos, padrões respiratório e esquelético, prevalência de cáries 

dentárias, bem como a ocorrência do desmame precoce. Este último revela inter-

relação com os processos de industrialização e modernização da sociedade, 

devido aos quais as mulheres voltam mais cedo ao trabalho, interrompendo, desta 

forma, a amamentação. Tal interrupção gera a ruptura da estreita relação entre 

mãe e filho, comprometendo, assim, o desenvolvimento psicológico da criança e 

propiciando a instalação dos hábitos nocivos. Por esta razão, é sugerida a 

necessidade de políticas de saúde pública que incentivem a amamentação 

prolongada, a fim de reduzir as prevalências dos hábitos de sucção não nutritivos 

e da mordida aberta anterior. 

Com o interesse de testar a hipótese de que hábitos nocivos presentes na 

adolescência têm associação com os hábitos de sucção não nutritivos durante a 

infância, Thomaz, Cangussu e Assis, em 2012, realizaram um estudo transversal 

envolvendo 2.060 adolescentes (70,6% feodermas, 24,4% melanodermas e 5% 

leucodermas), entre 12 e 15 anos de idade, matriculados em escolas públicas e 

particulares da cidade de Salvador, Brasil. As mães ou responsáveis pelas 

crianças deviam responder questionários abordando aspectos sociodemográficos, 

bem como aqueles concernentes à saúde geral, ao período de amamentação e à 

presença de hábitos de sucção não nutritivos durante a infância. Todos os 

adolescentes também foram submetidos a exames faciais e oclusais, além de 

serem questionados sobre possíveis hábitos nocivos presentes nessa ocasião. Os 
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resultados apontaram que 45,1% dos adolescentes apresentavam hábitos 

nocivos, sendo que os mais prevalentes foram onicofagia, morder lábios, 

bochechas e objetos, além de bruxismo. Observou-se também que a prevalência 

de maloclusões atingiu 83%, sendo que 56,7% foram detectadas no gênero 

feminino. A mordida aberta anterior revelou prevalência de 9,85%. A maior parte 

das maloclusões (84,2%) ocorreu na amostra proveniente de escolas públicas, 

talvez devido ao nível de escolaridade dos pais e acesso restrito a tratamentos 

dentários. Os autores depreenderam que a presença de hábitos de sucção não 

nutritivos na infância representa um complexo mecanismo de compensação e 

fuga, frequentemente utilizado pelas crianças com carências emocionais e 

imaturidade psicológica para lidar com frustrações, tensões, inseguranças e 

ansiedades. Após a aplicação de testes estatísticos, verificou-se que esses 

hábitos na infância apresentavam associação com maior prevalência de hábitos 

na adolescência, e também foram mais comuns em adolescentes provenientes de 

escolas públicas. Consequentemente, os pesquisadores concluíram que deve ser 

concedida maior atenção para crianças com os citados hábitos, a fim de prevenir a 

perpetuação dos mesmos, ou até mesmo sua substituição por outros, na fase da 

adolescência, favorecendo a prevenção do desenvolvimento de diversas 

maloclusões. 

Em um estudo longitudinal compreendendo um período de cinco anos, Góis 

et al., em 2012, avaliaram a incidência de maloclusões entre as fases das 

dentições decídua e mista, em 212 crianças brasileiras (111 meninas e 101 

meninos), com 8 a 11 anos de idade, procedentes de pré-escolas de Juiz de Fora,  
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Minas Gerais. Para inclusão na amostra, as crianças poderiam apresentar tanto 

oclusão normal, assim como maloclusão, na dentição decídua (mordida aberta 

anterior, mordida cruzada posterior, sobressaliência maior do que 3 mm), além de 

nunca terem sido submetidas a tratamento ortodôntico ou adenoidectomia. As 

maloclusões na dentição mista atingiram 94,1% das crianças com maloclusões 

pré-existentes na dentição decídua, porém acometeram 67,7% do grupo de 

crianças sem maloclusões prévias. As seguintes prevalências foram constatadas 

para as maloclusões nas dentições decídua e mista, respectivamente: 36,3% e 17 

% para mordida aberta anterior, 19,3% e 26,4% para mordida cruzada posterior e 

33% e 33,5% para sobressaliência aumentada. Houve associação 

estatisticamente significante para a presença de mordida aberta anterior, mordida 

cruzada posterior e sobressaliência aumentada entre as dentições decídua e mista 

(p<0,001). As crianças que apresentaram mordida aberta anterior na dentição 

decídua, revelaram uma razão de chances 3,1 vezes maior para a perpetuação da 

citada maloclusão durante a dentição mista. Contudo, confirmou-se a tendência 

para autocorreção da mordida aberta anterior, desde que os hábitos de sucção 

não nutritivos não tenham persistido por períodos prolongados. 

Em função da grande importância da dentição decídua para o subsequente 

desenvolvimento da dentição permanente, Hegde, Panwar, Bolar e Sanghavi, em 

2012, analisaram a prevalência de maloclusões em 200 crianças indianas, com 

três a cinco anos de idade, matriculadas em escolas de Udaipur, Índia. Por meio 

de exame clínico, foram observados alguns parâmetros oclusais, a saber: relação 

de molares e caninos, sobressaliência e sobremordida, mordidas cruzadas 

posteriores e anteriores, bem como presença ou ausência de espaços fisiológicos 
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e apinhamentos dentários. As análises demonstraram que a relação molar em 

plano terminal reto foi a mais frequente (52%) entre as crianças com três a quatro 

anos de idade (Grupo I). Por outro lado, entre aquelas com quatro a cinco anos 

(Grupo II), a relação em degrau mesial foi mais comum (54%). De modo notável, a 

relação molar em degrau distal esteve ausente em toda a amostra. No Grupo I, 

78% das crianças apresentaram relação de caninos em Classe l, enquanto que a 

relação de Classe II revelou uma prevalência de apenas 22%. Relações de topo-a-

topo e Classe lll não foram encontradas em nenhuma criança. Do mesmo modo, a 

mordida aberta anterior também não foi observada, contrapondo-se a estudos 

anteriores cujos resultados apontaram prevalências de 5% entre crianças 

negras/africanas, 11% entre as finlandesas, 8 a11% entre as sauditas, 5% entre 

as nigerianas e 5,7% entre as crianças jordanianas. 

Especificamente com o objetivo de determinar a prevalência da mordida 

aberta anterior, Urzal, Braga e Ferreira, no ano de 2013, realizaram uma pesquisa 

incluindo 1.264 crianças, com três a doze anos de idade, da cidade do Porto, em 

Portugal. Detectaram prevalência de 16,9% para a maloclusão em análise, cujos 

principais fatores de risco na dentição decídua são o uso de chupeta, sucção 

digital, interposição lingual e respiração bucal. Segundo os autores, faz-se 

necessária a prevenção por meio de programas de saúde pública, bem como a 

remoção precoce dos hábitos de risco. 

Com a intenção de avaliar a prevalência de maloclusões e os fatores a elas 

associados, Corrêa-Faria et al, em 2013, realizaram um estudo transversal 

embasado em dados de saúde geral e características oclusais referentes a 381 

pré-escolares, com três a cinco anos de idade, da cidade de Diamantina, Minas 
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Gerais. Foi detectada prevalência de 32,5% para as maloclusões, mas sem 

apresentar associação com as condições sociodemográficas (escolaridade e 

renda familiar). Contudo, revelaram associação a curtos períodos de 

amamentação, demonstrando alta frequência entre as crianças que nunca foram 

amamentadas e que utilizaram apenas mamadeira. Os autores explanaram que 

este tipo de aleitamento não contribui para o desenvolvimento da musculatura 

orofacial e com o consecutivo desenvolvimento craniofacial. Os autores apontaram 

alguns fatores desencadeantes, dentre eles: uso de mamadeira, hábitos de 

sucção nocivos e curto período de amamentação.  A mordida aberta anterior foi a 

maloclusão mais frequente, com prevalência de 12,3%, demonstrando associação 

com o uso de mamadeira e hábitos de sucção não nutritivos. Contudo, não 

apresentou associação com outras variáveis, tais como gênero e problemas de 

saúde. 

 
 
3. Procedimentos Metodológicos  

 
 
 

Em todas as etapas do Programa de Iniciação Científica foram 

selecionados diversos artigos científicos de interesse para a pesquisa. O aluno 

realizou a leitura, interpretação dos textos e redação dos resumos, gerando a 

Revisão Literatura apresentada no item anterior. Este trabalho de revisão 

prosseguiu durante toda a pesquisa. 

 Adicionalmente, o aluno teve acesso aos prontuários de levantamentos 

epidemiológicos que estão arquivados no Departamento de Ortodontia da UNICID. 
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Deste modo, teve condições de realizar uma seleção preliminar dos prontuários 

que utilizou na presente pesquisa.  

 Após a seleção dos prontuários que foram utilizados na pesquisa, o aluno 

procedeu à transferência dos dados de interesse neles contidos para planilhas 

especialmente desenvolvidas para esta investigação científica. 

Foram analisadas as fichas de avaliação oclusal e os questionários de 

saúde pertinentes a 1.413 crianças brasileiras. Todas elas apresentavam-se na 

fase da dentadura decídua completa, com três a seis anos de idade, e foram 

divididas em três grupos raciais, sendo 484 crianças leucodermas, 530 

feodermas/melanodermas e 399 xantodermas (nipo-brasileiras), provenientes de 

escolas municipais de educação infantil da cidade de São Paulo, excetuando-se 

as crianças xantodermas, pois estas eram provenientes de escolas particulares de 

14 cidades do Estado de São Paulo (Tabela 3.1). 

          

Tabela 3.1 – Distribuição dos grupos amostrais de acordo com o gênero e o grupo  

                     racial 

Gênero 

GRUPOS AMOSTRAIS 

Leucodermas 
Feodermas e 

Melanodermas 

Xantodermas 

(nipo-

brasileiros) 

Total 

n % N % n % n % 

Masculino 230 32,2 283 39,7 200 28,1 713 100 

Feminino 254 36,3 247 35,3 199 28,4 700 100 

Total 484 34,3 530 37,5 399 28,2 1413 100 
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4. Resultados 
 
 

Os resultados apresentados na Tabela 4.1 indicam que, no grupo das 

crianças leucodermas portadoras de mordida aberta anterior, em 52,5% dos casos 

ela era de intensidade suave, em 30,3% moderada e 17,2% acentuada. Para as 

crianças melanodermas as intensidades foram de, respectivamente, 39,3%, 36,6% 

e 24,1%. Finalmente, nas crianças xantodermas a maior concentração ocorreu na 

intensidade suave, com 61,1% dos casos, seguida pela moderada (34,1%). Por 

outro lado, neste grupo racial nenhuma criança apresentou MAA acentuada. 

 
 
Tabela 4.1 – Prevalência da mordida aberta anterior na amostra total, de acordo 

com sua intensidade, nos três grupos raciais investigados. 

 

Grupo 

étnico 

 

n 

 

 

Prevalência 

da MAA 

% 

Intensidade da Mordida Aberta Anterior 

Suave Moderada Acentuada Total  

n % n % n % n % 

Leuco 484 20,45 52 52,5 30 30,3 17 17,2 99 100 

Melano 530 21,13 44 39,3 41 36,6 27 24,1 112 100 

Xanto 399 4,51 11 61,1 7 38,9 0 0,0 18 100 

Total 1.413 16,20 107 46,7 78 34,1 44 19,2 229 100 

 

 
Aprofundando a análise apresentada anteriormente, a Tabela 4.2 permite 

observar como se distribui a intensidade da mordida aberta anterior 

exclusivamente nas crianças do gênero masculino, nos três grupos raciais. 

Verifica-se que a MAA de intensidade suave foi a mais frequente nos três grupos, 

muito embora tenha revelado a menor prevalência para as melanodermas 

(43,4%), seguidas pelas leucodermas em uma situação intermediária (53,5%) e, 

finalmente, as xantodermas com a maior concentração neste nível de intensidade 
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(57,1%). Considerando-se agora as MAAs moderadas, elas também foram mais 

frequentes nas crianças xantodermas (42,9%), seguidas pelas melanodermas 

(34%) e leucodermas (23,3%). Por outro lado, no que diz respeito as MAAs 

acentuadas, elas apresentaram frequências muito parecidas entre as crianças 

leucodermas (23,3%) e as melanodermas (22,6%), mas foram inexistentes nas 

crianças xantodermas. 

  

 

Tabela 4.2 – Prevalência da mordida aberta anterior no gênero masculino, de 

acordo com sua intensidade, nos três grupos raciais investigados 

 

Grupo 

étnico 

 

n 

 

 

Prevalência 

da MAA 

% 

Intensidade da Mordida Aberta Anterior 

Suave Moderada Acentuada Total  

N % n % n % n % 

Leuco 230 18,69 23 53,5 10 23,3 10 23,3 43 100 

Melano 283 18,72 23 43,4 18 34,0 12 22,6 53 100 

Xanto 200 3,50 4 57,1 3 42,9 0 0,0 7 100 

Total 713 14,44 50 48,5 31 30,1 22 21,4 103 100 

 

 

A Tabela 4.3 oferece uma análise similar àquela anteriormente observada 

na Tabela 3.2, com a única diferença que agora estão sendo estudadas apenas as 

crianças do gênero feminino. As MAAs foram as mais frequentes para os grupos 

leucodermas (51,8%) e xantodermais (63,6%). Entretanto, nas crianças 

melanodermas as MAAs moderadas foram mais frequentes (39%), seguidas de 

perto pelas suaves (35,6%) e, finalmente, as acentuadas (25,4%). Mais uma vez, 

verifica-se inexistência de MAAs acentuadas nas crianças xantodermas, agora 

também no gênero feminino. 
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Tabela 4.3 – Prevalência da mordida aberta anterior no gênero feminino, de 

acordo com sua intensidade, nos três grupos raciais investigados 

 
 

Grupo 

étnico 

 

n 

 

 

Prevalência 

da MAA 

% 

Intensidade da Mordida Aberta Anterior 

Suave Moderada Acentuada Total  

N % n % n % n % 

Leuco 254 22,04 29 51,8 20 35,7 7 12,5 56 100 

Melano 247 23,88 21 35,6 23 39,0 15 25,4 59 100 

Xanto 199 5,52 7 63,6 4 36,4 0 0,0 11 100 

Total 700 18,00 57 45,2 47 37,3 22 17,5 126 100 

 
 

A Tabela 4.4 exibe a distribuição das MAAs, de acordo com o grau de 

intensidade, desde os 2 até os 6 anos de idade, nos três grupos raciais 

investigados. Tendo em vista, a excessiva estratificação da amostra ocorrida neste 

tipo de análise, as prevalências verificadas são sujeitas a uma margem de erro 

consideravelmente maior, o que somente poderia ser superado com uma 

ampliação significativa da amostragem desta pesquisa. De qualquer modo, 

observando-se as médias gerais, nota-se que as mordidas abertas anteriores 

suaves foram as mais comuns nas crianças xantodermas (61,1%), leucodermas 

(52,5%) e melanodermas (39,3%). Para as MAAs de nível moderado, a ordem de 

frequências foi de 38,9% nas xantodermas, 36,6% nas melanodermas e 30,3% 

nas leucodermas. Quanto as MAAs acentuadas, elas foram as menos prevalentes 

nas crianças leucodermas (17,2%) e também nas melanodermas (24,1%), e nulas 

nas xantodermas.  
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Tabela 4.4 – Prevalência da MAA, de acordo com a idade e o grau de intensidade, 

nos três grupos raciais investigados, independentemente do gênero 

Grupo 

Étnico 

Faixa 

Etária 

Mordida Aberta Anterior 

Suave Moderada Acentuada Total 

n % n % n % n % 

Leuco 

2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100 

3 5 35,7 7 50,0 2 14,3 14 100 

4 22 53,7 13 31,7 6 14,6 41 100 

5 14 50,0 8 28,6 6 21,4 28 100 

6 10 71,4 1 7,1 3 21,4 14 100 

 Geral 52 52,5 30 30,3 17 17,2 99 100 

Melano 

2 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100 

3 9 34,6 12 46,2 5 19,2 26 100 

4 16 37,2 14 32,6 13 30,2 43 100 

5 12 36,4 13 39,4 8 24,2 33 100 

6 5 71,4 1 14,3 1 14,3 7 100 

 Geral 44 39,3 41 36,6 27 24,1 112 100 

Xanto 

2 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100 

3 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100 

4 4 80,0 1 20,0 0 0,0 5 100 

5 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 100 

6 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100 

 Geral 11 61,1 7 38,9 0 0,0 18 100 

Total 

2 3 37,5 5 62,5 0 0,0 8 100 

3 18 39,1 21 45,7 7 15,2 46 100 

4 42 47,2 28 31,5 19 21,3 89 100 

5 29 45,3 21 32,8 14 21,9 64 100 

6 15 68,2 3 13,6 4 18,2 22 100 

 Geral 107 46,7 78 34,1 44 19,2 229 100 
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5. Desenvolvimento / Discussão 
 

 

A mordida aberta anterior representa uma maloclusão bastante frequente 

na fase da dentição decídua, principalmente em decorrência da alta prevalência 

de hábitos de sucção não nutritivos (HSNN) nesta faixa etária. Dentre estes 

hábitos, o mais comum é o de sucção de chupeta, sendo que muitas pesquisas 

apontam prevalências próximas ou superiores a 50% nas crianças com até 6 anos 

de idade. Por outro lado, o hábito de sucção digital costuma ser bem menos 

frequente, com frequências variando em torno de 4 a 12%, dependendo do grupo 

populacional avaliado. 

Muito embora os estudos sobre a prevalência da mordida aberta anterior 

sejam bastante numerosos, as pesquisas quantitativas e qualitativas abordando a 

gradação de intensidade dessa maloclusão são bem menos frequentes. Este fato 

se torna ainda mais notório se considerarmos estudos comparativos entre distintos 

grupos raciais e populacionais. Estes foram os principais aspectos que motivaram 

o desenvolvimento desta investigação científica. 

Por meio da análise das Tabelas 3.2 e 3.3, verifica-se que as mordidas 

abertas anteriores de intensidade suave foram as mais comuns, com prevalências 

de 48,5% no gênero masculino e de 45,2% no feminino. Em segundo lugar na 

ordem de frequência despontaram as MAAs moderadas, com prevalências de 

30,1% e de 37,3%, respectivamente nos gêneros masculino e feminino. 

Finalmente, as MAAs severas foram as menos frequentes, com prevalências de 

21,4% e de 17,5%.  

 Todavia, é fundamental reconhecer que estas prevalências também 

apresentaram variações consideráveis entre os três grupos raciais investigados. 

Assim, as MAAs suaves foram mais comuns nas crianças nipo-brasileiras, de 

ambos os gêneros. As mordidas abertas anteriores moderadas também foram 

mais frequentes para este grupo étnico/racial, porém somente nas crianças do 

gênero masculino, enquanto que no feminino as prevalências foram 
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razoavelmente próximas entre os três grupos étnicos avaliados. Por outro lado, 

nas crianças nipo-brasileiras não foi observado nenhum caso com MAA severa, 

em ambos os gêneros. Muito provavelmente, este aspecto possa ser explicado 

pelas maiores frequências de amamentação prolongada recebidas pelas crianças 

deste grupo, conforme demonstraram os trabalhos de GEORGEVICH e de 

SIQUEIRA. De fato, diversas pesquisas já demonstraram uma relação positiva 

entre o maior período de amamentação infantil, particularmente quando maior do 

que nove meses, e a menor prevalência das mordidas abertas anteriores, muito 

embora existam estudos que não tenham demonstrado esta relação. 

Considerando-se que os estudos de GEORGEVICH e de SIQUEIRA não 

revelaram diferenças expressivas nos tempos de amamentação recebidos pelas 

crianças leucodermas em relação às melanodermas, é natural esperar 

similaridades na distribuição das intensidades das MAAs entre estes dois grupos 

raciais. 

 Finalmente, a Tabela 4.4 possibilita avaliar a distribuição das mordidas 

abertas anteriores de acordo com as intensidades e com as idades das crianças, 

nos três grupos raciais estudados. Entretanto, a elevada estratificação da amostra 

que ocorre quando se tenta executar esta avaliação, torna cada um dos subgrupos 

muito reduzidos, impedindo a obtenção de conclusões bem consubstanciadas.  

 

6. Conclusão 
 
As mordidas abertas anteriores acometeram 20,5% das crianças 

leucodermas, 21,1% das feodermas/melanodermas e apenas 4,5% das 

xantodermas nipo-brasileiras, evidenciando prevalências semelhantes entre os 

dois primeiros grupos raciais. Todavia, foram aproximadamente cinco vezes 

maiores aos das crianças nipo-brasileiras. 

Quanto à intensidade, 52,5% das crianças leucodermas exibiram mordidas 

abertas anteriores suves, 30,3% moderadas e 17,2% severas. Nas crianças 

feodermas/melanodermas essas frequências foram de, respectivamente, 39,3%, 

36,6% e 24,1%. Finalmente, quanto às crianças xantodermas nipo-brasileiras, 
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nenhuma apresentou MAAs severas, notando-se predomínio das suaves (61,1%), 

seguidas pelas moderadas (38,9%).  

Conclui-se que as crianças nipo-brasileiras exibem nítidas diferenças em 

relação às leucodermas e às feodermas/melanodermas, no que concerne à 

prevalência das MAAs e também à distribuição de acordo com os três níveis de 

intensidade considerados. 
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8. Dificuldades encontradas, alterações e justifica tivas  
 

Não foi possível aplicar os testes estatísticos aos resultados tabulados 

devido à inexistência de um professor contratado pela UNICID que pudesse 

prestar este serviço ao aluno de iniciação científica. Por esta razão, a realização 

das referidas análises somente se tornaria possível se o aluno efetuasse o 

pagamento avulso a um especialista em estatística. 

 
 

9. Demais informações relevantes 
 

No mês de outubro de 2013, o aluno frequentou palestras científicas 

oferecidas durante o Congresso Internacional de Ortodontia Autoligável, na cidade 

de Cancún, no México. 

O aluno também participou do Congresso Paulista de Odontologia, 

realizado no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014. 
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10. Anexo 
 

Relatório de Acompanhamento de orientação 
 
 

 

 
 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 

 

ORIENTADOR  PROF. DR. HELIO SCAVONE JUNIOR 

ORIENTANDO  GUSTAVO KLANN NETO 

PROJETO: 
Estudo comparativo da prevalência e severidade da mordida 

aberta anterior em três grupos de crianças na dentição decídua. 

 

Data da 

Reunião  
Horário Atividades 

Assinatura 

do 

Orientador  

05/08/13 16:00 Explicação ao aluno sobre as etapas da pesquisa  

19/08/13 16:00 Início do levantamento bibliográfico via internet  

26/08/13 16:00 Continuação do levantamento bibliográfico via 

internet 

 

02/09/13 14:00 Primeira visita do aluno à Biblioteca da FOUSP 

para coleta de artigos científicos 

 

09/09/13 14:00 Segunda visita do aluno à Biblioteca da FOUSP 

para coleta de artigos científicos 

 

16/09/13 15:00 Apresentação das cópias dos artigos para o 

orientador e explicações sobre o modo de 

escrever resumos 

 

23/09/13 15:00 Correção dos primeiros resumos de artigos  

30/09/13 15:30 Prosseguimento da correção de artigos  

07/10/13 14:30 Início do levantamento dos prontuários arquivados  
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no Departamento de Ortodontia 

21/10/13 15:00 Prosseguimento do levantamento dos prontuários  

28/10/13 Dia todo Participação no Congresso Internacional de 

Ortodontia Autoligável 

 

04/11/13 15:30 Prosseguimento do levantamento dos prontuários  

11/11/13 14:00 Início da transferência de dados de interesse dos 

prontuários para planilhas de pesquisa 

apropriadas 

 

25/11/13 14:00 Continuidade da transferência de dados de 

interesse dos prontuários para planilhas de 

pesquisa apropriadas 

 

02/12/13 14:00 Continuidade da transferência de dados de 

interesse dos prontuários para planilhas de 

pesquisa apropriadas 

 

30/01 a 

02/02/14 

Dia todo Participação nas palestras do Congresso 

Internacional de Odontologia de São Paulo 

 

18/03/14 14:00 Continuidade da transferência de dados dos 

prontuários para planilhas de pesquisa. 

 

25/03/14 Dia todo Prosseguimento da correção de artigos  

15/04/14 14:00 Prosseguimento do levantamento dos prontuários  

06/05/14 Dia todo Transferência de dados de interesse dos 

prontuários para planilhas de pesquisa 

apropriadas 

 

20/05/14 14:00 Redação dos resultados   

03/06/14 14:00 Redação da discussão  

24/06/14 14:00 Redação das conclusões  

05/08/14 15:00 Preparação do relatório final  

12/08/14 15:00 Conclusão do relatório final  

 
 
                                              São Paulo, 13 de agosto de  2014. 
 
 
 
 

      ___________________________             __________________________ 
         Assinatura do Aluno                             Assinatura do Orientador 
 


