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RESUMO 

Teixeira EC. Avaliação de polimorfismos genéticos como biomarcadores de qualidade 
de vida em crianças com mordida aberta [dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 
Polimorfismos genéticos exercem um papel fisiopatológico na mordida aberta anterior 

(MAA) assim como outros fatores: dentários, esqueléticos, neurológicos, respiratórios 

e hábitos de sucção. Há diferenças notáveis na qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal (QVRSB) de crianças com MAA e polimorfismos genéticos podem explicar 

essas discrepâncias. Esse estudo buscou investigar associações entre polimorfismos 

genéticos: MTR, MTRR, TGFβ1 e TNF-α e QVRSB em crianças com MAA. Trata-se 

de um estudo transversal com 173 crianças de 2 a 6 anos. Considerou-se MAA quando 

havia um espaço vertical mínimo de 0,5 mm entre os incisivos superiores e inferiores 

na oclusão cêntrica. Para detectar a QVRSB, utilizou-se a versão brasileira da Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). O DNA genômico foi extraído através 

da saliva. Polimorfismos nos genes TNF-α (rs1799964, rs1799724 e rs1800629), 

MTR (rs1805087), MTRR (rs1801394) e TGFβ1 (rs1800469) foram 

analisados por PCR em tempo real. Para a análise de dados utilizou-se o IBM SPSS 

23.0. Foi aplicado o teste de Mann-Whitney para comparar as medianas da QVRSB 

entre os grupos e em crianças com MAA, para comparar a distribuição de genótipos 

entre os domínios de QVRSB em um modelo dominante. Em todos os testes adotou- 

se nível de significância de 5% (p < 0,05). A pontuação média geral do ECOHIS foi de 

5,49 (DP 5,72) e 3,45 (DP 4,49), enquanto as pontuações medianas foram de 4,00 e 

2,00 (p <0,01), nos grupos MAA e controle, respectivamente. As crianças que 

apresentaram o genótipo CC no gene TNF-α (rs1799724) exibiram melhor impacto no 

domínio psicológico do ECOHIS do que as do outro genótipo. Aquelas que 

apresentaram o genótipo AA no gene MTRR exibiu piora nos seguintes domínios do 

ECOHIS: subescala infantil (p = 0,006), função (p = 0,017) e psicológico (p = 0,006) 

em comparação ao grupo com genótipo AG / GG. Não houve diferença significativa 

entre os polimorfismos nos genes MTR, TGFβ1 e QVRSB. Conclui-se que MAA 

impacta a QV e polimorfismos nos genes TNF-α e MTRR podem ser considerados 

biomarcadores da QVRSB em crianças com MAA. 

Palavras-chave: Mordida aberta; Má oclusão; Qualidade de vida; Polimorfismo 

genético 
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ABSTRACT 

 
 

Teixeira EC. Evaluation of genetic polymorphisms as biomarkers of quality of life in 
children with open bite [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 

 
Genetic polymorphisms as well as several components: dental, skeletal, neurological, 

respiratory and sucking habits, may play a pathophysiological role in anterior open bite 

(AOB). There are notable differences in the oral health-related quality of life (OHRQoL) 

of children with AOB. Overall, genetic polymorphisms, may explain these differences. 

This study investigated the associations between the MTR, MTRR, TGFβ1 and TNF-α 

genetic polymorphisms and OHRQoL in children with anterior open bite. A cross- 

sectional study was performed with 173 children from 2 to 6 years old. AOB were 

considered present when there was a minimum vertical gap of 0.5 mm between the 

maxillary and mandibular incisors in centric occlusion. The Brazilian version of Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) was applied to detect the OHRQoL. 

Genomic DNA for molecular analysis was extracted from saliva. Genetic 

polymorphisms in TNF-α (rs1799964, rs1799724 and rs1800629), MTR (rs1805087), 

MTRR (rs1801394), TGFβ1 (rs1800469) were analyzed by real-time PCR. Data were 

analyzed using IBM SPSS 23.0. Mann-Whitney test were used to compare the median 

scores of OHRQoL between groups. In children with AOB, chi-square tests were used 

to compare genotype distributions between OHRQoL domains in a dominant model. 

All tests were performed with an established alpha of 0.05 (P = .05). The overall mean 

ECOHIS score observed was 5.49 (SD 5.72) and 3.45 (SD 4.49), while the median 

scores were 4.00 and 2.00 (p < .01), in AOB and control groups, respectively. Children 

with the CC genotype of TNF-α (rs1799724) had a significantly higher psychological 

QoL level than those with the other genotype. The MTRR AA genotype group showed 

a lower QoL level in the following domains: child subscale (p=0.006), function 

(p=0.017) and psychological (p=0.006) score compared to the AG/GG genotype group. 

There was no significant difference between the genetic polymorphisms in MTR and 

TGFβ1 and OHRQoL. In conclusion, genetic polymorphisms in TNF-α and MTRR is 

associated with OHRQoL impact in children with AOB. 

 
Keywords: Open bite, malocclusion, quality of life, genetic polymorphism 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 
A mordida aberta anterior (MAA) é um tipo de má oclusão relacionada ao plano 

vertical que pode ser dento-alveolar ou esquelético¹, definida quando os dentes 

posteriores estão em contato e, no mesmo momento, os dentes anteriores não têm 

essa relação com o plano vertical². Em vários grupos étnicos e faixas etárias, a 

prevalência de MAA pode apresentar variações de 1,5% a 11%³. A MAA é uma má 

oclusão multifatorial que pode abranger vários fatores: dentário, esquelético, 

neurológico, respiratório e habitual como o ato de sugar 4-6. 

Os hábitos de sucção podem ser divididos em hábitos não nutritivos e 

nutritivos. Há relatos que afirmam a influência quanto aos hábitos de sucção na 

mordida aberta anterior, tanto a sucção não nutritiva pelo uso de chupeta e dedo7,8, 

quanto hábitos nutritivos como mamadeira e amamentação 9,10. 

Além dos fatores mencionados, existem estudos que indicam que a MAA pode 

ser influenciada por certos fatores genéticos11,12. A hereditariedade e potencial de 

crescimento desfavorável dos pacientes podem ser fatores contribuintes para o 

desenvolvimento da MAA13-15. A hereditariedade exerce um papel considerável nos 

padrões faciais16. Com a evolução, as mandíbulas diminuíram de tamanho, as 

estruturas faciais se tornaram mais verticais e isto posto, aumentou o risco de 

aparecimento da mordida aberta anterior17.
 

Os indicadores clínicos tradicionais não são instrumentos que fornecem 

completamente informações capazes de determinar a QVRSB, portanto, indicadores 

sócio-dentais são utilizados como complemento para obter a faixa psicológica e social 

que engloba a saúde bucal18. Para obter resultados e análises mais confiáveis, esses 

indicadores clínicos e sócio-dentais não devem ser avaliados separadamente19, pois 

somente quando avaliados em conjunto eles podem fornecer informações sobre o 

tamanho do impacto da doença na vida do paciente20. 

A má oclusão afeta a QVRSB, especialmente no que diz respeito ao bem-estar 

emocional e social21. A presença de má oclusão, principalmente na região anterior, 

pode afetar o bem-estar psicossocial de crianças e adolescentes22. Mais 

especificamente, a MAA também tem um impacto negativo na qualidade de vida de 

crianças em idade pré-escolar e de suas famílias23,24.
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Crianças que conseguem relatar um impacto na QVRS tendem a sentir dor 

devido a alguma condição oral25, e a ocorrência de dor pode prolongar hábitos orais, 

tais como chupeta e mamadeira, favorecendo a instalação da mordida aberta 

anterior26.
 

Quanto à influência dos polimorfismos genéticos na qualidade de vida, 

abordagens e investigações iniciais foram realizadas pelo North Central Cancer 

Treatment, que avaliou a relação entre a história genética do paciente e a qualidade 

de vida relacionada à saúde (QVRS). Polimorfismos genéticos influenciam a qualidade 

de vida, e isso foi demonstrado através de alguns estudos27-29, principalmente na área 

médica. 

Em relação aos 4 genes (MTR, MTRR, TGFβ1 e TNF-α), o gene TNF-α foi 

relacionado anteriormente à QVRS, especificamente a fadiga, sintomas comumente 

relatados em pacientes com câncer30; O gene MTRR é uma enzima importante para 

o metabolismo da homocisteína31 e foi associado a depressão e ansiedade32,pois atua 

principalmente em neurônios relacionados a dopamina33 e mantém o gene MTR na 

sua forma ativa; e TGFβ1, que quando em níveis alterados, causa desequílibrio entre 

as células Treg e Th17, o que acontece em um modelo de depressão34.
 

Com base no que foi mencionado acima, observa-se que existem evidências 

emergentes quanto à base genética na QVRS, bem como ao componente genético da 

MAA5,35,23. Espera-se então, nesse estudo, entender se componentes genéticos 

podem ser relacionados a QVRSB, assim como esta pode ser afetada pela má oclusão 

do tipo mordida aberta anterior. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
 

 
O presente estudo tem como objetivos: 

 Avaliar o impacto da mordida aberta anterior na QVRSB de crianças com 2 a 6 

anos; 

 Verificar se polimorfismos nos genes MTR, MTRR, TGFβ1 e TNF-α são 

biomarcadores na QVRSB de crianças de 2 a 6 anos com mordida aberta 

anterior. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
3.1. Aprovação ética, tipo de estudo e amostragem 

 
Este estudo transversal foi realizado de acordo com a Declaração de 

Helsinque, após ser revisado e aprovado pelo Comitê Local de Ética Humana 

(3.939.452). Todos os pais / responsáveis dos pacientes envolvidos no estudo 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a participação 

das crianças e permitindo o uso do questionário respondido. O trabalho seguiu as 

diretrizes da lista de verificação de declarações do estudo Fortalecendo o Relatório da 

Associação Genética (STREGA)36.
 

A amostra foi composta por 173 crianças de 2 a 6 anos que 

apresentavam MAA, recrutadas por 18 meses em escolas públicas da cidade de Nova 

Friburgo, localizada no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil. Os 

critérios de exclusão foram: pais / responsáveis que não assinaram, não retornaram 

ou não preencheram adequadamente o formulário de consentimento informado, 

crianças em dentição mista, bem como crianças com potenciais confundidores para a 

detecção de QVRSB (cárie dentária, traumatismo dentário, tratamento protético ou 

ortodôntico, síndromes ou necessidades especiais). 

 
 

3.2- Coleta de dados 

Dados não clínicos 

 
 

Para a compilação dos dados, foi aplicado um questionário sobre as 

características das crianças, como: sexo, idade e etnia, e respondido pelos pais / 

responsáveis. Além disso, foram solicitados a preencher um questionário validado 

para a língua portuguesa do Brasil37. O indicador sócio-dental utilizado foi o Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). O ECOHIS avaliou a QVRSB das 

crianças envolvidas no estudo através da percepção dos pais e apresenta na 

subescala infantil 13 itens correspondentes a quatro domínios descritivos, que são: 

domínio de sintomas infantis (1 item), domínio de função infantil (4 itens), domínio 

psicológico infantil (2 itens), autoimagem infantil / domínio de interação social (2 itens) 

e dois domínios para a subescala da família: domínio da angústia dos pais (2 itens) e 
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domínio da função da família (2 itens). Para realizar a análise estatística, apenas a 

subescala infantil foi considerada para detectar se polimorfismos genéticos são 

biomarcadores na QVRSB de crianças. As categorias de resposta do ECOHIS foram 

determinadas em uma escala de cinco escores: 0 = nunca; 1 = quase nunca; 2 = 

ocasionalmente; 3 = frequentemente; 4 = com muita frequência. Após o 

preenchimento do questionário pelos pais, além das pontuações totais do ECOHIS, 

foram calculadas as pontuações para os domínios individuais através da soma das 

pontuações de cada resposta. Esse método de avaliação varia de 0 a 52 (0-36 para a 

subescala infantil e 0-16 para a subescala familiar). Os valores mais altos de ECOHIS 

correspondem a maiores problemas e / ou impacto na QVRSB. 

Para detectar a confiabilidade da população-alvo, um estudo pré-teste 

foi realizado antes da aplicação do questionário QVRSB. Uma nova amostra de 

conveniência composta por 34 pais / responsáveis e filhos foi recrutada (10% da 

amostra mínima exigida). Um segundo questionário foi administrado duas semanas 

depois da aplicação do primeiro, pois a análise de confiabilidade do teste - reteste 

exige que as condições dos indivíduos permaneçam estáveis ao longo do tempo. O 

coeficiente de correlação intraclasse foi considerado bom (0,98). 

 
Dados clínicos 

 
 

Para a avaliação dos dados clínicos, inicialmente dois especialistas em 

odontopediatria foram previamente calibrados e treinados para o diagnóstico de MAA. 

Imagens de diferentes situações clínicas relacionadas a MAA foram usadas para 

treinamento diagnóstico de 24 horas. Para confirmar a confiabilidade, o teste 

estatístico Kappa foi utilizado, com intervalo de uma semana entre os dois exames 

clínicos. Este teste de confiabilidade foi realizado em 30 crianças de 2 a 6 anos que 

não estavam na amostra. No final dos testes, os resultados inter e intraexaminadores 

forneceram concordância perfeita (κ = 1,00 e 1,00, respectivamente). 

Para os exames clínicos, as crianças estavam sentadas em uma cadeira 

sob luz natural e foram utilizadas gaze, abaixadores de língua e régua plástica 

milimetrada estéreis. Determinou-se que MAA seria considerada presente quando 

houvesse um gap vertical mínimo de 0,5 mm entre os incisivos superiores e inferiores 

na oclusão cêntrica. Crianças com histórico anteriores de tratamento ortodôntico ou 
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fonoaudiológico, com outra má oclusão que não MAA e crianças com síndromes, 

distúrbios sistêmicos e fendas orais não foram consideradas na amostra. 

 
Coleta de amostras de DNA e genotipagem 

 
 

Foi coletada de cada indivíduo amostra de saliva que serviu como fonte 

de DNA genômico. Para isso, os indivíduos realizaram um bochecho com 5mL de 

solução salina durante 1 minuto. Todo o volume do bochecho foi acondicionado em 

tubos Falcon de 15 mL e encaminhado para centrífuga (Corning Inc., Corning, NY, 

EUA). Então, cada tubo contendo a coleta de células foi então centrifugado a 550 g 

durante 10 minutos para sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi 

descartado em hipoclorito de sódio a 2,5% e o pellet de células foi ressuspendido em 

1mL de tampão de extração (Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). 

Posteriormente, o material biológico foi transferido para um tubo eppendorf de 1,5mL 

e então congelado a -20º C até o momento da extração do DNA. 

Todo o material coletado foi processado, armazenado e analisado na Unidade 

de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Inicialmente, as amostras foram descongeladas e incubadas com 

100ng/mL de Proteinase K [4µL à 25mg/mL (Fungal, Invitrogen Laboratories, Cat 

nº25530-015)] em banho-maria a 56ºC overnight e submetidas a processos de 

precipitação utilizando-se 400µL de solução de acetato de amônio a 10M. 

A seguir, todos os tubos foram agitados manualmente por 5 minutos; 

centrifugados por 15 minutos (12000 rpm) e o sobrenadante dividido em dois tubos 

eppendorf de 700µL cada. Então o mesmo volume de álcool isopropílico gelado 

(700µL) foi adicionado em cada espécime e agitado manualmente de maneira 

vigorosa. A formação de "nuvem de DNA” foi observada em cada alíquota, sendo 

então centrifugadas por 20 minutos a 12000rpm à 40°C (eppendorf 5403). Então o 

sobrenadante foi descartado com cuidado para não deslocar o pellet de DNA e 1mL 

de etanol 70% gelado foi adicionado e centrifugado novamente por 15 minutos a 

12000rpm à 40°C. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o tubo foi aberto 

e emborcado em papel para secar por pelo menos 30 minutos e evaporar o excesso 

de etanol 70%. Por fim, o pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e congelado 

a -20ºC até o momento da quantificação do DNA e da genotipagem. 
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Através da densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) 

determinou-se a concentração e a pureza do DNA utilizando-se 2µL do material 

extraído. A concentração de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 260nm. 

A razão entre os valores obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 280nm foi 

utilizada para estimar a pureza do DNA genômico. Somente as amostras de DNA com 

razão 260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

Os genes candidatos foram selecionados de acordo com o “Consortium 

for Genetics and Quality of Life Research” (GENEQoL) (Sprangers et al., 2014). Foram 

selecionados os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) previamente 

caracterizados para cada gene candidato, de acordo com a possível regulação 

funcional e frequência de alelos. Um total de seis SNPs nos genes TNF-α (rs1799964, 

rs1799724 e rs1800629), MTR (rs1805087), MTRR (rs1801394) e TGFβ1 (rs1800469) 

foram selecionados e investigados. As características dos SNPs estudados estão 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 (Detalhes dos marcadores genéticos estudados) - 
 

Gene (SNP) Posição Consequência funcional Ref SNP Alelos MAF 

TNF-α 

(rs1799964) 
chr6:31574531 (GRCh38.p12) 

Variante de transcrição a jusante, 

variante de transcrição a montante. 
C/T C=0.2190 

TNF-α 

(rs1799724) 

 

chr6:31574705 (GRCh38.p12) 
Variante de transcrição a jusante, 

variante de transcrição a montante. 

 

C/T 
 

T=0.0990 

TNF-α 

(rs1800629) 

 

chr6:31575254 (GRCh38.p12) 
 

Variante de transcrição a montante 
 

A/G 
 

A=0.0903 

MTR 

(rs1805087) 

 

Chr.1: 236885200 (GRCh38) 
Variante Missense, variante da 

sequência de codificação 

 

A/G 
 

G=0.2182 

 

MTRR 

(rs1801394) 

 

 
Chr.5: 7870860 (GRCh38) 

Variante missense, variante da 

sequencia de codificação, variante de 

transcrição não codificante, variante de 

transcrição a montante 

 

 
A/G 

 

 
G=0.3642 

TGFβ1 

(rs1800469) 

 

Chr.19: 41354391 (GRCh38) 
Variante de transcrição a jusante, 

variante de transcrição a montante. 

 

A/G 
 

A=0.3680 

Nota: Obtido dos bancos de dados: http://www.thermofisher.com, http://www.ncbi.nlm.nih.gov and http://genome.ucsc.edu 

 

 
Análise estatística 

 
 

A análise de dados ocorreu através do software IBM SPSS (Statistical 

Package for Social Science, EUA) v.23.0. Em todos os testes adotou-se nível de 

significância de 5% (p < 0,05). A diferença na média de idade entre os grupos foi 

calculada pelo teste t. Os testes exatos de Fisher e qui-quadrado foram utilizados para 

comparar a diferença demográfica entre os grupos. As pontuações dos índices 

ECOHIS foram calculadas somando as respostas numéricas para cada item. As 

variáveis foram testadas quanto à distribuição normal pelo teste de Kolmogorov- 

Smirnov. Médias e medianas foram obtidas para os itens de pontuação geral e de 

subescala para os grupos casos e controle. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 

comparar as pontuações médias e medianas entre os grupos caso e controle. Em 

crianças com MAA, aplicou-se o teste qui-quadrado para comparar a distribuição de 

genótipos entre os domínios de QVRSB em um modelo dominante e para testar o 

desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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4. RESULTADOS 

 
 

 
Inicialmente, 622 crianças e seus respectivos responsáveis foram 

convidados a participar do estudo. A taxa de resposta foi de 77,3% (481/622). Após a 

aplicação dos critérios de elegibilidade, 173 crianças foram examinadas (81 com MAA 

e 92 com oclusão normal). O fluxograma do estudo é apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1- Fluxograma do estudo 

 
A idade variou entre 2 e 6 anos e a média (desvio padrão) foi de 3,18 

(1,35). A MAA foi mais freqüente em meninas do que em meninos (p = 0,49; OR 1,23, 

IC 95% 0,67-2,24). A idade e a etnia não foram diferentes entre os grupos (p> 0,05). 

A média geral do escore ECOHIS observado foi de 5,49 (DP 5,72) e 3,45 

(DP 4,49), enquanto as pontuações medianas foram de 4,00 e 2,00 (p <0,01), nos 

grupos MAA e controle, respectivamente (Tabela 2). Em relação as subescalas do 

ECOHIS, as crianças com mordida aberta anterior apresentaram também pior QVRSB 

na escala total (p <0,01), subescala infantil (p <0,01), domínio funcional (p <0,01) e 

domínio psicológico (p <0,01). 

Os resultados da comparação entre os polimorfismos genéticos e a 

QVRSB em crianças com mordida aberta anterior (n = 81) foram resumidos na tabela 
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2. As crianças que apresentaram o genótipo CC no gene TNF-α (rs1799724) exibiram 

melhor impacto no domínio psicológico do ECOHIS do que as do outro genótipo. 

Aquelas que apresentaram o genótipo AA no gene MTRR exibiu piora nos seguintes 

domínios do ECOHIS: subescala infantil (p = 0,006), função (p = 0,017) e psicológico 

(p = 0,006) em comparação ao grupo com genótipo AG / GG. Não houve diferença 

significativa entre os polimorfismos nos genes MTR, TGFβ1 e QVRSB (Tabela 3). 

 
 

Tabela 2 (Comparação das médias e medianas entre grupos caso e controle do 

questionário ECOHIS) - 

Caso (n=81) Controle (n=92) P valor 

 Média (SD) Mediana (Q1-Q3) Média (SD) Mediana (Q1-Q3) 

Escala Total 5.49 (5.72) 4 (0-9) 3.45 (4.49) 2 (0-5) 0.01 

Subescala Filho 3.78 (3.76) 3 (0-6) 2.33 (3.01) 1 (0-4) 0.01 

Domínio dos sintomas 
(1 item, varia 0-4) 

0.47 (0.82) 0 (0-1) 0.33 (0.73) 0 (0-0) 0.22 

Domínio da função 
(4 itens, varia 0-16) 

2.11 (2.27) 0 (0-4) 1.22 (1.60) 0 (0-2) 0.01 

Domínio psicológico 
(2 itens, varia 0-8) 

1.19 (1.49) 0 (0-2) 0.80 (1.62) 0 (0-1) 0.01 

Domínio de auto-imagem e interação 
social 
(2 items, varia 0-8) 

0.23 (0.69) 0 (0-0) 0.14 (0.76) 0 (0-0) 0.11 

Subescala parental 1.72 (2.86) 0 (0-3) 1.12 (2.06) 0 (0-2) 0.18 

Angústia dos pais 
(2 items, varia 0-8) 

0.90 (1.69) 0 (0-1) 0.68 (1.29) 0 (0-1) 0.48 

Função familiar 
(2 itens, varia 0-8) 

0.81 (1.56) 0 (0-1,5) 0.43 (1,00) 0 (0-0) 0.18 

Teste de Mann-Whitney; p <0,05, fonte em negrito indica significância estatística; Q1, Q3: 1º e 3º quartil (25%, 75%, 
respectivamente) 
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Tabela 3 (Associação entre polimorfismos genéticos nos genes MTR, MTRR, TGFβ1 e TNF-α e OHRQoL no grupo com 

MAA) - 

 

Gene 

QVRSB 

Subscala criança D1-Sintomas D2-Função D3-Psicológico 
D4- auto-imagem e

 
interação social 

Mediana 
(Q1-Q3) 

P valor 
Mediana 
(Q1-Q3) 

P valor 
Mediana 
(Q1-Q3) 

P valor 
Mediana 
(Q1-Q3) 

P valor 
Mediana 
(Q1-Q3) 

P valor 

 

71TNF-α 
rs1799964 

 
73 TNF-α 
rs1799724 

 
71 TNF-α 
rs1800629 

 
69 MTR 

rs1805087 

 
60 MTRR 
rs1801394 

CC+CT 3 (1-6.5) 
0.346 

0 (0-2) 
0.162 

2 (0-4) 
0.242 

1 (0-2) 
0.821 

0 (0-0) 
0.579

 

TT 3 (0-6) 0 (0-0.25) 2 (0-4) 0.5 (0-2) 0 (0-0) 

CT 6 (2.5-9.25) 
0.061 

0 (0-0.75) 
0.797 

3 (0.5-4.75) 
0.190 

2 (1.25-3.75) 
0.006 

0 (0-0) 
0.941

 

CC 2 (0-6) 0 (0-0.5) 2 (0-4) 0 (0-2) 0 (0-0) 

AG 1 (0-7.5) 
0.206 

0 (0-1.25) 
0.521 

0 (0-2.25) 
0.089 

0 (0-2) 
0.806 

0 (0-0) 
0.296

 

GG 3 (1-6) 0 (0-0) 2 (0-4) 0 (0-2) 0 (0-0) 

GG+AG 3 (0-6) 
0.347 

0 (0-1) 
0.718 

2 (0-4) 
0.189 

0 (0-2) 
0.951 

0 (0-0) 
0.282

 

AA 2 (0-6) 0 (0-0) 1 (0-3) 0 (0-2) 0 (0-0) 

GG+AG 2 (0-6) 
0.006 

0 (0-1) 
0.476 

1 (0-3) 
0.017 

0 (0-2) 
0.006 

0 (0-0) 
0.287

 

AA 6 (2.5-7.5) 0 (0-0) 3 (1.5-4) 2 (1.2.5) 0 (0-0.5) 

59 TGFβ1 
rs1800469 

AA+AG 2 (0-6) 
0.660 

0 (0-0) 

0.839 
1 (0-4) 

0.833 
0 (0-2) 

0.905 
0 (0-0) 

0.509 

GG 3 (0.25-5) 0 (0-0) 2 (0-3.75) 0 (0-2) 0 (0-0) 

Nota: Teste de Mann-Whitney; p <0,05, fonte em negrito indica significância estatística; Q1, Q3: 1º e 3º quartil (25%, 75%, respectivamente) 
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5. DISCUSSÃO 

 
O manejo da mordida aberta anterior (MAA) é considerado 

desafiador devido às dificuldades em determinar e abordar os fatores 

etiológicos. Esta má oclusão na idade pré-escolar causa impacto no modo 

como as crianças crescem, aproveitam a vida, falam, mastigam, provam 

comida e socializam. Portanto, indicadores sócio-dentais devem ser utilizados 

como complemento para um tratamento integral compreendendo aspectos 

clínicos e subjetivos, o que permitirá que a criança desfrute completamente 

de sua saúde. Até o momento, não foram relatados estudos que avaliaram as 

características clínicas e polimorfismos genéticos e qualidade de vida 

relacionada a saúde bucal (QVRSB) em pré-escolares com mordida aberta 

anterior. As análises dos dados revelaram que a mordida aberta anterior afeta 

consistentemente a QVRSB. Além disso, polimorfismos nos genes TNF-α e 

MTRR modulam o impacto na QVRSB. 

O diagnóstico precoce da má oclusão é dificultado pelo baixo 

percentual de pré-escolares que visitam o dentista40. Portanto, a avaliação da 

percepção dos pais em relação à saúde bucal da criança é particularmente 

importante nessa população. Dados internacionais sobre o impacto da MAA 

na QVRSB de pré-escolares são escassos. É importante mencionar que 

apenas estudos brasileiros na literatura avaliaram a associação entre MAA 

com QVRSB de crianças em idade pré-escolar41,42,23,43,44. Desses, apenas 

Ramos-Jorge et al., 201523 e Perazzo et al., 201744 encontraram algumas 

associações na QVRSB. Ramos-Jorge et al., 201523 utilizaram o mesmo 

questionário (ECOHIS) e a mesma faixa etária (3 a 5 anos) e relataram 

impactos negativos sobre maioria dos domínios ECOHIS, com exceção de 

"Sintomas". Perazzo et al., 201744 utilizaram o Scale of Oral Health Outcomes 

for Five-Year-Old Children (SOHO-5) e observaram que tanto na percepção 

de crianças quanto de seus pais / cuidadores, maiores pontuações no SOHO- 

5, indicando pior QVRSB. Esses dados são consistentes com o presente 

estudo que observou impacto no escore total, na subscala criança, e nos 

domínios psicológico e função. Isso pode ser explicado pelo fato da mordida 

aberta anterior ser mais perceptível nessa faixa etária, além de ser uma 
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condição freqüentemente associada a problemas de sono, dificuldades em 

alimentação e pronunciamento de algumas palavras. Dois estudos que 

também aplicaram o ECOHIS, encontraram resultados contrários ao que foi 

exposto acima, Firmino et al., 201643, relataram que a MAA apresentava um 

fator protetor para a QVRSB da família de pré-escolares enquanto que Abanto 

et al., 201542 observaram impacto positivo das más oclusões no domínio da 

função familiar. 

Na medicina, pesquisas emergentes têm sugerido que a 

predisposição genética individual interfira na percepção da qualidade de vida. 

Vários estudos forneceram evidências de associações entre polimorfismos 

genéticos e resultados de qualidade de vida27, 45-49. O entendimento dos 

aspectos genéticos envolvidos permitirá identificar os pacientes suscetíveis a 

déficits na QVRS e direcionar os cuidados de saúde50. No entanto, são 

escassos estudos sobre QVRSB e polimorfismos genéticos. Até o momento, 

no melhor do nosso conhecimento, não existem estudos na odontologia que 

avaliem o impacto de polimorfismos genéticos na QVRSB de pré-escolares 

com MAA. Então, nesse estudo foi questionado se os polimorfismos de 4 

genes - TNF-α, MTR, MTRR e TGFβ1 – poderiam ser biomarcadores para 

QVRSB. 

TNF-α desempenha importante papel na alteração das interações 

dos sistemas imune e neural, incluindo níveis de citocinas pró-inflamatórias, 

aumento da dor, sensibilidade e atividade inflamatória elevada51. Estudo 

meta-analítico reforça as evidências de que a depressão é acompanhada pela 

ativação do sistema de resposta inflamatória e que o desenvolvimento da 

depressão está relacionado a concentrações significativamente mais altas das 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α 52. Kao et al.53, reviram e integraram de 

forma sistematizada os dados disponíveis a respeito de 5.055 genes 

candidatos de acordo com suas evidências em relação a depressão. TNF foi 

um dos sete principais genes priorizados e que poderiam ser usados para 

replicação individual e para explorar ainda mais seus papéis biológicos em 

relação a depressão. Estes dados vêm ao encontro do resultado nesse estudo 

que observou uma associação entre o polimorfismo no gene TNF-α 

(rs1799724) com o domínio psicológico da QVRSB. Sugere-se que esse fato 
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possa ocorrer devido às capacidades biológicas pleiotrópicas do TNF-α, que 

podem influenciar a função de quase todos os tipos celulares. 

Este estudo também avaliou polimorfismos em genes que 

codificam enzimas envolvidas no metabolismo da homocisteína, como a 

metionina sintase (MTR) e a metionina sintase redutase (MTRR). A metionina 

sintase, catalisa a remetilação da homocisteína em metionina em uma reação 

dependente da metil cobalamina. A vitamina B12 atua como um cofator para 

a metilação54. A vitamina B12 torna-se oxidada ao longo do tempo e a enzima 

metionina sintase é inativada. A regeneração funcional da metionina sintase 

requer a participação de outra enzima, a metionina sintase redutase, que é 

codificada pelo gene MTRR 55. A literatura sugere a associação entre vitamina 

B12, ácido fólico e homocisteína e transtorno depressivo56. Estudos têm 

demonstrado que níveis elevados de homocisteína têm o potencial de modular 

neurotransmissores (dopamina, serotonina, melatonina) e desregular 

neurônios, aumentando assim o risco de depressão33. Baixos níveis 

plasmáticos de ácido fólico estavam relacionados com o diagnóstico de 

depressão57. Baixos níveis de Vitamina B12 estava associado ao aumento do 

risco de sintomas depressivos58. Estes fatos podem justificar a associação 

entre polimorfismo no gene MTRR e QVRSB. O gene MTRR, de acordo com 

os resultados dessa amostra, pode ser um biomarcador de qualidade de vida. 

Outro gene candidato a biomarcador de QVRSB foi o TGFβ1 

(rs1800469). A proteína TGFβ1 humana é considerada uma das citocinas 

imunossupressoras, que desempenha papel crucial no desenvolvimento do 

sistema nervoso central. É responsável por funções como diferenciação de 

astrócitos, sinaptogênese e migração neuronal59. Dados sugerem que 

portadores do genótipo G/G do gene TGFβ1 (rs1800469) estejam associados 

ao aumento da gravidade do episódio depressivo, e que pode se correlacionar 

com o aumento das concentrações de TGFβ160. Outros polimorfismos no 

gene TGFβ1 também foram associados a depressão. No caso do rs1800470 

(codon 10 posição +869), os pacientes com depressão apresentaram 

frequência aumentada do genótipo T / T em comparação ao grupo 

controle61.Além disso, outro estudo mostrou que o genótipo C / C do mesmo 

SNP estava associado a um risco maior de desenvolver depressão e sintomas 
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depressivos mais acentuados62. Embora o TGFβ1 apresente um papel 

importante na psiconeuroimunologia, no presente estudo, não observou-se 

associação de sua distribuição genotípica com QVRSB. A ausência de 

associação pode ser devido ao menor impacto da mordida aberta na QVRSB 

em relação a outras patologias como processos depressivos. Além do impacto 

de um único SNP na resposta a QVRSB ser limitado. 

Limitações metodológicas devem ser consideradas quando 

interpretamos nossos resultados. Como trata-se de estudo transversal, não é 

possível a inferência de causalidade, uma vez que exposições e resultados 

são avaliados simultaneamente. Além disso, os dados adquiridos através de 

questionários podem estar sujeitos a vieses de informação. No entanto, foram 

tomadas medidas para reduzir possíveis viés, como a execução de estudo 

piloto e uso de instrumento validado de avaliação. Uma outra limitação 

metodológica importante é o pequeno tamanho da amostra, especialmente no 

que diz respeito ao subgrupo de crianças com mordida aberta anterior, que 

devem ser interpretadas com cuidado. Em relação ao exposto, o presente 

estudo poderá ser considerado o primeiro passo para examinar a complexa 

relação entre polimorfismos genéticos e QVRSB. Sugere-se novos estudos a 

fim de se identificar biomarcadores genéticos para QVRSB com objetivo de 

auxiliar o profissional da saúde em sua atividade diária e, também os 

pacientes, principalmente focando grupos de crianças com má oclusão, que é 

um dos principais problemas de saúde pública. 

De uma forma geral, os cirurgiões dentistas tendem a se concentrar 

nos aspectos clínicos (alterações funcionais e estéticas), bem como sobre o 

planejamento do tratamento e deixam de avaliar o indivíduo como um todo. A 

falta de consideração dos aspectos sócio-dentais pode comprometer aceitação, 

percepção e expectativas do paciente em relação ao tratamento odontológico. 

Torna-se necessário uma visão holística e ampliada do paciente. 

As pesquisas nessa temática podem aumentar o nível de informação e qualidade 

no tratamento da mordida aberta anterior, e, consequentemente, possibilitará ao 

profissional da saúde diagnosticar precocemente os pacientes que terão uma 

resposta mais negativa em relação a QVRSB e poderá assim direcionar os 

cuidados de saúde. Espera-se que num futuro próximo, a identificação de 
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biomarcadores genéticos e a QVRSB podem se tornar uma prática padrão em 

clínicas odontológicas e instituições de ensino. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que a 

mordida aberta anterior impacta na QVRSB de crianças de 2 a 6 anos e que 

polimorfismos nos genes TNF-α e MTRR podem ser considerados 

biomarcadores para QVRSB de crianças com mordida aberta anterior. 
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