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(57) Resumo: GRADE PALATINA COM LIBERDADE TRANSVERSAL. Uma nova disposição construtiva de um aparelho
ortodôntico para crianças com mordida aberta que tem o objetivo de servir como obstáculo mecânico para impedir a interposição
entre os incisivos e impedir a sucção atípica da criança, além de corrigir o mal posicionamento da língua. O aparelho contribui
para o fechamento da mordida aberta por cessar o fator causal associado enquanto é associado com outras mecânicas
ortodônticas. Atualmente, o aparelho de grade palatina convencional com ancoragem em molares apresenta uma estrutura
metálica fixa, sendo necessário consultas periódicas para troca do aparelho devido a expansão da maxila durante o crescimento
da criança. Sendo assim, a presente inovação apresenta por diferencial ter a grade palatina associada a um sistema tubo-barra
(tubo telescópio), onde a extremidade oca permite que fio associado deslize por dentro dele acompanhando o crescimento
fisiológico transversal da maxila.

1/7
GRADE PALATINA COM LIBERDADE TRANSVERSAL
[01] O presente relatório descritivo de modelo de utilidade refere-se a um
“GRADE PALATINA COM LIBERDADE TRANSVERSAL”, um aparelho
ortodôntico que atual como um impedidor da anteriorização da língua em
pacientes com mordida aberta, ao mesmo tempo que permite o
crescimento transverso da maxila, com o diferencial de ser um aparelho
fixo com ancoragem nos molares. O dispositivo em questão corresponde
a uma nova disposição construtiva que apresenta enfoque em crianças,
sendo assim inovador no ponto de vista terapêutico.
[02] A mordida aberta anterior (MAA) é uma das principais más oclusões
que acometem a primeira infância, sendo caracterizada por uma falta de
contato na região anterior dos arcos dentários. Pacientes com MAA
apresentam trespasse vertical negativo, dessa forma, as bordas incisais
dos dentes anteriores superiores e inferiores não apresentam contato e
os dentes anteriores superiores normalmente são projetados para a
vestibular como uma forma compensação fisiológica. Esse tipo de
alteração tem etiologia multifatorial onde existem influências tanto
genéticas como advindas de hábitos deletérios, podendo ser classificada
em dois subgrupos, MAA esquelética e MAA dentoalveolar (ARTESE,
Alderico et al. Critérios para o diagnóstico e tratamento estável da
mordida aberta anterior. Dental Press Journal of Orthodontics, v. 16, n.
3, p. 136-161, 2011).
[03] No caso da MAA dentária, o distúrbio ocorre na erupção dos dentes
e no crescimento alveolar e neste tipo de má oclusão os componentes
esqueléticos são relativamente normais (PROFFIT, WILLIAM R.
Equilibrium theory revisited: factors influencing position of the teeth. The
Angle Orthodontist, v. 48, n. 3, p. 175-186, 1978). A principal etiologia
relacionada a essa má oclusão são hábitos bucais deletérios,
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primordialmente a sucção não nutritiva, seja ela digital ou por chupeta.
Embora em menor escala a MAA dentária também pode estar
relacionada a fatores como respiração bucal, interposição lingual ou
labial, e alguns fatores de ação local, como anquilose dentária e
distúrbios de erupção (ZUROFF, Jay P. et al. Orthodontic treatment of
anterior open-bite malocclusion: stability 10 years postretention.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics, v. 137, n.
3, p. 302. e1-302. e8, 2010).
[04] Na mordida aberta anterior de origem dentária a interposição lingual
é um fator presente em quase todos os casos. A força exercida pelos
músculos da língua nos dentes anteriores pode estar relacionada tanto
como causa originária ou consequência da má oclusão dentária. Assim,
a interposição pode ser classificada como primária, quando é o fator
etiológico originário da MAA ou secundário nos casos em que a língua
se adapta a alteração morfológica existente, sendo a interposição lingual
do tipo secundária a mais comumente relatada na literatura. O mal
posicionamento da língua ocorre pois é os lábios do paciente encontramse hipertônicos na tentativa de conseguir um bom selamento e, assim,
conseguir deglutir. Porém, a permanência da língua entre os dentes
acaba interferindo na correção da má oclusão e, em alguns casos, pode
até agravá-la (ARTESE, Alderico et al. Critérios para o diagnóstico e
tratamento estável da mordida aberta anterior. Dental Press Journal of
Orthodontics, v. 16, n. 3, p. 136-161, 2011).
[05] Existem diversos aparelhos descritos para o tratamento de mordida
aberta anterior. Todavia, no que diz respeito ao tratamento para MAA
dentária, um método habitualmente empregado é a grade palatina fixa
convencional com ancoragem nos molares superiores. É um aparelho
considerado passivo, o qual não desempenha força sobre os dentes,
funcionando como um obstáculo mecânico para impedir a interposição
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entre os incisivos e impedir a sucção atípica da criança. Além disso, a
grade atua contendo a língua em uma posição mais apropriada, o que
acaba por favorecer e facilitar a reeducação miofuncional da mesma. A
principal finalidade do aparelho é basicamente servir como um lembrete
à criança para conseguir se reeducar e acabar com o hábito que
ocasionou na má oclusão. De modo geral o aparelho deve abranger, por
completo, a mordida aberta, desse modo, dominando a região do cíngulo
dos dentes ântero-inferiores, contudo, sem tocar nas estruturas dentária
e sem interferir nos tecidos moles circunjacentes e nos movimentos
mandibulares. A grade aumenta a eficiência de outras mecânicas
ortodônticas e, por muitas vezes, cessa o fator causal associado,
contribuindo para o fechamento da MAA fisiologicamente (ZUROFF, Jay
P. et al. Orthodontic treatment of anterior open-bite malocclusion:
stability 10 years postretention. American journal of orthodontics and
dentofacial orthopedics, v. 137, n. 3, p. 302. e1-302. e8, 2010).
[06] A grade palatina convencional geralmente é confeccionada em
forma de ferradura, onde placa palatina é seguida de dois fios laterais
acoplados com bandas ortodônticas que se inserem nos molares. O
tamanho da grade varia de acordo com a idade e severidade da má
oclusão do paciente, podendo variar de 6 a 12 milímetros (mm) e no que
diz respeito a distância da face palatina dos incisivos superiores varia de
3 a 4 mm, para assim não tocar nos dentes ou interferindo na oclusão. O
material de escolha para confecção da grade normalmente é o acrílico
com fio de aço ortodôntico. Por se tratar de um dispositivo com
ancoragem em molares indicados para indivíduos ainda em fase de
crescimento, esse tipo de aparelho gera preocupações relacionas ao
controle do crescimento transversal da maxila (RAMIRES, R.R. et al.
Grade Palatina: Visão da Fonoaudiologia e da ortodontia/ortopedia
facial. Revista CEFAC, v. 8, n. 1, p. 61-70, 2006).

Petição 870210011467, de 03/02/2021, pág. 12/19

4/7
[07] A face cresce mais que o crânio durante a infância, em que o
crescimento e desenvolvimento da maxila é destacado no período pósparto (MOYERS, 1991). O crescimento nos primeiros anos de vida é
mais generalizado (até 05 anos) e depois disso torna-se mais localizado
(área específica), sendo que seu trajeto predominante de crescimento é
para cima e para trás (ENLOW, 1993). É válido ressaltar que a dimensão
óssea basal entre primeiros molares permanentes já se estabelece por
volta de 7 anos. O estudo de SNODELL, NANDA & CURRIER, aponta
que a maxila atinge 95 a 98% da sua dimensão final aos 12 anos de
idade, porque o maior incremento ocorre no sentido transversal durante
o período de 7 a 11 anos, devido a erupção dos segundos molares. Vale
ressaltar que esse crescimento se dar pelo processo de ossificação
intramembranosa, por aposição de osso nas suturas que articulam a
maxila ao crânio e a base craniana; e por remodelação superficial
(BAUMRIND, S. et al. Quantitation of maxillary remodeling 1. A
description of osseous changes relative to superimposition on metallic
implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,
v. 91, n. 1, p. 29-41, 1987).
[08] No que diz respeito a mordida aberta anterior, é de interesse do
ortodontista que a má oclusão seja corrigida o mais brevemente
possível, com o intuito de aproveitar o crescimento fisiológico dos
pacientes, favorecendo assim a obtenção de prognósticos futuros mais
previsíveis.

Assim,

o

crescimento

contínuo

da

maxila

ocorre

simultaneamente ao período de tratamento da má oclusão. O aparelho
de grade palatina com ancoragem em molares apresenta uma estrutura
metálica fixos, tornando com que seja imprescindível a troca para
prosseguir com o tratamento durante o crescimento da criança. Em
casos sem constantes reavaliações dos dispositivos, o aparelho trava a
expansão fisiológica da maxila, acarretando prejuízos morfológicos no
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desenvolvimento das estruturas (GREENLEE, Geoffrey M. et al. Stability
of treatment for anterior open-bite malocclusion: a meta-analysis.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics, v. 139, n.
2, p. 154-169, 2011).
[09] Os problemas relacionados ao controle do crescimento sagital e
transversal da maxila frente a ancoragem de molares perpassam os
campos da ortodontia. Em resposta a essas adversidades, existem na
literatura aparelhos protéticos pediátricos que tomam por base um
conector não rígido ou um sistema de tubo-barra que permite que o fio
usado para ancoragem da prótese acompanhe o crescimento. Logo, o
sistema acoplado ao tubo não é fixo e com o crescimento e
desenvolvimento das estruturas o tubo desliza sobre o fio de aço,
permitindo assim um distanciamento lento entre a prótese e estrutura
metálica. Entretanto, não existem descritos a aplicação desse tipo de
sistema aplicados à grade palatina fixa (DENARI, W.; CORRÊA, D.
Prótese parcial anterior pelo sistema tubo-barra. Rev. Assoc. Paul. Cir.
Dent, p. 477-8, 1995; DA COSTA, I.C.O et al. Mantenedor de Espaço
Estético-Funcional em Odontopediatria-Prótese Fixa de Denari Relato de
Caso Clínico. Fundação Faculdade de Odontologia, 2015).
[10] Tendo em vista a grande utilização da grade palatina fixa em
ortodontia e as preocupações advindas da ancoragem nos molares,
abre-se então a possibilidade de criação de novas alternativas que
possibilitam uma terapêutica adequada com menor possibilidade de
malefícios aos pacientes. Logo, os inventores produziram um modelo de
utilidade

de

uma

“GRADE

PALATINA

COM

LIBERDADE

TRANSVERSAL” possuindo a ancoragem fixa nos molares e com o
diferencial de estar associada a um fio tubo telescópio em uma das
extremidades. Assim, a nova proposta tem por objetivo evitar trocas
periódicas exigidas na utilização da grade palatina fixa, por basear-se
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em um sistema tubo telescópico onde o fio proporciona o ajuste do
aparelho de acordo com o crescimento da maxila, acompanhando assim,
o desenvolvimento de cada paciente.
[11] No que diz respeito ao estado a técnica, a pesquisa realizada na
base de patentes nacional, identificou o processo PI 0401214-3,
denominado “PLACA GENIANA PARA USO ORTODÔNTICO” um tipo
de aparato de uso ortodôntico, com objetivo de reposturação lingual e
afastamento da bochecha, mas possui um modelo diferente da inovação
proposta e instalação mandibular.
[12] O documento BR7901782A se designa a um aparelho com o
mesmo intuito da invenção proposta, desenvolvido para a maxila,
entretanto, possui um desenho diferente, já a “GRADE PALATINA COM
LIBERDADE TRANSVERSAL” traz um modelo inovador que proporciona
um crescimento livre da maxila sem intercorrências advinda do aparelho
em uso, o tubo disposto em sua estrutura promove a expansão do
aparelho junto ao crescimento do paciente.
[13] O documento BRMU8701579U2 é um dispositivo ortodôntico, para
instalação em maxila com grade impedidora e anel reeducador, é um
modelo fixo com bandas cimentadas, e possui o objetivo de reduzir a
deglutição atípica, reeducando o posicionamento lingual, o mesmo
intuito da invenção proposta, porém, possui um modelo diferente da
inovação descrita neste documento, a “GRADE PALATINA COM
LIBERDADE TRANSVERSAL” se apresenta um aparelho inovador, pois
não interfere no crescimento maxilar do paciente, devido ao mecanismo
apresentado em suas extremidades, um tubo telescópio que desliza e
libera o fio metálico juntamente com o desenvolvimento ósseo, sendo
favorável aos pacientes alvos.
[14] Já por meio de pesquisas em bases de patentes internacionais,
identificou-se o documento US3277892, que se refere a um aparelho
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com a função de correção postural lingual de uso maxilar, o modelo é
confeccionado de acrílico na porção anterior com o objetivo de gerar o
afastamento da bochecha. Diferente da invenção proposta neste
documento, que é um aparelho de uso ortodôntico, sem acrílico
associado e inserido a um sistema tubo-barra (tubo telescópio) e com
ancoragem fixa.
[17] A partir do presente campo técnico abordado, é notável a
necessidade da caracterização e utilização do dispositivo proposto.
Assim, o presente relatório descritivo de uma concepção de modelo de
utilidade, solicita-se a carta patente para “GRADE PALATINA COM
LIBERDADE TRANSVERSAL”.
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REINVINDICAÇÕES
1-

“GRADE

PALATINA

COM

LIBERDADE

TRANVERSAL”,

compreendendo uma grade palatina a ser utilizada por crianças para
correção de hábitos deletérios de sucção não nutritiva e corrige hábitos
posturais de língua, CARACTERIZADO por ter ancoragem fixa nos
molares e utilizar um sistema tubo-barra (tubo telescópio) de encaixe
que permite o deslize do fio para expansão do aparelho, assim não
interferindo na morfologia óssea do paciente e no desenvolvimento da
maxila.
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FIGURA 1

FIGURA 2
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RESUMO

“GRADE

PALATINA

COM

LIBERDADE

TRANSVERSAL”,

uma

nova

disposição construtiva de um aparelho ortodôntico para crianças com mordida
aberta que tem o objetivo de servir como obstáculo mecânico para impedir a
interposição entre os incisivos e impedir a sucção atípica da criança, além de
corrigir o mal posicionamento da língua. O aparelho contribui para o
fechamento da mordida aberta por cessar o fator causal associado enquanto é
associado com outras mecânicas ortodônticas. Atualmente, o aparelho de
grade palatina convencional com ancoragem em molares apresenta uma
estrutura metálica fixa, sendo necessário consultas periódicas para troca do
aparelho devido a expansão da maxila durante o crescimento da criança.
Sendo assim, a presente inovação apresenta por diferencial ter a grade
palatina associada a um sistema tubo-barra (tubo telescópio), onde a
extremidade oca permite que fio associado deslize por dentro dele
acompanhando o crescimento fisiológico transversal da maxila.
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