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O desenvolvimento da dentição e o crescimento facial são fenômenos 

extremamente importantes no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O 

crescimento facial tem grande variação individual, especialmente quanto a direção e 

quanto aos períodos de maior incremento ósseo. O complexo processo de interação 

entre o crescimento facial e o desenvolvimento da dentição pode resultar em uma 

oclusão normal, esteticamente atrativa, com dentes permanentes saudáveis 

proporcionando ótima função mastigatória. 

Anomalias no desenvolvimento da dentição, entretanto, podem estabelecer 

maloclusões em idade precoce.  A mordida cruzada é uma maloclusão com alta 

prevalência,  considerada como a incapacidade dos dois arcos em ocluir normalmente 

no relacionamento lateral e/ou ântero-posterior, podendo ser causada por problemas 

localizados de posição dentária, de crescimento alveolar ou ainda devido à discrepância 

óssea entre maxila e mandíbula. 

O diagnóstico ortodôntico a partir dos 06 anos de idade pode indicar 

procedimentos para prevenção ou interceptação das mordidas cruzadas. O tratamento 

ortodôntico precoce pode ser muito benéfico aos pacientes infantis, melhorando a 

fisiologia da mastigação, da deglutição e da respiração. Além disso, a intervenção 

precoce favorece o desenvolvimento normal da dentição e o crescimento harmônico dos 

ossos da face.  

O estudo tem como objetivo avaliar a eficácia e a eficiência das terapias 

ortodônticas aplicadas para a correção das mordidas cruzadas durante o período de 

dentição mista, em crianças entre 06 e 16 anos de idade. Além disso, quantificar, 

qualificar e comparar efeitos de diferentes aparelhos utilizados para correção das 

mordidas cruzadas, de acordo com o estágio de desenvolvimento da dentição, por meio 



de fotografias extraorais e intraorais, modelos de gesso, radiografias panorâmicas, 

telerradiografias de perfil, radiografias de punho e mão e tomografias. 

O estudo avalia as condutas ortodônticas aplicadas para correção das mordidas 

cruzadas em crianças e adolescentes durante o período de dentição mista. Pacientes com 

Mordidas cruzadas posteriores(n=35). Expansão maxilar com aparelho removível (C1): 

ativação do parafuso pelos. Expansão maxilar com aparelho tipo Haas modificado (C2): 

ativação do parafuso pelos responsáveis. 

 

Palavras Chave: Mordida Cruzada; Tratamento Interceptivo; Expansão 

Maxilar. 
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