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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência da maloclusão e a 
necessidade de tratamento ortodôntico em adolescentes de Fortaleza e graduá-la de 
acordo com sua severidade, a fim de estabelecer prioridades para o tratamento 
ortodôntico e determinar quais os componentes da maloclusão que mais pesavam 
na determinação desta circunstância. Investigou-se ainda a associação da 
maloclusão com idade, gênero, renda e escolaridade. A amostra consistiu de 419 
adolescentes entre 14 e 19 anos de idade, selecionados aleatoriamente a partir de 
uma população de estudantes de uma escola pública. Os critérios de graduação da
maloclusão e a avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico dos sujeitos 
foram estabelecidos por um consenso de ortodontistas de Fortaleza. Os resultados 
mostraram que 95,4% dos sujeitos eram portadores de algum tipo de maloclusão, 
sendo que 60,6% do total possuia maloclusão grave com necessidade obrigatória de 
tratamento e 34,8% tinham-na moderada, com necessidade relativa de tratamento. 
Os fatores de maior interferência no estabelecimento da maloclusão grave foram a 
relação de molar maior do que meia cúspide (30,3%), a mordida cruzada (25,7%) e a 
relação de canino maior do que meia cúspide (22,2%). Não houve associação da 
maloclusão com as variáveis sociodemográficas, a não ser especificamente da idade 
com o componente mordida cruzada (p<0,05), do gênero com o componente relação 
de canino maior do que um meio (p<0,05) e da escolaridade da mãe com o 
componente relação de molar maior do que um meio (p<0,05). 

Palavras-chave: Epidemiologia da Maloclusão. Necessidade de Tratamento 
Ortodôntico. Prevenção da Maloclusão. 



ABSTRACT

The aim of the present study was to estimate the prevalence of malocclusion and 
orthodontic treatment need in adolescents of a public school of Fortaleza and grade it 
according to the severity, to establish priorities in the orthodontic treatment and to 
determine which components of malocclusion had higher importance in determination 
of malocclusion. Also, were investigated the association between malocclusion and 
age, gender, income and scholarship. A total of 419 teenagers, between 14 and 19 
years old, selected randomly from a population of students of a public school were 
enrolled in this project. The criteria of graduation and the assessment of malocclusion 
components were established by a joint of Fortaleza’s orthodontists. The results 
show that 95,4% of the subjects had some malocclusion, 60,6% of the total had 
serious malocclusion with compulsory need of orthodontic treatment, and 34,84% 
had moderate and relative need of treatment. The components with more prevalence, 
were the molar relation higher than half cusp (30,3%), crossbite (25,7%) and the 
canine relation higher than a half cusp (22,2%). There wasn’t association between 
malocclusion and social demographic variables except the relation between age and 
cross bite (p<0,05), gender and canine relation higher than half a cusp (p<0,05) and 
mother’s degree of education and molar relation higher than half a cusp (p<0,05). 

Key words: Epidemiology of Malocclusion. Orthodontic Treatment Need. Prevention 
of Malocclusion.
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1 INTRODUÇÃO

A oclusão ideal foi descrita já no século XVIII pelo famoso anatomista, 

cirurgião e patologista inglês John Hunter. O arranjo favorável dos dentes pode ser 

definido claramente e descrito de forma geométrica tal qual a linha de oclusão 

preconizada por Angle, ou seja, a oclusão é considerada uma curva suave, contínua 

e simétrica em que as cúspides bucais e margens incisais dos dentes inferiores 

devem estar nivelados com a fossa central e cíngulo dos dentes superiores quando 

estes estão ocluidos (ANGLE, 1899).

Carabelli, no século XIX, foi o primeiro a descrever as relações anormais dos 

arcos dentários de maneira sistemática, embora ainda não possuisse um método 

aceitável de descrição das irregularidades e relações anormais dos dentes e bases 

ósseas (WEINBERGER, 1955).

A maloclusão é definida atualmente como a desarmonia das estruturas 

dentofaciais que se caracteriza por posicionamentos dentários anormais, alterações 

do crescimento dos maxilares, desvios funcionais, desequilíbrio muscular, fissuras 

labiopalatinas, alteração do perfil tegumentar e outros (MAIA, 1987).

Muniz (1997) acrescentou alguns fatores de relevância à definição 

tradicional de maloclusão e conceituou-a como sendo qualquer variação da oclusão, 

qualquer inaceitação estética ou funcional, tanto pelo paciente como pelo 

examinador. E Ando (1991), de modo bem sucinto, porém abrangente, relatou que a 

oclusão caracteriza-se pelo equilíbrio dinâmico de várias estruturas e que apenas 

uma alteração dentária poderá estabelecer uma maloclusão. 

Os problemas da oclusão, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), figuram em terceira posição na escala de prioridades de problemas em 

saúde bucal no Brasil, sobrepujados apenas pela cárie dental e pela doença 

periodontal, constituindo-se num problema de saúde pública porque, segundo 

Gandini (1993), além de apresentarem alta prevalência com a possibilidade de 

prevenção e tratamento, provocam grande impacto social pela interferência na 

qualidade de vida dos indivíduos afetados (PERES et al., 2002).

Moura (1996) acrescentou que a maloclusão é um problema de saúde pública 

porque em sua maior parte, os tratamentos realizados por ortodontistas não estão 

relacionados somente à estética e sim à saúde e bem-estar psicológico do paciente.
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Considerando que o paradigma do cuidado com a saúde tem evoluído de um 

foco de orientação da doença para um modelo de bem-estar, a Ortodontia, 

especialidade da Odontologia, agora é vista mais claramente como um serviço 

destinado a estabelecer e manter um ajuste físico e emocional do paciente. A 

maloclusão dos dentes não é uma doença e sim uma incapacidade com impacto 

potencial na saúde física e mental, sendo importante o seu tratamento apropriado 

para a promoção do bem-estar do paciente. O objetivo da Ortodontia é, portanto, 

melhorar a vida do paciente, aumentando sua função dentária e mandibular, e sua 

estética dentofacial, desempenhando um papel análogo ao de outras especialidades 

médicas, tais como a Ortopedia e a Cirurgia Plástica, nas quais os problemas do 

paciente freqüentemente não são tratados em razão da doença, mas sim por 

distorções em seu desenvolvimento (PROFFIT; ACKERMAN, 1996).

Graber & Vanarsdall Jr. (1996), mais especificamente, explicaram que o 

objetivo da Ortodontia é obter contato oclusal e proximal dos dentes (oclusão) dentro 

do quadro da função normal e adaptação fisiológica, estética dentofacial aceitável e 

razoável estabilidade.

Os mesmos autores também enfatizaram o fato de que o diagnóstico 

ortodôntico inclui uma ênfase maior nas ramificações funcionais e psicológicas da 

deformidade facial e ao mesmo tempo e como conseqüência, ocorreu uma mudança 

dramática no planejamento do tratamento, que se tornou um processo mais 

interativo do paciente e/ou dos pais com o ortodontista. As variáveis que devem ser 

avaliadas e correlacionadas no diagnóstico ortodôntico estão representadas a seguir

( Quadro 1).

Com disfunção
Com implicações 
psico-sociais

Com disfunção 
Sem implicações 
psicossociais

Sem disfunção
Com implicações
psicossociais

Sem disfunção
Sem Implicações
psicossociais

s
  i
n
a

  i
s

                                                          Sintomas
Maior maloclusão
Menor desequilíbrio
facial

Tratamento 
necessário

Tratamento 
necessário

Tratamento 
necessário

Tratamento desejável

Maior má loclusão
Menor desequilíbrio
facial

Tratamento 
necessário

Tratamento 
necessário

Tratamento 
necessário

Tratamento desejável

Menor má loclusão
Maior desequilíbrio
facial

Tratamento 
obrigatório

Tratamento 
desejável

Orto opcional
Pode requerer 
cirurgia

Tratamento efetivo

Menor má loclusão
Menor desequilíbrio
facial

Tratamento 
obrigatório

Tratamento 
desejável

Tratamento 
opcional

Nenhum tratamento

Quadro 1 – Indicações gerais para o tratamento ortodôntico
Fonte: GRABER & VANARSDALL JR. (1996) 
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Graber & Vanarsdall Jr. (1996) acrescentaram que o quadro não é suficiente 

para o diagnóstico porque, na tipologia, as variáveis são tratadas como se fossem 

discretas, as peculiaridades descontínuas, como a cor do olho ou grupo sangüíneo; 

no entanto, oclusão, estética dentofacial e imagem própria e adaptação fisiológica 

realmente são variáveis contínuas (como altura e peso). Por esta razão, há um 

número maior de combinações ou transformações do que apenas as 16 mostradas 

1.1 Características clínicas da maloclusão

No diagnóstico e planejamento ortodôntico é essencial que o ortodontista 

reconhecer as várias características das más oclusões e deformidades dentofaciais, 

além de definir a natureza do problema e elaborar uma estratégia de tratamento 

baseada em necessidades específicas e desejo do indivíduo (PROFFIT;

ACKERMAN, 1996).

As características clínicas da maloclusão resultam mais bem visualizadas 

quando o exame ortodôntico toma os planos oclusal, sagital e transverso como 

referência.

A estética facial e o perfil, juntamente com as relações ântero-posteriores e 

verticais, são mais bem estudadas em projeções contra o plano sagital. Por sua vez, 

as relações dentofaciais ensejam melhor avaliação em projeções contra o plano 

transverso, enquanto o alinhamento dos dentes e a assimetria dos arcos dentários 

são de melhor visualização em projeções contra o plano oclusal.

1.1.1 Características da maloclusão no plano sagital

Moyers (1991) classificou a maloclusão no plano vertical em sobremordida 

profunda e mordida aberta.

Sobremordida profunda é a expressão empregada quando há sobreposição 

vertical excessiva. A mordida é excessivamente profunda quando o tecido mole do 

palato é atingido ou as estruturas de suporte estão comprometidas. Uma variação na 
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profundidade da mordida pode ocorrer, sem perigo para a oclusão ou saúde das 

estruturas de suporte.

Mordida aberta é a expressão aplicada quando há ausência localizada da 

oclusão, enquanto os dentes restantes estão em oclusão. A mordida aberta é vista 

mais freqüentemente na parte anterior da boca, embora possam ocorrer também 

mordidas abertas posteriores.

No sentido ântero-posterior, o sistema de Angle (1899) de classificação das 

más oclusões até hoje é amplamente usado.

A classificação de Angle consiste em: Classe I (neutroclusão), Classe II 

(distoclusão) e Classe III (mesioclusão).

A Classe I é a maloclusão em que há uma relação ântero-posterior normal 

entre a maxila e a mandíbula. A crista triangular da cúspide mesio-vestibular do primeiro 

molar superior permanente se articula no sulco vestibular do primeiro molar inferior 

permanente. A maloclusão, nesta classificação, está restrita às malposições dentárias.

A Classe II é a maloclusão na qual há uma relação distal da mandíbula em 

relação à maxila. A nomenclatura da classificação de Angle enfatiza o 

posicionamento “distal” da mandíbula com relação à maxila na maloclusão Classe II, 

mas, certamente, são vistos muitos casos de Classe II nos quais a maxila é 

prognática – uma morfologia craniofacial bem diferente, mas resultando numa 

relação molar semelhante e, por isso, na mesma classificação. O sulco mesial do 

primeiro molar inferior permanente articula-se posteriormente à cúspide mesiobucal 

do primeiro molar superior permanente. As divisões da Classe II são as seguintes:

1) divisão 1 – distoclusão, na qual os incisivos superiores estão 

tipicamente em labioversão extrema;

2) divisão 2 – distoclusão, em que os incisivos superiores centrais estão

quase normais ou levemente em linguoversão, enquanto os incisivos 

superiores laterais se inclinaram labial ou mesialmente;

3) subdivisões. Quando a distoclusão acontece somente de um lado do 

arco dental, a unilateralidade é considerada uma subdivisão.

Na maloclusão Classe III há uma relação mesial, isto é, ventral da mandíbula 

com a maxila. O sulco mesial do primeiro molar inferior permanente articula-se

anteriormente com a cúspide mesiobucal do primeiro molar maxilar permanente.
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1.1.2 Características da maloclusão no plano transversal

A variação transversal dos grupos de dentes é representada pela expressão

mordida cruzada, que representa uma relação bucolingual (labiolingual) anormal dos 

dentes. A mordida cruzada mais comum é aquela vista quando as cúspides bucais 

de aguns dos dentes superiores posteriores ocluem lingualmente com as cúspides 

bucais dos dentes inferiores. Quando um ou mais dentes superiores está em 

mordida cruzada, na direção da linha média, diz-se haver mordida cruzada lingual. 

Quando as cúspides linguais dos dentes posteriores superiores ocluem, completa e 

vestibularmente, as cúspides bucais dos dentes superiores, trata-se de mordida 

cruzada bucal (GRABER; VANARSDALL JR., 1996).

As mordidas cruzadas posteriores são tipos de maloclusões que ocorrem 

comumente na prática ortodôntica. Estas mordidas cruzadas, em vários estudos, 

mostram uma prevalência entre 2% e 16%, com predominância de mordida cruzada

posterior unilateral. Em mordidas cruzadas posteriores funcionais, as interferências 

oclusais desviam a mandibula lateralmente, durante o fechamento, para um novo 

posicionamento para máxima intercuspidação. A mordida cruzada unilateral verdadeira

pode ser distinguida da funcional pela observação da mandíbula ao longo de seu 

fechamento e determinando a mordida cruzada, tanto em relação cêntrica quanto em 

oclusão cêntrica sem desvio funcional da mandíbula (TOROGLU, 2002).

1.1.3 Características da maloclusão no plano oclusal

O plano oclusal é o que melhor demonstra as irregularidades dentárias 

individuais e em grupo.

O apinhamento dentário é um problema encontrado com freqüência no 

exercício clínico e consiste na discrepância entre o tamanho dos dentes e o da 

arcada dentária do paciente.

Jedidiah et al. (2003) consideraram o diastema da linha média como uma 

maloclusão dental relativamente comum, caracterizada por espaços entre os 

incisivos centrais superiores, com certas conseqüências funcionais e estéticas. 
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Almeida et al. (2004) salientaram que, contemporaneamente, os diastemas 

interincisivos centrais superiores são vistos como um fator antiestético e altamente 

prejudicial do ponto de vista social.

Os autores relataram que a prevalência de diastema situou-se entre 1,6% e 

25,4% em populações de adultos e sempre mais alta em grupos mais jovens. Os 

negros apresentaram maior prevalência de diastemas do que brancos, asiáticos ou 

hispânicos.

1.2 Fatores determinantes da maloclusão

O conhecimento das causas da maloclusão é de extrema importância no 

momento em que se pretende implementar medidas preventivas ou interceptativas 

nos indivíduos de qualquer grupamento social. Nenhum programa preventivo surtirá 

efeito se não houver adequado domínio e entendimento de como são originados os 

problemas nesta área (BRESOLIN, 2000).

Graber & Vanarsdall Jr. (1996) destacaram a importância da hereditariedade 

e dos fatores ambientais no desenvolvimento da maloclusão, sem, no entanto,

distinguirem quais delas são determinadas amplamente em base genética, quais

resultam de fatores ambientais, e quais são resultantes de uma combinação de 

hereditariedade e fatores ambientais.

Moyers (1991) citou sete principais fatores etiológicos da maloclusão:1) 

hereditariedade; 2) defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida que 

podem provocar imperfeições embrionárias em ratos; 3) traumatismos pré e pós-

natais; 4) agentes físicos tais como extração prematura de dentes decíduos, a 

natureza fibrosa dos alimentos: 5) hábitos bucais, tais como sucção do polegar, 

projeção da língua durante a deglutição ou fala,sucção e mordida do lábio, postura 

corporal, labial, lingual e cefálica incorreta, onicofagia; 6) enfermidades sistêmicas e 

locais e distúrbios endócrinos e 7) malnutrição.   

A influência deletéria dos hábitos bucais na ocorrência da maloclusão foi

relatada em inúmeros estudos epidemiológicos (HANNUKSELA & VÃÃNÃNEN 

(1987); ØGAARD, et al. (1994); OLIVEIRA (1983); ALVES et al. (1999).
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Moyers (1991) acrescentou que os danos na função muscular ocasionada 

por hábitos deletérios, freqüentemente, estão associados ao crescimento ósseo 

deturpado ou retardado, às malposições dentárias, aos distúrbios de hábitos 

respiratórios, a dificuldades na fala, a perturbações no equilíbrio da musculatura 

facial e a problemas psicológicos.

Oliveira et al. (1983), num estudo com 790 crianças de 3 a 6 anos de idade, 

avaliaram o grau de mordida aberta anterior, de “sobressaliência” e de sobremordida 

e relacionaram estas más oclusões à hábitos de sucção. Os autores concluíram que 

o aumento da “sobressaliência” e da mordida aberta anterior provocada pelo hábito 

de sucção resulta numa diminuição da sobremordida. Os dados foram considerados 

altamente significativos pelos pesquisadores, pois nas crianças portadoras de hábito 

de sucção, em virtude da pressão atípica da língua, foi observada deformação do 

arco dentário e do processo alveolar, resultando em mordida aberta anterior.

Larsson & Dahlin (1985) realizaram um estudo objetivando registrar a 

prevalência do início da sucção digital e de chupeta em populações com diferenças 

cronológicas, culturais e geográficas e, de acordo com os achados, especularam a 

etiologia dos hábitos de sucção. O estudo constou de um grupo de 415 crianças do 

Mnene, Zimbabwe, um grupo de 20 crânios do período 1000 a 1500 a.C, com 

dentição decídua intacta, proveniente do Instituto de Anatomia de Oslo, e outro 

grupo formado de 280 pequenas crianças suecas. Os resultados indicaram que os 

hábitos de dedo e chupeta ocorreram com pouca freqüência entre as crianças 

africanas, exceto como sintomas de outros distúrbios na alimentação normal e/ou 

carência em outros aspectos. Os achados referentes aos crânios foram semelhantes 

aos das crianças escandinavas, as quais, em sua maioria, eram sugadoras de 

chupeta ou de dedo.

Objetivando examinar o efeito dos hábitos de sucção nas mordidas cruzadas 

posteriores, Øgaard et al. (1994) efetuaram um estudo em 445 crianças de 3 anos

de idade em diferentes áreas da Suécia e da Noruega, com e sem um contínuo ou 

prévio hábito de sucção de dedo ou chupeta. As conclusões foram de que entre as 

crianças sem hábitos de sucção, não houve nenhuma influência no desenvolvimento 

da mordida cruzada posterior. Herança, desenvolvimento anormal e respiração bucal 

foram as causas mais prováveis no desenvolvimento da mordida cruzada. A sucção 

de chupeta também foi incluída como de grande importância na ocorrência desta 

maloclusão. A provável justificativa dos autores para a ocorrência do problema está 
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no fato de que a atividade de sucção nas bochechas, combinada com a redução do 

suporte palatino posterior obriga a língua a tomar uma posição inferior, diminuindo a 

largura intercanina superior. A desarmonia transversal da maxila em relação à

mandíbula torna-se pior à medida que a língua toma uma postura inferior alargando 

a distância intercanina inferior, guiando a mandíbula para uma posição lateral

forçada, resultando numa mordida cruzada. A sucção digital pareceu ter algum efeito 

no desenvolvimento da mordida cruzada posterior, no entanto, o efeito não foi 

claramente demonstrado e apenas não deixou dúvidas acerca de sua menor 

importância comparada as hábito de sucção de chupeta. 

Alves et al. (1999) avaliaram em 150 crianças institucionalizadas, numa faixa 

etária entre 6 e 13 anos, a freqüência do hábito vicioso de sucção digital e sua relação 

com as más oclusões mais freqüentes e concluíram que:1) foi encontrada alta 

prevalência do hábito de sucção digital (29,5%) nas crianças avaliadas; 2) o dedo 

mais prevalente foi o polegar direito, em 90,3% dos casos; 3) a maloclusão mais 

freqüente foi a mordida aberta anterior (74,2%), estando presentes em muitos casos 

alterações de tecidos moles e funções, como interposição de língua e postura anormal 

de língua e lábios durante a fase de repouso, hipotonia de lábio superior e fonação; 4) 

24,1% das crianças que não relataram hábitos apresentaram deglutição atípica.

Tomita et al. (2000) avaliaram a prevalência da maloclusão, o 

desenvolvimento de hábitos bucais deletérios que afetam a oclusão dentária e os 

problemas de fala em pré-escolares por meio de uma amostra de 2.139 crianças de 

ambos os sexos na faixa etária de 3 a 5 anos. O resultado foi uma prevalência de 

maloclusão de 51,3% para o sexo masculino e 56,9% para o sexo feminino. Em

conclusão, entre os fatores ambientais estudados, o hábito de sucção de chupeta foi 

o mais importante na associação com maloclusão, seguido da sucção digital.

No intuito de estimar a necessidade de tratamento ortodôntico e a correlação 

da maloclusão com o uso de mamadeira, Meyers & Hertzberg (1988) fizeram um 

estudo de caso-controle em 737 pacientes de idade entre 10 e 12 anos de uma 

clínica odontológica privada em Boston, Mass. (EUA). Os autores encontraram 

68,9% de pessoas com necessidade de tratamento ortodôntico sendo que os 

problemas de oclusão variavam entre leve e severo. Os autores, no sentido de 

verificarem uma associação entre a necessidade de tratamento ortodôntico e o uso 

de mamadeira, foram cautelosos e os achados só foram estatisticamente 

significantes quando havia grande exposição ao uso de mamadeira.
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Um estudo epidemiológico sobre hábitos orais em crianças reallizado por 

Shetty & Munshi (1998) em 4590 crianças em Mangalor, Índia, concluiu que 29,7% 

delas era portadora de hábitos. Destas, 3,1% possuíam hábito de sucção digital, 

4,6% respiravam pela boca, 3,02% tinham interposição lingual, 6,2% tinham 

bruxismo, 6% mordiam os lábios ou bochecha, 12,7% tinham onicomania, 9,8% 

eram mordedores de caneta e 0,09% era de portadores de hábitos masoquistas. Foi

encontrada uma correlação significante entre o hábito de interposição lingual e a 

maloclusão Classe I com protrusão dos incisivos e com a maloclusão Classe II 

divisão 1. Uma correlação elevada também foi encontrada entre respiração bucal e 

sucção digital com a maloclusão Classe I com protrusão dos incisivos superiores.

O efeito de duração da sucção não nutritiva nos arcos dentais na dentição 

decídua foi estudado por Warren & Bishara (2002), a partir da amostra de 372 crianças,

seguidas longitudinalmente do nascimento até 4 a 5 anos de idade, avaliando a mordida 

cruzada posterior, mordida aberta anterior e o overjet. O estudo demonstrou que o 

hábito prolongado de sucção de chupeta resultou em mudanças nos arcos dentais e 

que o efeito nos parâmetros oclusais eram diferentes dos da sucção digital. Também 

descobriu que algumas mudanças no parâmetro dos arcos dentais e características 

oclusais (e.g. prevalência de mordida cruzada posterior e aumento de overjet) 

persistiram após a descontinuidade do uso de chupeta e sucção do dedo.

Hannuksela & Vããnãnen (1987) ressaltaram, em estudo realizado em 217 

crianças de 7 anos de idade, o aumento no interesse pela alergia familiar (atopic 

deseases) como um dos fatores que influencia na dentição e no crescimento do 

esqueleto facial. O estudo ofereceu resultados que merecem respaldo adicional para 

a visão de que este tipo de alergia é um fator predisponente para uma mudança 

danosa na dentição. A mordida cruzada pareceu ser a conseqüência mais freqüente 

das mudanças patológicas originadas da hiper-reatividade da mucosa 

nasofaringiana, ocasionada pela doença. 

Vig (1998) pesquisou a relevância ortodôntica da obstrução naso-respiratória 

e seus efeitos no crescimento facial e considerou ser um assunto que continua 

sendo debatido depois de quase um século de controvérsias. Segundo conclusões 

desse autor, são requeridos testes mais objetivos e estabelecidos critérios menos 

ambíguos, para que as desarmonias das vias respiratórias possam ser 

adequadamente definidas e significantes na etiologia e na determinação do 
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crescimento facial. Somente quando este tema for resolvido poderá ser esclarecido o 

impacto clínico da função respiratória e da defesa da intervenção apropriada. 

Pierotti (2001) investigou a relação entre aleitamento e oclusão, funções e 

hábitos orais, mediante trabalho realizado a partir da amostra de 150 crianças de 

ambos os sexos da rede pública de ensino da cidade de São Paulo – Brasil. Os 

resultados mostraram que crianças aleitadas exclusivamente no peito (ou o foram 

por no mínimo seis meses) não desenvolveram hábito de sucção, ou, se o fizeram, 

estes ocorreram por um período mais curto, em comparação às crianças que não 

foram amamentadas ou o foram por um período inferior a seis meses. Não foram 

encontrados dados significativos entre o tipo e o tempo de aleitamento, relacionado 

com: aceite de alimentos sólidos, problemas respiratórios, postura de repouso dos 

lábios, oclusão, postura dos lábios na mastigação e padrão de deglutição.

A extração prematura dos dentes decíduos e permanentes por cárie, como fator 

responsável pelo aumento na freqüência de maloclusões, foi estudada por Melsen & 

Terp (1982). A amostra constou de 915 pacientes entre 8 e 16 anos de idade, dos quais

204 crianças experimentaram a perda prematura de dentes decíduos e 442 tiveram 

dentes permanentes extraídos. Os dentes permanentes mais freqüentemente extraídos 

foram os primeiros molares e estas perdas por cárie resultaram num aumento na 

freqüência de más oclusões. As maloclusões mais freqüentemente observada nas 

crianças que experimentaram extração foram anomalias dentárias causadas pela falta 

de alinhamento e de outras pequenas irregularidades oclusais . 

1.3 Repercussão da maloclusão na saúde 

O sistema de prestação de saúde nos últimos anos passou por grande 

mudança de paradigma e o modelo biomédico foi em alguns casos substituído pelo 

padrão socioambiental de saúde. É tanto que, atualmente, a saúde pode ser definida 

como “a experiência subjetiva de um indivíduo acerca de seu bem-estar funcional, 

social e psicológico” e a saúde bucal, de uma forma mais ampla, como “uma 

dentição confortável e funcional que permite que os indivíduos continuem na sua 

função social desejada” (DOLAN apud PINTO, 2000).
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Para Weyne (2003), a cavidade bucal sadia tem relação com a saúde geral e 

com a qualidade de vida do indivíduo. Nessas condições, a busca contribui em 

patameres básicos para proteção do organismo, como um todo, contra a instalação 

de doenças ou condições outras que poderiam levar, direta ou indiretamente, ao 

aparecimento de doenças sistêmicas de natureza grave e, às vezes, fatais. 

Embora na Ortodontia o termo diagnóstico seja usado em contextos 

similares aos empregados na Medicina e na Dentística, há uma diferença tênue mas 

importante no significado. No diagnóstico médico tenta-se entender a natureza do 

processo de uma doença por intermédio de uma observação, interpretação e 

rotulagem ou simbolização. Uma doença se origina da interação desordem-

hospedeiro resultando num desvio do normal manifestado por sinais objetivos e 

sintomas, que são relatados pelo paciente. Já a maloclusão é o resultado de um 

processo de desenvolvimento, não patológico, e os sinais medidos pelo ortodontista 

são características morfológicas, em vez de medidas fisiológicas da função 

(temperatura, composição do fluido etc.) usadas pelo médico ao tratar uma doença. 

O Ortodontista, no entanto, precisa ter em mente a noção de que são os sintomas de 

função enfraquecida e/ ou aceitação psicossocial que levam o paciente a procurar 

tratamento, não os sinais morfológicos per se (PROFFIT; FIELDS, 1995).

A maior dificuldade de se avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico 

encontra-se no fato de que a condição aceitável de uma pessoa pode ser problema 

para outra. A maloclusão cria problemas em três circunstâncias maiores quando: 1) 

causa ou predispõe o aparecimento de doenças; 2) leva a distúrbios da função 

mandibular ou funções orais outras; e 3) seu efeito na estética facial causa 

problemas psicossociais. 

1.3.1 Maloclusão e predisposição à doenças

Embora pareça intuitivamente óbvio que a maloclusão deva contribuir para o 

desenvolvimento de cárie, pela dificuldade com os cuidados dos dentes, os estudos 

modernos indicam que este efeito é pequeno porque o desejo de um indivíduo e a 

motivação determinam uma higiene bucal que supera a dificuldade ocasionada pelo 

desalinhamento dentário (PROFFIT; ACKERMAN, 1996). 
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Os conceitos atuais sobre o desenvolvimento da doença periodontal 

enfatizam a significância etiológica dos mediadores biológicos, sistêmicos e 

inflamatórios. A maloclusão e a posição anormal dos dentes agora são reconhecida

como contribuintes potenciais para o processo, quando estes causam traumatismo 

oclusal, porque o estresse funcional pode iniciar mudanças inflamatórias no 

periodonto e potencializar o processo de destruição bacteriana (GEIGER, 2001).

O mesmo autor constatou que o relacionamento dentário no sentido ântero-

posterior, previsto na classificação de Angle, não se correlacionou com a

periodontite, assim como o apinhamento ou o espaçamento individual dos dentes e 

também a inclinação dos incisivos superiores ou inferiores. Embora tais associações 

tenham sido negativas, as observações clínicas sugerem que, quando o 

apinhamento decorre em superposição do dente adjacente, o espaço interproximal 

pode tornar-se mínimo e provocar aproximação das raízes, o que não seria benéfico 

à saúde periodontal.

Geiger et al. (1974) encontraram um leve aumento de doença periodontal 

em pacientes com overjet acentuado mas não com sobremordida severa. Já Geiger 

& Wasserman (1980) verificaram que os sujeitos com dentes posteriores com 

inclinação axial anormal mostraram uma correlação positiva entre inclinação mesial 

e lesão periodontal.

1.3.2 Maloclusão e problemas funcionais

O problema funcional de maior preocupação para os ortodontistas e cuja 

relação com a maloclusão ainda provoca muita controvérsia é a dificuldade na 

função mandibular manifestada como dor em volta da articulação 

temporomandibular (ATM).

Solberg et al. (1986) realizaram um estudo a partir de uma amostra de 96 

cadáveres, das quais foi removida a articulação temporomandibular esquerda, com o 

propósito de identificar variáveis da maloclusão que pudessem estar associadas com 

aspectos morfológicos da articulação temporomandibular. A conclusão foi de que a

mordida cruzada estava associada com o aumento de desvio de forma condilar e 

temporal em todos os componentes. A mordida cruzada anterior foi associada a um
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aumento de desvio somente na eminência articular. A sobremordida profunda 

apresentou-se mais comumente em pessoas com os côndilos planos, fossa mandibular 

aberta e extensão anterior da superfície articular temporal. O overjet anormal era mais 

evidente naqueles com desvio de forma no disco, sendo que um maior overjet estava 

associado com a mudança de lugar deste. Considerados em conjunto, a mordida 

cruzada e o overjet foram associados com o desvio da forma, de modo mais extenso,

no côndilo. Os autores concluiram ainda que a maloclusão estava associada com 

mudanças morfológicas na ATM, particularmente quando combinada com a idade. Essa 

evidência deu suporte à crença de que maior exposição à maloclusão pode estar 

associada com maior intensidade a mudanças na ATM.

Procurando estabelecer a mordida cruzada e o overjet como variáveis 

contínuas relacionadas com a desordem temporomandibular, Pullinger & Seligman

(1991) examinaram 106 pacientes da Clínica de Dor Facial e Temporomandibular da 

Universidade da Califórnia. A conclusão foi de que exceto pelas características de 

mordida aberta, sobremordida e overjet como variáveis isoladas, não houve 

distinção de grupos de pacientes com desordem temporomandibular. Ficou a 

hipotese de que a mordida aberta na osteoartrose pode ter sido resultado de 

mudanças articulares em vez de uma causa de predisposição oclusal.

Riolo et al. (1987), num estudo de seção transversal com 1342 pacientes 

de 6 a 17 anos de idade, analisou a prevalência de tipos específicos de oclusão e 

sintomas subjetivos e sinais clínicos da disfunção da ATM. Os resultados 

pertinentes a oclusão e sinais clínicos foram os seguintes: o desvio funcional foi 

associado negativamente a distúrbios da ATM e tensão muscular e abertura 

restrita; a mordida aberta foi associada positivamente com distúrbios da ATM e 

tensão muscular; o overjet negativo ou excessivo tinha mais chance de ter tensão 

muscular; pacientes mais velhos com cúspide-a-cúspide ou uma relação molar 

Classe II tinham mais chances de ter disfunção de ATM e tensão muscular e 

abertura restrita; e mordida cruzada tinham uma prevalência significantemente 

maior de sons articulares em crianças mais velhas. Os resultados pertinentes a 

oclusão e sintomas subjetivos foram os seguintes: relação molar Classe II foi 

associado positivamente com som articular nos grupos de 6 a 8 e 15 a 17 anos; e 

pacientes com overjet negativo tinham mais chances de apresentar sons 

articulares. Em conclusão: (1) existe associação estatística entre certos 
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componentes da oclusão e sinais e sintomas da ATM, e (2) estas associações são 

maiores nos grupos de pessoas mais velhas.

Runge et al. (1989) estudaram o relacionamento entre o som da articulação 

temporomandibular (ATM) e a oclusão, com uma amostra de 226 pacientes antes do 

início do tratamento ortodôntico, e concluíram que os relacionamentos esqueléticos

e oclusais (estático e funcional), geralmente, não aparentavam fatos significantes na 

contribuição de sons patológicos da ATM em pacientes com maloclusão; mas um 

ângulo interincisal aumentado no grupo com presença de som e desgaste dentário e 

sobremordida aumentada no subgrupo “som na abertura e no fechamento da boca”

podem ser fatores associados.

Mclaughlin (1988), após uma revisão da literatura, dentre outras conclusões, 

verificou que não havia estudos que correlacionassem o tipo ou severidade da 

maloclusão e disfunção da ATM. Uma explicação razoável para isto foi o fato de que 

alguns pacientes têm a habilidade de se adaptar e compensar a uma variedade de 

más oclusões.

No aspecto da função oral, uma maloclusão grave, e até mesmo os 

distúrbios menos graves, tendem a afetar a mastigação, a deglutição e a fonação, 

não tanto por tornarem a função impossível, mas pelo fato de requererem uma 

compensação fisiológica da deformidade anatômica (PROFFIT; FIELDS 1995).

A ligação entre a maloclusão e a fala é obvia e em algumas situações mais 

graves a terapia da fala pode requerer tratamento ortodôntico prévio. A relação entre 

certos sons dentais e do discurso é ilustrada no Quadro 2. 

Som da fala Tipo Problemas dentais

/s/, /z/ Sibilante

Balbuciação relacionada ao grande 
espaço entre os incisivos, incisivos 
ausentes ou mordida aberta

/t/, /d/ Consoante linguoalveolar

Dificuldade na produção relacionada 
aos incisivos irregulares (especialmente 
na posição lingual dos incisivos 
superiores ou dentes supranumerários), 
língua presa

/f/, /v/, Consoante fricativa labiodental
Distorção relacionada á protrusão 
excessiva da mandíbula

Th, sh, ch Consoante fricativa linguodental
Distorção relacionada á
Mordida aberta grave
(sonoras ou surdas) ou incisivos 
ausentes

/l/ Consoante linguoalveolar Distorção relacionada á
Língua presa

Quadro 2 – Dificuldade da fala em relação aos problemas dentais
Fonte: De Bell  et al. (1980) apud: PROFFIT et al.(1998)
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1.3.3 A Maloclusão e problemas psicossociais

No âmbito psicossocial, uma boca sadia garante a manutenção de uma boa 

aparência, uma boa expressão e comunicação interpessoal, sendo assim um fator da 

maior importância na preservação da auto-estima. Estudos efetuados no decorrer das 

últimas décadas, tais como os de Shaw (1981), Brook & Shaw (1989), Jenny et al.

(1991), Cons, et al. (1994), Burden & Pine (1995); Jenny & Cons (1996), confirmaram o 

que é intuitivamente óbvio, ou seja, que a maloclusão grave é uma desvantagem social. 

Dentes bem alinhados com um sorriso agradável conotam um status positivo, enquanto 

dentes irregulares ou protraídos carregam uma imagem negativa.

Ansai et al. (1993) acrescentaram que pesquisas das ciências sociais 

reafirmaram que a aparência dental desviada das normas sociais pode ter um 

impacto negativo tanto nas funções sociais quanto psicológicas. 

A percepção da aparência, particularmente da face afeta a saúde mental e o 

comportamento social, com implicações significativas para as oportunidades de se 

estudar e arranjar emprego, assim como para encontrar um companheiro. Além do 

mais, existe uma hierarquia entre as características para o julgamento da 

atratividade, sendo as da face as mais importantes. Na face, a boca e os olhos são 

primordiais no julgamento. Além disso, as características dentofaciais, como a 

protrusão dos dentes superiores, correlacionam-se negativamente com as

atratividades sociais (GIDDON, 1997).

Salomão, sábio rei de Israel, resumiu o valor dos dentes na beleza dizendo:

“Seus dentes são como um flóculo de lã saindo da lavagem; cada um tem seu irmão 

gêmeo e nenhum está sozinho”, enfatizando deste modo, o valor do tom e da 

simetria dos dentes ( MOSS et al.1997). 

1.4 Métodos de registro da maloclusão e da necessidade de tratamento 

ortodôntico

A busca por um método uniforme de registro da maloclusão e da 

necessidade de tratamento ortodôntico tem sido uma luta contínua há décadas.
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As maloclusões representam desvios da normalidade das arcadas dentárias, 

do esqueleto facial ou de ambos, com reflexos variados tanto nas diversas funções 

do aparelho estomatognático quanto na aparência e auto-estima dos indivíduos 

afetados. Tal complexidade de variáveis constitui um verdadeiro desafio aos que 

pretendem criar índices representativos dos diferentes graus de severidade desses 

problemas (BRESOLIN, 2000).  

A dificuldade maior em estabelecer um índice oclusal universal, de acordo 

com Otuyemi et al. (1995) decorre da natureza multifatorial dos distúrbios da 

oclusão. 

Tang (1994) citou a existência de vários métodos que podem ser usados 

para avaliar a prevalência das más oclusões e a necessidade de tratamento 

ortodôntico. Estes, basicamente, podem ser divididos em três tipos: qualitativo, 

quantitativo e suas escalas de graduação. 

O método qualitativo de Angle (1889) é mundialmente utilizado até hoje, 

porém é criticado como método de registro de maloclusão por sua limitação em 

avaliar relações maxilares no sentido ântero-posterior e não incluir alterações 

verticais, transversais ou unilaterais, sendo também muito dependente dos critérios 

clínicos de cada profissional. A popularidade do método reside na sua simplicidade e 

o objetivo de Angle foi propor uma classificação que pudesse servir quase como 

uma prescrição de tratamento e não como um índice de maloclusão dentária ou 

ferramenta epidemiológica.

Um dos maiores encantos da classificação de Angle para os ortodontistas é, 

segundo Graber & Vanarsdall Jr. (1996), porque esta representa uma descrição 

abreviada de um problema complexo. 

Dentre os métodos quantitativos mais largamente utilizados, estão incluídos 

o Índice Oclusal (OI; SUMMERS,1971), o Índice de Prioridade de Tratamento (TPI; 

GRAINGER, 1967), Índice de Avaliação e Registro da maloclusão (HAMAR; 

SALZMAN,1968). Embora os três índices tratem das manifestações da maloclusão 

intra e interarcos, nem o Índice Oclusal nem o Índice de Prioridade de Tratamento 

levam em consideração os tecidos moles ou assimetrias faciais. A avaliação da 

necessidade de tratamento ortodôntico por índice de escala gradual foi desenvolvido 

mais recentemente por Brook & Shaw (1989), denominado Índice de Necessidade 

de Tratamento Ortodôntico (IOTN). 
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Segundo Järvien (2001), outros índices utilizam escalas para medir a 

atratividade dental ou facial. Estas escalas incluem o Dental-Facial Attractiveness 

Scale(DFA) e o Dental Aesthetic Index (DAI). 

Jenny & Cons (1996) enfatizaram que a importância da estética dental como 

predictivo para a necessidade de tratamento ortodôntico é suportada pela alta 

correlação entre estética dental e severidade da maloclusão. Autores, tais como Mclain 

& Proffit em 1985, afirmaram que a conseqüência psicossocial da falta de aceitação da 

estética dental pode ser tão séria ou maior do que os problemas biológicos.

Em razão do crescimento em importância das considerações estéticas e da 

aparência dental ser o fator que mais motiva as pessoas a procurarem por 

tratamento ortodôntico, pesquisadores e administradores sentiram a necessidade de 

um instrumento que medisse também a estética dental (JENNY et al.,1991).

Em resposta à relativa falha nos índices tradicionais de avaliação da 

necessidade de tratamento ortodôntico em não incluir critérios psicossociais e ainda 

continuarem úteis em pesquisas epidemiológicas, Cons et al. (1986) desenvolveram 

o índice DAI (Dental Aesthetic Index) que integra tanto os elementos estéticos 

quanto os físicos.

O índice “Dental Aesthetic Index” possui requisitos que se enquadram nas 

exigências de um índice ideal, ou seja, além de incluir componentes estéticos e 

físicos em seu conteúdo (CONS et al., 1986), possui confiabilidade e validade 

(BEGLIN et al., 2001), é largamente usado em pesquisas epidemiológicas para a 

identificação da necessidade de tratamento ortodôntico e como instrumento de 

determinação da prioridade de tratamento (OTUYEMI; NOAR, 1996). Foi integrado 

aos ítens do Estudo de Colaboração Internacional de Resultados de Saúde Oral pela 

Organização Mundial de Saúde (BEGLIN et al., 2001) e ainda, segundo destacam 

Johnson & Harkness (2000), é de fácil uso no campo.

Dentre os vários autores que descreveram critérios para o estabelecimento 

de um índice oclusal ideal, DeGuzman et al. (1995) sugeriram que o índice deve ter 

as seguintes propriedades: 1) confiabilidade - o índice deve ser apto a medir 

consistentemente em épocas diferentes e quando usado por diferentes 

examinadores; 2) validade - o índice deve medir o que se propõe a medir; 3) deve 

ser passível de modificação; 4) deve fornecer dados quantitativos; e 5) deve ser de 

rápida aplicação por examinadores treinados. Beglin et al. (2001) afirmaram que tal 
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qual um teste do diagnóstico, os aspectos mais importantes de um índice são 

confiabilidade e validade.

Järvinen (2001) observou que o propósito primordial dos índices de 

necessidade de tratamento ortodôntico seria de avaliar a prioridade para tratamento, 

ou seja, selecionar quais pacientes tratar. Também acrescentou que os índices de 

necessidade de tratamento são usados para planejamento de provisão de 

tratamento ortodôntico em países em que os serviços de saúde dentária são 

subsidiados pelo Governo como parte do serviço nacional de saúde ou de sistema 

de seguro de saúde. São exemplos de países que usam o sistema: Dinamarca, 

Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Noruega e Suécia. E por último, os índices de 

tratamento ortodôntico são também instrumentos importantes de registro da 

prevalência e da severidade das más oclusões em estudos epidemiológicos. 

Striffler et al. (1983) consideraram que, de maneira ideal, um índice deve 

possuir as seguintes características: 1) clareza, simplicidade e objetividade. O 

examinador deve ser capaz de memorizar suas regras e critérios de maneira a 

aplicá-lo com naturalidade e sem perda de tempo durante o trabalho de campo; 2) 

validade - correspondência às especificidades do problema em estudo, ou seja, deve 

medir exatamente aquilo que se desejava seja medido; 3) confiabilidade - os 

resultados devem ser consistentes sob distintas condições de operação, significando 

que o índice deve ser reproduzível por vários pesquisadores; 4) sensibilidade -

capacidade de detectar bem pequenas variações, em qualquer direção, do estado 

de saúde da população estudada; 5) aceitabilidade - o uso do índice não deve 

causar incômodo ou dor às pessoas examinadas.

Numa evolução destes conceitos, surgiu uma bateria de indicadores que 

relacionam o estado de saúde bucal à qualidade de vida, visando a esclarecer até 

que ponto os dentes e tecidos correlatos influenciam favorável ou 

desfavoravelmente o modo de vida de cada um. Tais indicadores agregam um 

elemento de fundamental importância à ciência diagnóstica de problemas de saúde, 

que é a opinião dos indivíduos sobre suas próprias condições de saúde ou doença. 

Estas opiniões podem divergir das expressas pelos profissionais e, ao final, 

convergem para a definição em parceria e obviamente com respeito integral aos 

conhecimentos do cirurgião dentista e de quais tratamentos devem ou podem ser 

realizados (PINTO, 2003). 
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Com a intenção de avaliar o valor dos índices oclusais na determinação da 

necessidade de tratamento ortodôntico, Younis, et al. (1997) conduziram uma 

investigação para comparar os escores de três índices oclusais, comumente usados 

para estimar a necessidade de tratamento ortodôntico com a opinião de um painel 

de ortodontistas americanos. A acurácia do diagnóstico ou a validade de cada índice 

foi calculada usando a média da opinião dos ortodontistas como padrão-ouro. 

Beglin et al. (2001) utilizaram-se de paineis de consenso de ortodontistas 

para avaliar a evidência de que o país onde o especialista em Ortodontia pratica tem 

efeito na sua avaliação quanto à necessidade de tratamento. Os participantes do 

painel, individualmente, graduaram os mesmos modelos de gesso de acordo com a 

necessidade de tratamento ortodôntico e a média de graduação do painel foi usada 

como padrão-ouro. DeGuzman et al. (1995) também validaram o índice PAR, para 

graduação da severidade da maloclusão usando um painel de dentistas e 

ortodontistas.

Younis et al. (1997) informaram sinteticamente que um índice para ser 

completo, num sentido amplo, deveria incluir componentes psicossocial, de auto-

imagem e um outro envolvendo toda a atratividade facial para a identificação dos 

indivíduos que se beneficiariam ao máximo no recebimento de um tratamento 

ortodôntico. Na escolha de um índice, busca-se a maior aproximação possível dessas 

características, mesmo sabendo que é difícil contemplá-las de modo integral, em se 

tratando de estudo de fenômenos de conteúdo social, esclareceu Pinto (2000).

Proffit & Ackerman (1996) disseram resumidamente que a maloclusão existe 

quando um desarranjo de dentes cria um problema para o indivíduo, quer de forma 

funcional ou psicossocial; e, reconhecidamente, esta definição é em parte cultural –

o mesmo arranjo de dentes poderia ser um problema funcional ou psicológico em um 

local e em outro não. Um paciente deveria ter alinhamento e oclusãoa razoável dos 

dentes (a gravidade de qualquer maloclusão é determinada, em parte, pela reação 

do paciente e dos outros) e função mandibular normal em qualquer das atividades 

bucais (mastigação, degutição, fala). Como nem as reações nem o impacto na 

função podem ser previstos pela morfologia, é difícil se desenhar uma linha baseada 

somente na morfologia para diferenciar a oclusão normal da maloclusão. Daí por que 

os esforços para se desenvolver um instrumento de quantificação para determinar a 

prioridade no tratamento sempre irão esbarrar neste ponto.
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1.5 O panorama epidemiológico da maloclusão 

1.5.1 O quadro epidemiológico da maloclusão no contexto mundial

Os dados oferecidos pela literatura mundial são vastos e evidenciam que,

embora algumas populações sul-africanas, polinésias, de raça negra da Oceania e 

de índios como os chippewa mostrem uma baixa prevalência de maloclusão, na 

maioria dos países desenvolvidos, há um aumento no número de crianças que 

dispõem de variados graus de irregularidades na sua oclusão dental, segundo

Steigman et al. (1983), tanto que Corruccini (1984) referiu-se aos distúrbios da 

oclusão como doença da civilização.

Estudos antropológicos mostraram que os habitantes das cidades modernas 

não solicitam o máximo do sistema mastigatório, não surpreendendo, portanto, o fato 

de que as dentições de muitas populações hodiernas, comparadas àquelas de seus 

ancestrais, que eram caçadores e obtinham alimentos de forma nômade, denotem 

evidência de reduzida função e eficiência mastigatória, juntamente com uma 

crescente prevalência de oclusopatias (BROWN (1985); VARRELA (1990);

VILLAVICENCIO et al. (1996)).

El-Mangoury & Mostafa (1990) estudaram o panorama epidemiológico da 

oclusão dentária e concluíram que a variação oclusal diferia numericamente entre 

diferentes populações mundiais e estas diferenças poderiam ser atribuídas a 

diversos fatores. A variação oclusal, no entanto, seguiria um padrão de distribuição 

de acordo com a maioria das populações do mundo, em ordem decrescente, a 

seguir: Classe I de Angle, Classe II divisão I de Angle, Classe II divisão II de Angle, 

Classe III de Angle e Classe IV de Angle. 

Vários estudos representativos de baixa prevalência da maloclusão foram

realizados na África. Dentre eles, Ghabrial et al. (1998) estudaram a oclusão de 

crianças zambianas negras entre 9 e 12 anos de idade, usando o índice oclusal de 

Summers como critério de avaliação. Os resultados mostraram que 83% da 

comunidade rural negra não requeria nenhum tratamento ortodôntico e dos 17% que 

requeriam, somente 5,2% tinham necessidade de tratamento especializado.
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Também na África, Otuyemi et al. (1997), num estudo com 704 adolescentes

nigerianos da zona rural, entre 12 e 18 anos, utilizando o índice de necessidade de 

tratamento, encontraram uma prevalência de maloclusão de 12,6%. No mesmo país,

Otuyemi et al. (1999) avaliaram a oclusão de 703 adolescentes da mesma faixa 

etária, tanto da zona rural quanto da urbana e concluíram que 77,4% não requeriam 

nenhum tratamento ortodôntico. O método de avaliação dos últimos autores foi o

índice de estética dental.

Ainda considerando as populaçãoes com baixa prevalência de maloclusão, 

Esa et al. (2001), por meio de estudos realizados na Malásia, concluíram que 63% 

dos pesquisados não necessitavam de nenhum tratamento ortodôntico.

Nos Estados Unidos, pesquisas de Proffit et al. (1998) revelaram que de

57% a 59% de cada grupo racial ou étnico daquele país tinham pelo menos algum 

grau de necessidade de tratamento ortodôntico.

Na Suécia, Ingervall et al. (1978) encontraram uma prevalência de 76% de 

homens entre 21 e 54 anos de idade com algum tipo de distúrbio na oclusão e com 

necessidade de tratamento ortodôntico.

Num estudo em crianças e adolescentes residentes em Bogotá, na faixa 

etária de 5 a 17 anos, Thilander et al. (2001) pelo método de Björk, concluíram que 

88% dos pesquisados tinham alguma anomalia na oclusão. 

Pamela et al. (1999), numa pesquisa em crianças paraguaias entre 4 e 5 

anos de idade, concluíram que 59,6% da amostra apresentava alguma anomalia 

dentomaxilar.

Em Hong Kong, 108 estudantes da Universidade local foram avaliados por 

Tang (1994) quanto à necessidade de tratamento ortodôntico, resultando num total 

de 41,7% com necessidade de tratamento.

Ng`ang`a et al. (1996) verificaram, no Kênia, uma prevalência de maloclusão

na ordem de 72% entre adolescentes de 13 a 15 anos de idade, e em Israel também 

não foi exceção a alta prevalência de maloclusões, onde somente 3% das crianças 

foram consideradas como tendo “oclusão excelente”, segundo Steigman et al. (1983)

Objetivando o planejamento de saúde bucal do Líbano, com a informação da 

prevalência de maloclusão daquele país, Saleh (1999) avaliou 851 escolares entre 

09 e 15 anos, usando a classificação de Angle. A conclusão foi de que 59,5% da 

amostra tinham maloclusão.
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Objetivando estimar a prevalência e a severidade da maloclusão numa 

amostra de 5112 crianças malasianas de 12 e 13 anos de idade, Abdullah & Rock

(2001) encontraram uma taxa de 30% de necessidade de tratamento ortodôntico.

Holmes (1992), em Sheffield, Reino Unido, observou que, na escala de 

componentes estéticos, 84,5% dos participantes de sua pesquisa estavam indicados

para receber tratamento ortodôntico

Thilander et al. (2001) elaboraram uma tabela de prevalência de maloclusão

e outra de necessidade absoluta de tratamento ortodôntico, em crianças e 

adolescentes em diferentes grupos étinicos, que variava entre 39% e 93% de 

prevalência da maloclusão e entre 7,6 a 40% de necessidade absoluta de 

tratamento ortodôntico (Quadros 3 e 4). O estudo dos autores resultou em valores 

condizentes com os dos outros autores expostos nas tabelas, ou seja, uma pequena 

necessidade de tratamento ortodôntico ocorreu em 35% dos pesquisados, uma

moderada em 30% e uma grande necessidade em 20% dos pesquisados.

Autores       População
         Sujeitos

Registro    %    No.      
Idade

Massler & Fränkel (1951) Caucasiana am 2758    14-18 Angle, modificado 78,9
Altemus (1959) Negra Am. 3289    12-16 Angle, modificado 83,5
Mills (1986) Caucasiana Am. 1455     8-17 Angle, modificado 82,5
Grewe et al. (1968) Índia Am. 651       9-14 Angle, modificado 65,4
Helm (1968) Dinamarquesa 1700      9-18 Björk et al. 78,5
Helm (1970) Dinamarquesa 3848      7-18 Björk et al.
Myllärniemi (1970) Finlandesa 1531      3-19 Angle, subgrupos 38,9
Wood (1971) Esquimó   100    11-20 Angle, modificado 82,0
Thilander & Myrberg 
(1973)

Suíça 5459     7-13 Björk et al. 73,8

Foster & Day (1974) Britânica 1000    11-12 Angle, modificado 59,9
Ingervall & Hedegard
(1975)

Skolt-Lapps   200     8-16 Angle, modificado 76,5

Infante (1975) Branca/preta Am. 
Índia Apache

735        2-6 Angle, modificado 31/21
48

Magnússon (1976) Islândia 1641     6-18 Björk et al.
Lavelle (1976) Britânica 1000    15-20 Björk et al.
Garner & Butt ( 1985) Negra Am.

Keniana
445      13-15
505     13-14

Angle, modificado
Angle, modificado

73,0
83,2

Kerosuo et al. (1988) Tanzaniana 642      11-18 Björk et al. 45,0
Kerosuo et al. (1991) Finlandesa 458     12-18 Björk et al. 88,0
Hensel (1991) Alemã 408       3-10 Angle, modificado 77
Lew et al. (1993) Chinesa 1050    12-14 Foster e Day 92,9
Otuyemi & Abidoye (1993) Nigeriana 574          12 Björk et al.
Harrison & Davis (1996) Nativa canadense 1438     7-15 Relacion. de dentes 61,0
Ng’ang’a et al. (1996) Queniana 919          1315 Björk et al. 72,0
Trottman & Elsbach (1996) Branca, preta Am 238             3-5 Angle, modificado 56/61
Tschill et al. (1997) Francesa 789             4-6 FDI 1973 57,6
Johannsdottir et al. ( 1997) Islândia 396             6 Björk et al. 69

Quadro 3 – Prevalência de más oclusões em crianças e adolescentes em difentes grupos 
étnicos
Fonte: THILANDER et al. (2001).
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Nesta linha de raciocínio foi que Otuyemi et al. (1999) estudaram as 

maloclusões e a necessidade de tratamento ortodôntico numa escola secundária, na 

faixa etária de 12 a 18 anos, na Nigéria, e descobriu que a maioria dos adolescentes 

(77,4%) mostrou uma aparência dental que não requeria nenhum tratamento 

ortodôntico, 13% ficaram num grupo em que o tratamento da maloclusão era 

considerado eletivo e uma parcela substancial (9,2%) da população apresentava 

maloclusão severa, para a qual o tratamento ortodôntico foi considerado obrigatório. 

O estudo também concluiu que os adolescentes nigerianos tinham aparência dental 

e menor necessidade de tratamento ortodôntico, se comparados com a população 

caucasiana e oriental.

Autores       População
         Sujeitos

             Registro        Necessidade    No.      
Idade

Ingervall et al.  
(1972)

Sueca 324               
10

          
             Swe 
NBH

75
40 (grande)

Myrberg & Thilander 
(1973)

Sueca 5459      
7-13

             
             Swe 
NBH

73,8
34 (moderado)
11 (grande) 

Hannuksela (1977) Finlandesa 1200             
9

               
           Swe NBH

60,2
18 (moderada)
25,6 (grande)

Hill (1992) Escocesa 765               
9-15

                 
              MSI

72

Holmes (1992) Britânica 955              
12

                 
             IOTN

33 (moderada)
32 (grande)

Steigman et al. Israelense/Árabe 803              
13-15

                
            HMAR

80
30 (moderada)
12 (grande)

Al-Emran et al. 
(1990)

Saudita 500              
13-14

            Nor HS 75,5

Diagne et al. (1993) Senegalesa 1708             
11-19

             
             WHO

32,6
7,6 (urgente)

Burden & Holmes 
(1994)

Britânica 1920             
11-12

             OTN 33

Wheeler et al. 
(1994)

Americana 3696             
9-10

                  
             Exam.

47 ( branco)
35 ( preto)
40 (outros)

Estioko et al. (1994) Australiana 268              
12-16

              
              DAI

63,4
18 (severa)

Shaw et al (1995) Britânica 333      11-12              IOTN 33 (grande)
Quadro 4 – Necessidade de tratamento ortodôntico em crianças e adolescentes em diferentes 

populações
Fonte: THILANDER et al. (2001).

Os achados de um estudo elaborado por Estioko et al. (1994), relativos a

prevalência, severidade da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico. Ao 

qual participaram 268 estudantes secundários com idade entre 12 e 16 anos, 
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demonstraram que a maioria dos sujeitos (63,4 %) apresentou uma aparência dental 

que não requeria nenhum tratamento. Somente 6% dos participantes possuíam

maloclusão que exigia tratamento obrigatório.

Numa avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico em estudantes 

de Cork, Irlanda, realizada por O’dowling & O’mullane (1995), esses autores 

concluiram que 25,4% dos pacientes tinham maloclusão severa suficiente para ser 

oferecido tratamento, de acordo com as regras do seguro de saúde do País.

Na Turquia, Üçüncü & Ertugay (2001) estimaram haver grande necessidade 

de tratamento em 38,8% de escolares entre 11 e 14 anos de idade, moderada 

necessidade em 24% e leve ou nenhuma necessidade de tratamento em 37,2% 

diferente dos resultados do grupo tomado para comparação, pacientes que se 

apresentavam no Departamento de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Gazi. Neste grupo de comparação, 83,2% dos pacientes tinham 

grande necessidade de tratamento, 12% tinham necessidade moderada e 4,8% não 

tinham nenhuma.

Dinesh et al. (2003) estimaram a prevalência e a gravidade da maloclusão e 

necessidade de tratamento em 329 estudantes indianos entre 11 e 13 anos e o 

resultado foi que 53% deles não possuiam aparência dental que requeresse 

tratamento ortodôntico, 24% tinham maloclusão definida com necessidade eletiva de 

tratamento, 12% foram considerados altamente necessitados e os 11% restantes 

necessitavam de tratamento de modo obrigatório.

Abdullah & Rock (2002) compararam a avaliação da maloclusão feita por 

ortodontistas, por seus pais e pelas próprias crianças, por meio da amostra 

estratificada de 5112 estudantes malaios. Os resultados indicaram que, enquanto os 

ortodontistas encontraram 22,8% dos sujeitos com necessidade definitiva de 

tratamento ortodôntico, somente 5,8% das crianças e 4,8% pais concordaram com a 

necessidade de tratamento.

1.5.2 O quadro epidemiológico da maloclusão no contexto nacional

O Brasil também apresenta alta prevalência de desordens da oclusão,

conforme dados de inúmeros estudos epidemiológicos.
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Autores como Mathias (1984) e Maia (1987) estudaram a prevalência de 

anomalias da oclusão em amostras de crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. A 

conclusão do primeiro autor foi de que um total de 79,3% dos participantes eram 

portadores de maloclusão, enquanto que o segundo apontou um total de 57,3% de 

portadores.

A oclusão dentária de escolares da cidade de Araraquara (SP) foi estudada 

por Gandini (1993) e, entre várias modalidades de maloclusão, apresentou a 

seguinte ordem crescente de prevalência: incisivo topo a topo (2,7%), mordida 

cruzada anterior (2,7%), necessidade de tratamento acentuada (11,8%),

necessidade de tratamento moderada (37%) e normal (39,7%).

Uma avaliação da severidade das más oclusões em crianças da rede 

municipal de ensino do Rio de Janeiro foi realizada por Miguel (1998) utilizando a 

amostra de 1182 escolares com 12 anos de idade. Aproximadamente metade da 

população estudada (51,1%) apresentou pouca ou nenhuma necessidade de 

tratamento ortodôntico; 22,2% mostraram uma necessidade moderada; e um quarto 

dela (26,7%) foi diagnosticado como necessitando de tratamento. 

Frazão (1999) estudou a epidemiologia da maloclusão dentária na infância e 

discutiu sua implicação para os sistemas de saúde, examinando dados de 

prevalência de uma representação probabilística da população de 5 a 12 anos de 

idade, na cidade de São Paulo, e estudos epidemiológicos transversais publicados 

nos últimos 70 anos. A conclusão foi de que a prevalência na cidade cresceu de 

48,97 + ou - 4,53% na dentição decídua para 71,31 + ou – 3,95 % na dentição 

permanente, sendo que a chance de ocorrência de oclusopatia moderada/severa foi 

quase duas vezes maior na segunda dentição.

Tomita et al. (2000) encontraram uma prevalência de maloclusão, em 

crianças da cidade de Bauru, SP, na faixa etária de 3 a 5 anos, de 51,3% no sexo 

masculino e de 56,9% no sexo feminino e Peres et al (2002), usando o Dental 

Aesthetic index, descobriram, em Florianópolis (SC), que 71,3% dos adolescentes 

de 14 a 18 anos de idade eram portadores de pelo menos uma oclusopatia.

Um estudo epidemiológico realizado no Município de Vitória (ES) (OLIVEIRA,

2001) estimou a prevalência de más oclusões em crianças com idade de 03, 07 e 12

anos de idade e os resultados foram: aos 03 anos, 59,1% das crianças apresentaram 

algum tipo de maloclusão, aos 07 anos, 76,7 % e aos 12 anos, 83,8 %.
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Cunha et al. (2003) realizaram um estudo em pacientes tratados do Curso 

de Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, com o intuito de analisar a presença ou ausência de 

oclusopatias, o prejuízo estético e o grau de necessidade de tratamento ortodôntico 

destes. Os resultados mostraram que mais de 70% dos casos tratados tinham uma 

severa necessidade de tratamento ortodôntico.

1.5.3 O panorama epidemiológico da maloclusão no Ceará

Em termos de levantamento epidemiológico da maloclusão no Estado do 

Ceará, não se tem notícia de nenhuma publicação ou dado fornecido pela Secretaria 

de Saúde do Estado sobre o tema. Sabe-se somente da inclusão da Ortodontia no 

serviço público por meio de atendimentos nesta área, por demanda referida pelo

Centro Especializado de Odontologia (CEO), serviço do Sistema Único de 

Saúde/SUS, gerenciado pela Secretaria Estadual da Saúde do Ceará/SESA-CE, pelo 

Centro Odontológico da Polícia Militar, também sob a mesma gerência e pelo 

Hospital Geral do Exército.

O fato concreto que se tem sobre distúrbios da oclusão no Estado é a sua 

participação no levantamento SB2000-Condições de Saúde Bucal da População 

Brasileira, uma pesquisa epidemiológica nesta área que está sendo realizada em 250 

municípios de todas as unidades federadas. Trata-se de um projeto multicêntrico que

envolve várias pesquisas, desenvolvidas em diversos pontos do País, com a

coordenação nas esferas municipal, estadual, macrorregional e federal. A realização 

deste projeto constituirá, sem dúvida, um marco na epidemiologia em saúde bucal no 

Brasil, visto que será a mais ampla e completa pesquisa neste contexto já empreendida 

na País, produzindo resultados importantes para o incremento das ações de 

planejamento e avaliação na área de saúde bucal coletiva. Além disso, contribuirá para 

a consolidação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em saúde bucal e 

para a estruturação de uma base metodológica uniforme (BRASIL, 2000). 

A saúde bucal tem sido alvo de referências por parte do Governo Federal. 

Tanto que foi lançado em 17 de maio do corrente ano de 2004, na cidade de Sobral, 

Ceará, o programa Brasil Sorridente. 
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O Brasil Sorridente é um programa que engloba diversas ações do Ministério 

da Saúde e busca melhorar as condições se saúde bucal da população brasileira. 

Serão investidos aproximadamente 1,2 bilhão de reais até o final de 2006. Serão 

implantados aproximadamente 400 centros de referência especializada em 

Odontologia (CREO), distribuídos em todos os estados brasileiros e implantados nos 

municípios que já apresentarem um histórico de referência em atendimento 

especializado de outras áreas. Cada CREO fará atendimento clínico especializado 

que não puder ser executado nas unidades básicas e contará com um laboratório de 

prótese dentária, que poderá executar os serviços protéticos que estão sendo 

desenvolvidos por qualquer outro serviço odontológico (BRASIL, 2004).

No mesmo evento, o Presidente da República comentou de maneira leiga: 

”Estou vendo menininho e menininha com aquele negócio de aço (aparelho 

ortodôntico) na boca para corrigir os dentes. Aqui no Brasil ainda é artigo de luxo. 

Em Cuba, qualquer criança pobre pode colocar aquilo. Vamos ter que evoluir para 

que os pobres tenham direito de fazer correção dos dentes” (CONSELHO FEDERAL 

DE ODONTOLOGIA, 2004).

O lançamento do programa Brasil Sorridente constata o reconhecimento por 

parte do Governo, da necessidade de um investimento maior na saúde bucal, 

incluindo os problemas ortodônticos também como prioritários.

1.6 Justificativa

O declínio mundial da cárie dental favorece um novo enfoque à saúde bucal 

em direção às maloclusões. No Brasil, o resultado de um estudo realizado em 1996 

pelo Ministério da Saúde apontou uma redução no CPO-D (dentes cariados, 

perdidos ou obturados), aos 12 anos, em 53% (FERREIRA, 1998).

A alta prevalência de maloclusões associada ao crescimento em importância 

dos aspectos estéticos e, particularmente, quanto à aparência dental, leva um 

número crescente de pessoas a se motivarem na procura por tratamento 

ortodôntico, ocasionando em conseqüência uma demanda acumulada por serviços 

de Ortodontia. 
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Steigman et al. (1983) afirmaram que o crescente interesse acerca da saúde 

dental tem feito aumentar a demanda por tratamento ortodôntico. Enquanto durante 

o período de 1963 a 1965 somente 2,5% das crianças americanas receberam 

tratamento ortodôntico, nos anos de 1966 a 1970 este número cresceu para 10,7%; 

e atualmente este percentual está em torno de 35% (PROFFIT; ACKERMAN, 1996) 

A população menos favorecida financeiramente situa-se à margem dos 

serviços de saúde bucal e especificamente dos ortodônticos, já que poucos destes 

serviços têm um programa de saúde voltado para o problema, deixando a população 

sem acesso tanto a recursos mais simples de prevenção quanto aos tratamentos 

mais complexos. Cresce, portanto, cada vez mais a responsabilidade da Saúde 

Pública em aumentar a população com oclusão normal, reduzindo o total de 

oclusopatias severas ou moderadas.

Os recursos financeiros destinados aos programas odontológicos, 

provavelmente, nunca serão suficientes para atender à ilimitada demanda por 

procedimentos ortodônticos, o que força a necessidade de elaboração de ações de 

saúde que assegurem o direcionamento de tais procedimentos àqueles pacientes 

que possam ser mais beneficiados. 

O direcionamento preciso das ações de saúde na população em que se 

deseja intervir dependerá de instrumentos epidemiológicos que graduem a 

maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico, de modo que ocorra uma 

priorização dos casos mais urgentes.

Os índices de quantificação e graduação da maloclusão atendem, em 

grande parte, às exigências solicitadas, porém todos foram elaborados numa 

realidade cultural e étnica diferente da brasileira, considerando que todos são de 

origem estrangeira. Espera-se, portanto, que haja necessidade de alguns ajustes, de 

modo que se adaptem às necessidades locais.

A descrição da distribuição de um agravo de saúde em uma população é 

uma das fontes imprescindíveis para o planejamento e administração de ações 

voltadas para prevenção, tratamento e reabilitação, tanto no plano coletivo como 

individual (KLEIN; BLOCH, 2002).

O conhecimento da situação epidemiológica da população é essencial tanto 

para o nível de planejamento, quanto para o de execução de serviços odontológicos, 

constituindo-se no caminho correto de equacionamento dos problemas de saúde e 

doença de cada comunidade (PINTO, 2000).
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A Organização Mundial de Saúde recomenda às autoridades sanitárias a 

realização de levantamentos epidemiológicos das principais doenças bucais numa 

periodicidade de cinco a dez anos e garante que o conhecimento da situação de 

saúde bucal de grupos populacionais diferentes, por meio de levantamentos 

epidemiológicos, é fundamental para o desenvolvimento de propostas de ações 

adequadas às suas necessidades e riscos, bem como para a possibilidade de 

comparações que permitam avaliar o impacto dessas ações (FRAZÃO, 1996).

Em resposta à relativa falha nos índices tradicionais de avaliação da 

necessidade de tratamento ortodôntico em não incluir critérios psicossociais e ainda 

continuarem úteis em pesquisas epidemiológicas, Cons et al.(1986) desenvolveram 

o índice DAI (Dental Aesthetic Index) que integra tanto os elementos estéticos 

quanto os físicos, no entanto este índice não contempla maloclusões de alta 

prevalência tais quais a mordida cruzada, como também a no caso da ausência de 

molares permanentes qual seria a graduação na escala estabelecida pelos autores. 



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Estimar a prevalência da maloclusão e da necessidade de tratamento 

ortodôntico em escolares adolescentes de uma escola pública da cidade de 

Fortaleza.

2.2 Objetivos Específicos

 Graduar a maloclusão para o estabelecimento de prioridade de

necessidade de tratamento ortodôntico, segundo critérios estabelecidos 

por um painel de ortodontistas.

 Determinar os componentes que mais pesam no estabelecimento da 

maloclusão.

 Estimar a associação entre maloclusão e idade, gênero, renda familiar e 

escolaridade dos pais.



3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 População de Estudo

A população-alvo do estudo foi composta de escolares do ensino médio da 

Escola Estadual Liceu do Ceará, pertencente à rede pública de ensino da cidade de 

Fortaleza, de ambos os gêneros, na faixa etária de 14 a 19 anos.

A escolha do local decorreu do fato deste colégio situar-se na região central 

da cidade de Fortaleza, o que facilita a convergência de alunos provenientes de 

bairros diferentes, com as mesmas características sociais, culturais e econômicas, e

por ser uma escola exclusiva de ensino médio composta na sua totalidade por 

alunos adolescentes, que foi a faixa de idade escolhida como ideal para o estudo.

Os adolescentes que se encontravam em tratamento ortodôntico foram 

excuídos do estudo.  

A opção pela faixa etária de 14 a 19 anos, isto é, por adolescentes, deu-se 

porque, segundo Navarro (2000), a escolha de grupos prioritários como receptores 

de programas especiais de assistência odontológica é uma iniciativa de cada estado, 

que responde aos interesses políticos, à orientação geral do sistema de saúde 

pública, a problemas urgentes de saúde bucal e às idéias de igualdade e que o 

grupo prioritário mais freqüentemente selecionado em quase todos os paises é o das 

crianças e adolescentes. Em geral, isso decorre da presunção de que a prevenção 

das enfermidades e o tratamento na idade jovem repercutirão em níveis melhores de 

saúde da população do futuro. 

Pinto (2000) acrescenta que, com base no Índice de Estética Dental (IED), 

recomenda-se analisar a existência de anomalias dentofaciais apenas a partir dos 

12 anos de idade, sem a interferência de dentes temporários. O mesmo autor 

também observa que, em serviços que funcionam por livre demanda, é comum que 

haja maior procura por parte dos adolescentes, buscando solucionar problemas que,

por não terem sido resolvidos antes, se agravam ao ponto de requererem 

atendimento por outras razões, ligadas à estética e à exigência do mercado de 

trabalho (exames de saúde para os que obtêm um emprego), e podem levar os 

jovens mais assiduamente aos consultórios odontológicos.
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3.2 Modelo de estudo

O modelo de estudo adotado pela presente investigação é do tipo seccional,

que pela definição de Klein & Bloch (2002), é a estratégia de estudo epidemiológico 

caracterizada pela observação direta de determinada quantidade planejada de 

indivíduos em única oportunidade. 

A estratégia de delineamento de estudo seccional recebe outras denominações 

alternativas, tais como a expressão estudo transversal, muito utilizada já há alguns 

anos, em toda a América Latina, e os termos inquérito, em português, e encuesta, em 

espanhol, quando até os anos 70 do século XX eram os preferidos. 

Pereira (1995) acrescenta ao vocabulário o termo surveys como sinônimo de 

estudo seccional, por meio do qual é possível observar, em um dado momento 

histórico, a exposição e o desfecho, detectando simultaneamente a relação causa-

efeito. Este fato possibilita obter-se uma radiografia estática de uma determinada 

situação de estudo, em um dado momento do tempo, caracterizando-se, em relação 

à referência temporal, como estudos de corte ou contingências.

Segundo Almeida Filho & Rouquayrol (1999), o estudo seccional é o 

desenho de pesquisa mais empregado na prática concreta de investigação no 

campo da saúde coletiva e gradativamente aperfeiçoa a sua arquitetura, ampliando 

as suas aplicações. É esse método oportunamente aplicado ao estudo presente, que 

trata da investigação da prevalência da maloclusão dentária e da necessidade de 

tratamento ortodôntico em uma população de Fortaleza.

3.3 Amostra do estudo

O estudo constou de uma amostra de 419 alunos, de ambos os gêneros,

com idades entre 14 e 19 anos, estudantes do Colégio Estadual Liceu do Ceará.

A escolha dos alunos participantes deu-se mediante tomada aleatória de 

turmas de cada uma das séries do ensino médio, considerando que havia muitas

turmas de cada série. De cada turma selecionada foram sorteados, pela lista de 

chamada, vinte participantes. Deste modo, no final da coleta de dados, deduzindo-se 



47

os adolescentes que se recusaram a participar, a maioria das turmas tinha algum 

representante.

Do total de 4000 estudantes elegíveis para o estudo, apenas 1,04% (419 

estudantes) foram examinados e incluídos no estudo. Em face desta baixa 

proporção, decidiu-se fazer um segundo sorteio aleatório de 55 estudantes 

provenientes da lista original de chamada que não haviam participarado do estudo e 

solicitar dos mesmos a cooperação no sentido de consentirem ser examinados. O 

objetivo deste segundo exame foi estimar a prevalência de maloclusão severa e 

moderada e compara-las com as respectivas estimativas obtidas da amostra 

daqueles que haviam sido examinados na primeira abordagem.

3.4 Coleta de dados 

Antes da coleta de dados, ocorreram dois momentos preparatórios: o

primeiro foi o estabelecimento de critérios para diagnóstico da maloclusão baseados 

na opiniões de vários ortodontistas e o segundo foi a calibração de pesquisadores 

nestes critérios.  

3.4.1 Estabelecimento do consenso dos critérios para diagnóstico da maloclusão

Um grupo de sete dentistas especializados em Ortodontia, provenientes de 

instituições de ensino superior de Odontologia (Universidade Federal do Ceará e 

Universidade de Fortaleza), do serviço público (Hospital Geral do Exército, Centro 

Odontológico da Polícia Militar do Ceará e postos de saúde) e somente um da 

iniciativa privada, se reuniu com a finalidade de estabelecer consensualmente 

vários critérios para graduação da maloclusão e necessidade de tratamento 

ortodôntico.

Os membros do painel, primeiramente, foram solicitados a responder

individualmente quais os componentes considerados importantes na definição de 

uma maloclusão, nos aspectos estéticos (região anterior), nos planos ântero-
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posteriores, verticais e transversais. A intenção foi contemplar tanto o aspecto 

estético quanto o funcional da oclusão.

Após a definição dos componentes que definiam a maloclusão, foi solicitado 

o estabelecimento de pontos de corte, de modo a graduar a maloclusão e a 

necessidade de tratamento ortodôntico. Os pontos de corte dos componentes que 

seriam medidos em milímetro, foram estabelecidos a partir da média aritmética das 

opiniões dos ortodontistas participantes do consenso.

O consenso estabeleceu três grupos de critérios para graduação da 

maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico, ordenados quanto à

gravidade do problema. 

O primeiro grupo foi definido como “oclusão normal ou com pequenos 

desajustes (leve), sem necessidade de tratamento”, o segundo como “maloclusão

moderada com indicação relativa de tratamento” e o último como grupo “maloclusão

grave com indicação absoluta de tratamento”. 

Os critérios para que a oclusão fosse considerada normal ou leve, sem 

necessidade de tratamento ortodôntico, foram (Quadro 5):

1) ausência de diastemas incisais superiores ou não maiores do que dois 

milímetros; 

2) linha média superior alinhada com a inferior ou com desvio mínimo de até 

dois milímetros;

3) “Sobressaliência” (overjet) e sobremordida entre um e três milímetros;

4) ausência de mordida de topo a topo;

5) apinhamento superior ou inferior até quatro milímetros;

6) ausência de mordida cruzada;

7) relação neutra dos molares no sentido ântero-posterior (cúspide mesio-

vestibular do primeiro molar superior ocluindo com o sulco central do 

molar inferior) e

8) relação neutra dos caninos no sentido ântero-posterior (canino superior 

ocluindo entre o canino e o primeiro pré-molar inferior).

A relação de critérios a seguir, ou pelo menos um, sem que houvesse 

nenhum critério grave, teria que ocorrer para que a maloclusão fosse considerada 

moderada e com indicação relativa de tratamento ortodôntico (Quadro 5):
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1) diastemas incisais e desvio da linha média superior situados entre dois e 

três milímetros; 

2) “sobressaliência” (overjet) entre quatro e cinco milímetros;

3) sobremordida entre três e cinco milímetros;

4) apinhamento superior ou inferior entre quatro e seis milímetros; 

5) relação dos molares até meia cúspide para mesial ou distal, no sentido 

ântero-posterior e; 

6) relação dos caninos até meia cúspide, para mesial ou para distal, no 

sentido ântero-posterior.

Os critérios para classificação da maloclusão como grave e com indicação 

absoluta de tratamento ortodôntico foram definidos quando ocorreu qualquer uma 

das seguintes situações, isolada ou conjuntamente (Quadro 5):

1) diastema incisal superior maior do que três milímetros;

2) desvio da linha média superior maior do que três milímetros;

3) “sobressaliência” (overjet) maior do que cinco milímetros ou menor do 

que zero, nos casos de mordida cruzada anterior;

4) sobremordida maior do que cinco milímetros ou menor do que um 

milímetro, no caso de mordida aberta;

5) mordida topo a topo;

6) apinhamento superior ou inferior maior do que seis milímetros;

7) mordida cruzada;

8) relação molar maior do que meia cúspide para mesial ou distal, no 

sentido ântero-posterior ou na ausência dos molares por impossibilitar al 

relação destes;

9) relação de canino maior do que meia cúspide para mesial ou para distal, 

no sentido ântero-posterior ou na ausência dos canino, por impossibilitar 

a relação destes (Quadro 5).
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Componentes da
maloclusão

Ausência ou 
maloclusão leve 

sem necessidade
de tratamento

Maloclusão
moderada com 
necessidade 
relativa de 
tratamento

Maloclusão grave com 
necessidade Absoluta de 

tratamento

Diastema Incisal (superior) Até 2mm 2-3mm >3mm
Linha média superior Desvio até 2mm Desvio de 2-3mm Desvio > 3mm
“Sobressaliência”              

(Overjet)
1-3mm 4-5mm >5mm

<0
Sobremordida 1-3mm 3-5mm >5mm

<1mm
Mordida topo a topo - - Sempre
Apinhamento superior Até 4mm 4-6mm >6mm
Apinhamento inferior Até 4mm 4-6mm >6mm
Mordida cruzada - - Sempre
Relação molar Neutra Até ½ cúspide > ½ cúspide
Relação canino Neutra Até ½ cúspide > ½ cúspide

Quadro 5 – Consenso sobre a graduação da maloclusão e da necessidade de tratamento 
ortodôntico

3.4.2 Calibração dos pesquisadores

Cinco estudantes do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza 

foram calibrados na avaliação dos componentes da escala de graduação e 

necessidade de tratamento ortodôntico.

Para o treinamento, empregou-se a técnica do consenso. Segundo esta 

técnica, havendo discordância, os examinadores discutem até chegar a um 

consenso quanto à interpretação do critério relativo àquela condição (NARVAL, et al. 

2000). A OMS considera aceitável, para a maioria das avaliações, a discordância em 

torno de 10% a 15%.

Foram tomadas, aleatoriamente, algumas áreas da comunidade do Dendê, 

próxima à Universidade de Fortaleza, e de lá retirado um grupo de dez participantes, 

de acordo com as características exigidas para a participação no estudo. 

O pesquisador principal foi designado como sendo o padrão-ouro e com seu 

diagnóstico da maloclusão, estabelecido pelo consenso dos ortodontistas, os outros 

pesquisadores tiveram que concordar para serem considerados calibrados. Os 

resultados das aferições foram anotados contemplando os critérios da maloclusão, 

individualmente, em uma planilha (ANEXO A), e apurados. Para as variáveis cujas 

respostas deveriam ser “sim” ou “não”, a concordância exigida foi de 100% e as 
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variáveis cujas respostas seriam estimadas em milímetro, a concordância foi aceita 

com uma margem de tolerância de um milímetro para mais ou para menos.

Não houve concordância no primeiro lote de dez participantes e em outro 

momento, um novo lote com o mesmo número de pessoas foi requerido e novos 

exames foram procedidos. Antes, os pesquisadores receberam instruções do 

pesquisador principal acerca dos detalhes que foram falhos. Nesta oportunidade, foi 

obtida a concordância com os devidos limites de tolerância.

3.4.3 Questionário

O primeiro passo para o início da coleta de dados foi o questionamento à 

direção do Colégio Liceu do Ceará sobre a viabilidade da execução da pesquisa 

naquela instituição, de quem se teve pronta concordância e acolhida (ANEXO B).

O segundo passo foi informar, por carta, aos pais ou responsáveis pelos 

participantes do estudo, sobre a pesquisa e seus objetivos, como também solicitar o 

consentimento formal para a participação dos adolescentes na pesquisa (ANEXOS 

C e D). Quando o participante era maior de 18 anos, o esclarecimento e o termo de 

consentimento foram efetuados no mesmo momento da coleta de dados.

Autorizada a participação dos alunos, foi procedida à coleta das variáveis 

sociodemográficas e dos componentes da maloclusão por meio de questionário 

estruturado que, segundo Contandriopoulos et al. (1997), caracteriza o método de 

entrevistas dirigidas, nas quais o pesquisador procura limitar as dimensões da 

informação procurada, formulando, antecipadamente, as questões que deseja aplicar. 

As variáveis sócio demográficas situavam-se na primeira ordem do 

questionário e foram as seguintes: nome do participante, idade, gênero, renda 

familiar, seguidas das seguintes variáveis referentes aos componetes da

maloclusão: diastema incisal, desvio da linha média superior, “sobressaliência”

(overjet), sobremordida, mordida topo a topo, apinhamento superior, apinhamento 

inferior, mordida cruzada, relação de caninos, relação de molares (ANEXO E).
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3.4.4 Exame clínico

O exame clínico foi efetuado obedecendo aos critérios de diagnóstico 

estabelecidos em consenso e com padronização das condições de campo.

3.4.4.1 Padronização das condições locais à realização do exame

A padronização das condições locais seguiu as recomendações do CEARÁ 

(1997).

O exame foi feito numa sala da escola, mediante inspeção visual, sob 

iluminação artificial com o examinador e o examinando, sentados em cadeira 

comum, um de frente para o outro. Em determinados momentos, se fazia necessário 

que o examinador ficasse de pé para melhora do campo visual.

Os participantes, para que não houvesse prejuízo no conteúdo escolar, 

foram chamados da sala de aula para a realização do exame, de dez em dez, e 

examinados individualmente por único examinador. 

Os materiais e instrumentos requeridos para a realização do exame foram 

réguas milimetradas e lápis para a tomada das medidas em milímetro e abaixadores 

de língua, com a finalidade de ampliação do campo visual, principalmente da região 

dos molares. O uso de batas e luvas foi obrigatório em todos os procedimentos.

Em garantia às normas de biossegurança, as réguas, (apenas estas eram 

instrumentos não descartáveis) eram esterilizadas previamente, mediante imersão 

em glutaraldeído por trinta minutos e os lápis envolvidos por filme de PVC.

As superfícies de trabalho foram esterilizadas com borrifo de álcool absoluto 

a 70%.

3.4.4.2 Critérios de diagnóstico

Os critérios do diagnóstico adotados tiveram como referência aqueles 

estabelecidos pelo consenso dos ortodontistas, que foram:
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Diastema incisal: foi definido como o espaço, em milímetros, entre os dois 

incisivos centrais superiores permanentes, quando estes tinham perdido o ponto de 

contato. Também nesta categoria foram incluídas as perdas de incisivos 

permanentes (Fig. 1).

    
Fig. 1 – Medição do diastema incisal em milímetros 

Apinhamento superior ou inferior: considerou-se quando houve dentes 

com giroversão ou mal posicionados no segmento de canino a canino. Não se 

considerou apinhamento quando os quatro incisivos estavam adequadamente 

alinhados e um ou ambos caninos estavam deslocados.Os quatro incisivos 

superiores foram examinados, registrando-se a maior irregularidade entre os dentes 

adjacentes. A medida foi feita, em milímetros, com uma régua milimetrada, cuja base 

foi posicionada sobre a superfície vestibular do dente posicionado mais para a 

lingual, num plano paralelo ao plano oclusal e formando um ângulo reto com a linha 

do arco (Fig. 2).

Fig. 2 – Medição do apinhamento anterior.

“Sobressaliência” ou overjet: foi medido com os dentes em oclusão 

cêntrica, utilizando-se uma régua milimetrada, posicionada em plano paralelo ao 

plano oclusal. O overjet foi considerado a distância em milímetros entre as 
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superfícies vestibulares do incisivo superior mais proeminente e do incisivo inferior 

correspondente. Os valores positivos significaram overjet maxilar e os negativos 

designaram o overjet mandibular (Fig. 3). 

             

Fig. 3 – Medição da “sobressaliência” (Overjet)

Mordida de topo: foi considerada presente quando os bordos dos incisivos 

superiores se tocavam sem nenhuma ultrapassagem vertical ou horizontal. (Fig. 4) 

                             
Fig. 4 – Avaliação da mordida de topo.

Sobremordida: foi medida pelo sobrepasse dos incisivos superiores pelos 

inferiores. Registrou-se, primeiramente, com lápis, uma marca nos incisivos 

inferiores até onde ia o sobrepasse dos incisivos superiores e depois, com a boca 

aberta, mediu-se esta distância com régua milimetrada (Fig. 5).
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Fig. 4 – Medição da sobremordida

Relação molar e canina ântero-posterior: foi feita com base na relação 

entre os primeiros molares permanentes, superior e inferior. Os lados direito e 

esquerdo foram avaliados com os dentes em oclusão e apenas o maior desvio da 

relação molar normal foi registrado (Fig. 6). No caso de ausência de um ou de 

ambos os molares, estes foram enquadrados na classificação de relação de molar 

maior do que meia cúspide, considerando que tal problema já indicaria uma 

necessidade obrigatória de tratamento. A avaliação da relação canina obedeceu aos 

mesmos critérios de avaliação dos molares.  

        
Fig. 5 – Avaliação da relação de canino e de molar
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3.5 Processamento e análise dos dados

As informações coletadas foram armazenadas em um banco eletrônico de 

dados elaborado a partir de um software (EPI Info, versão 6.0 CDC, 1994).

Foi calculada a prevalência bruta dos diversos componentes e segundo 

categorias de variáveis sociodemográficas.

Foram consideradas diferentes as proporções cujas probabilidades de serem 

iguais foram menores ou iguais a 0,05.

3.6 Controle de qualidade

O controle de qualidade foi feito a partir da supervisão e participação direta 

da pesquisadora principal em todas as etapas do trabalho de campo, como também

foi procedida a revisão de todos os questionários, quanto ao preenchimento, 

mensuração e codificação.

A entrada de dados, bem como sua revisão detalhada, foi realizada pela 

pesquisadora.

3.7 Aspectos éticos

O presente estudo, por pertencer à modalidade de pesquisa de risco mínimo 

e, de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, relativa à 

pesquisa em seres humanos, teve a necessidade de aprovação do protocolo de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP Institucional da Universidade de 

Fortaleza. 

Os procedimentos da pesquisa enquadraram-se no item em que há 

necessidade de consentimento livre e esclarecido, conforme capítulo IV da resolução 

CNS 196/96 (MS, 1999). Portanto, foram utilizados os seguintes critérios:
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1) os participantes em potencial, quando abordados, foram informados com 

detalhes sobre o estudo e seus objetivos;

2) os participantes ou responsáveis foram devidamente esclarecidos do 

aspecto sigiloso das informações e que estas seriam utilizadas somente 

com finalidade científica.

3) aos pais ou responsáveis pelos participantes foi dada inteira liberdade 

para aceitarem participar ou não do estudo;

4) todos os pais ou responsáveis pelos participantes ou os próprios 

participantes, dependendo da idade, assinaram um termo de 

concordância de participação do estudo.

No decorrer da pesquisa, a equipe se dispôs a esclarecer todas as dúvidas 

levantadas pelos participantes ou responsáveis, de modo que aqueles que decidiram 

participar o fizeram de modo consciente, sem pressão ou coação. Todas as recusas 

foram respeitadas.

Os adolescentes da amostra estudada que necessitaram de tratamento 

individualizado foram esclarecidos sobre o problema e, de acordo com a urgência, 

encaminhados para atendimento em órgãos especializados (ANEXO D).



4 RESULTADOS

4.1 Análise descritiva

Participaram do estudo 419 adolescentes, estudantes do ensino médio de 

uma escola pública.

Em relação ao gênero, 222 (52,98%) dos participantes pertenciam ao gênero 

feminino e 197 (47,02%) ao masculino. Quanto à idade, 70 (16,71%) tinham 14 anos

de idade, 162 (38,66 %) tinham 15 anos, 102 (24,34%) 16 anos de idade e 85

(20,29%) 17 anos de idade (Tabela 1).

A renda familiar prevalente na amostra estudada foi de até R$ 3.800,00, 

sendo que 219 (52,27%) das famílias ganhavam até R$ 400,00 e as demais, ou 

seja, 200 famílias, correspondendo a 47,73%, iam daí até o limite superior de renda

(Tabela 1). 

Quanto ao grau de escolaridade dos pais ou responsáveis pelos 

adolescentes, dentre um total de 374 destes pais que forneceram informações, já 

que nem todos viviam com a família, 228 (60,96%) no máximo, concluíram o 1o grau 

e os 146 (39,04 %) restantes chegaram até pelo menos o segundo grau incompleto

(Tabela 1).

O perfil de escolaridade das mães ou responsáveis pelos participantes não 

foi diferente do perfil dos pais. Das 419 mães ou responsáveis pelos adolescentes, 

256 (61,10%) delas concluiram até o primeiro grau, enquanto 163 (38,90%)

chegaram até pelo menos o segundo grau incompleto, incluídas ai aquelas que 

chegaram até a pós graduação (Tabela 1).
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Tabela 1 – Descrição de uma amostra de 419 adolescentes de uma escola 
pública de Fortaleza, incluídos num estudo de prevalência de 
maloclusão.

Variável Freqüência

N %

Sexo: Feminino
          Masculino

222
197

52,98
47,02

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

16,71
38,66
24,34
20,29

Renda familiar:
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

52,27
47,73

Escolaridade do pai(*)

           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º 
incompleto

228
146

60,96
39,04

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º 
incompleto

256
163

61,10
38,90

Nota (*): Não foram identificados 145  pais

4.2 Prevalência da maloclusão

A prevalência da maloclusão segundo a sua gravidade e necessidade de 

tratamento ortodôntico, está apresentada panoramicamente (Tabela 2).

Há uma progressão nos valores das prevalências dos componentes da 

maloclusão, quando avaliados individualmente, a partir da classificação leve, indo 

para a moderada, até a grave.

Quando se toma a prevalência geral de cada estrato, os valores das 

prevalências já não são progressivos. A prevalência da maloclusão leve ou normal,

sem necessidade de tratamento, totalizou 5,54% da amostra, a moderada 34,84% e 

a grave 60,62% (Tabelas 3 e 4).
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Tabela 2 – Graduação da prevalência da maloclusão segundo gravidade e 
necessidade de tratamento ortodôntico, numa amostra de 419 
adolescentes de uma escola pública de Fortaleza. 

Componentes da Maloclusão

Prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento
ortodôntico

Ausência ou 
maloclusão leve 

sem necessidade 

Moderada com 
necessidade 

relativa 

Grave com 
necessidade

absoluta
N % N % N %

Diastema incisal superior 411 98,09 6 1,43 2 0,48

Desvio da linha média superior  376 89,74 28 6,68 15 3,58

“sobressaliência” (overjet) 286 71,50 79 19,75 35 8,75

Sobremordida 248 59,19 108 25,78 63 15,04

Mordida topo a topo 380 90,69 - - 39 9,31

Apinhamento superior 396 94,51 18 4,30 5 1,19

Apinhamento inferior 366 87,35 38 9,07 15 3,58

Mordida cruzada 311 74,22 - - 108 25,78

Relação de molar 122 29,12 170 40,57 127 30,31

Relação de canino 96 22,91 230 54,89 93 22,20

4.3 Prevalência da Maloclusão Moderada

A prevalência da maloclusão moderada, definida pela ocorrência de todos os 

componentes com gravidade moderada ou de pelo menos um dos componentes 

moderado e os demais não classificados como graves, foi de 34,84%, totalizando 

146 adolescentes com maloclusão moderada e com necessidade relativa de 

tratamento ortodôntico (Tabela 3).

4.3.1 Prevalência dos componentes da maloclusão moderada

A prevalência de cada componente referido como determinante da 

maloclusão foi avaliada individualmente. Os componentes avaliados foram: 1)

diastema incisal de dois a três milímetros; 2) desvio da linha média superior de dois a

três milímetros; 3) “sobressaliência” de quatro a cinco milímetros; 4) sobremordida de 
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três a cinco milímetros; 5) apinhamento superior de quatro a seis milímetros; 6) 

apinhamento inferior de quatro a seis milímetros; 7) relação de molares até meia 

cúspide; 8) relação de caninos até meia cúspide. A mordida de topo a topo e a 

mordida cruzada também estão incluídas na lista dos componentes da maloclusão, 

porém, a sua ausência da tabela decorreu do fato de que, ao serem diagnosticadas na 

oclusão, elas passam a definir, automaticamente, uma maloclusão grave (Tabela 3).

A relação de canino até meia cúspide despontou como o critério de maior 

prevalência (54,89%), dentro da maloclusão moderada, seguida da relação de molar

até meia cúspide (40,57%), significando que 230 e 170 adolescentes portavam o 

desvio, respectivamente (Tabela 3).

Num outro grupo de prevalência mais baixa, situaram-se a sobremordida de 

três a cinco milímetros (25,78%) e a “sobressaliência” de quatro a cinco milímetros 

(19,75%) (Tabela 3).

O apinhamento inferior de quatro a seis milímetros (9,07%), o desvio da 

linha média superior de até dois milímetros (6,68%), o apinhamento superior de 

quatro a seis milímetros (4,30%) e o diastema incisal superior até dois milímetros 

(1,42%) figuram entre os critérios de menor prevalência no estabelecimento da 

maloclusão moderada (Tabela 3).

Tabela 3 – Prevalência de maloclusão moderada, numa amostra de 419 
adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Componente da Maloclusão
N Prevalência

% I.C. 95%

Diastema incisal superior até 2mm 6 1,42 0,52-3,09
Desvio da linha média superior  até 2mm 28 6,68 4,48-9,51
“Sobressaliência” (overjet) de 4 a 5mm 79 19,75 15,96-23,99
Sobremordida de 3 a 5mm 108 25,78 21,65-30,24
Apinhamento superior de 4-6mm 18 4,30 2,56-6,70
Apinhamento inferior de 4- 6mm 38 9,07 6,49-12,23
Relação de molar até meia cúspide 170 40,57 35,83-45,44
Relação de canino até meia cúspide 230 54,84 49,98-59,72

Ocorrência de todos os componentes moderados 
ou de pelo menos um, e os demais sem gravidade 146 34,84 30,28-39,62
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4.4 Prevalência da maloclusão grave

A prevalência da maloclusão grave e com a conseqüente necessidade de 

tratamento ortodôntico avaliada nos 419 adolescentes da amostra estudada foi de 60,

62% quando se considerou que somente um componente definia a maloclusão, ou 

seja, 252 alunos portavam algum destes componentes individualmente (Tabela 4).

Na amostra de 55 estudantes que não haviam participado do estudo inicial 

as prevalências da maloclusão grave e moderada foram de 52,7% e 27,2%, 

respectivamente, não tendo sido significativamente diferentes daquelas obtidas na 

primeira amostra p=0,261 para a maloclusão grave e p=0,264 para a maloclusão 

moderada.

4.4.1 Prevalência dos componentes da maloclusão grave

Cada componente da maloclusão com seus devidos pontos de corte que 

definem a gravidade da maloclusão foi observado isoladamente e estimada a sua 

prevalência.

Os componentes avaliados foram: 1) diastema incisal maior do que três 

milímetros; 2) desvio da linha média superior maior do que três milímetros; 3) 

“sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que zero; 4) 

sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do que um; 5) presença de 

mordida topo a topo; 6) apinhamento superior maior do que seis milímetros; 7) 

apinhamento inferior maior do que seis milímetros; 8) presença de mordida cruzada;

9) relação de molares maior do que meia cúspide; 10) relação de caninos maior do 

que meia cúspide.

O diastema incisal maior do que três milímetros foi o componente que

apresentou menor prevalência (0,48%), o que significa em valores absolutos, a 

presença de somente dois adolescentes com o problema (Tabela 4). 

O desvio da linha média superior maior do que três milímetros foi 

diagnosticado em 15 (3,58%) dos participantes e a “sobressaliência” maior do que 
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cinco milímetros e menor do que zero foi verificada em 35 dos pesquisados, 

representando um percentual de 8, 75% da amostra estudada (Tabela 4).

A prevalência de sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do

que um milímetro foi de 9,55%, ou seja, 40 participantes apresentaram o problema,

enquanto que a prevalência de mordida de topo teve valor de 9,31%, perfazendo um 

total de 39 adolescentes com a anomalia (Tabela 4).

Os apinhamentos superior e inferior maiores do que 6 milímetros 

representaram uma prevalência de 1,19% e 3,58%, um tanto baixa, numa

representação em números absolutos de 5 e 15 dos pesquisados, respectivamente 

(Tabela 4).

A relação de canino maior do que meia cúspide despontou como um dos 

critérios da maloclusão de grande prevalência, num valor de 22,20% (93 

participantes), superada apenas pela mordida cruzada que totalizou 25,78% (108 

participantes) e pela relação de molar maior do que meia cúspide que somou um 

percentual de 30,31% (127 participantes) (Tabela 4).

Tabela 4 – Prevalência de Má Oclusão grave, numa amostra de 419 
adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Componente de Maloclusão N
Prevalência

% I.C. 95%
Diastema Incisal Superior>3mm 2 0,48 0,18 - 1,13
Desvio da linha média superior >3mm 15 3,58 1,79-5,37
“sobressaliência” > 5mm e <0 35 8,35 5,69-11,01
Sobremordida >5mm e < 0 40 9,55 6,72-12,37
Mordida topo a topo presente 39 9,31 6,51-12,10
Apinhamento superior > 6mm 5 1,19 0,14-2,23
Apinhamento inferior > 6mm 15 3,58 1,79-5,36
Mordida cruzada presente 108 25,78 21,57-29,98
Relação de molar > ½ cúspide 127 30,31 25,89-34,72
Relação de canino > ½ cúspide 93 22,20 18,20-26,19
Ocorrência de pelo menos um dos 
componentes

252 60,14 55,43-64,85
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4.5 Correlação entre os componentes da maloclusão de maior prevalência

4.5.1 Correspondência da relação de molar maior do que um meio com os demais 

componentes da maloclusão

A relação de molar maior do que meia cúspide, a relação de canino maior do

que meia cúspide e a mordida cruzada pelo fato de representarem critérios de maior 

prevalência no diagnóstico da maloclusão, mereceram um desdobramento maior e 

cada uma foi correlacionada com os demais critérios definidores da maloclusão.

O resultado foi que o diastema incisal não teve nenhuma correlação com a 

relação de molar maior do que meia cúspide, enquanto dos 15 participantes com 

desvio da linha média, 6 deles (40%) relacionavam-se com a oclusão anormal dos 

molares (Tabela 5).

A “sobressaliência” e o apinhamento superior também mostraram 

proporções idênticas ao desvio da linha média, ou seja, 40% de correlação com a 

chave de molar incorreta, significando que em 14 dos 35 adolescentes com 

“sobressaliência” e dois dos cinco com apinhamento superior se relacionavam com a 

relação de molar maior do que meia cúspide (Tabela 5).

A mordida cruzada apresentou um resultado semelhante, com 41,67% de 

correspondência com a relação de molar, indicando que 45 dos 108 pesquisados 

apresentavam tal relação (Tabela 5).

A sobremordida correlacionou-se com a relação de molar maior do que meia 

cúspide de modo mais intenso, pois 19 dos 40 participantes (47,5%) mostraram 

associação positiva (Tabela 5).

A mordida de topo e a relação de canino maior do que meia cúspide 

lideraram o percentual de conexão com a relação de molar maior que meia cúspide, 

totalizando 49,72% e 48,39%, respectivamente. Em números absolutos, dentre os 

40 sujeitos com mordida de topo, 19 deles apresentavam associação positiva com a 

relação de molar considerada gravemente incorreta, e, dentre os 93 com relação de 

canino grave , 45 também apresentavam relação com a chave de molar (Tabela 5).

A sobremordida também apresentou prevalência semelhante às duas primeiras, 
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ficando em terceiro lugar. Os demais componentes tiveram prevalências situadas em 

patameres semelhantes - entre 33% e 41%. 

Tabela 5 – Correspondência entre relação de molar maior do que meia cúspide 
e os demais componentes da maloclusão grave, numa amostra de 
419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Componentes da Má Oclusão Grave

Total Relação Molar
Grave

(N=127)
Não Grave

(N=292)
N % N %

Diastema incisal superior > 3mm 2 0 0,00 2 100,00
Desvio da linha média superior >que 3mm 15 6 40,00 9 60,00
“sobressaliência” > 5mm e <  zero 35 14 40,00 21 60,00
Sobremordida > 5mm e < 1 63 30 47,62 33 52,38
Mordida topo a topo presente 39 19 49,72 20 51,28
Apinhamento superior > 6mm 5 2 40,00 3 60,00
Apinhamento inferior > 6mm 15 5 33,33 10 66,67
Mordida cruzada presente 108 45 41,67 63 58,33
Relação de canino > ½ cúspide 93 45 48,39 48 51,61

4.5.2 Correlação da mordida cruzada com os demais componentes da maloclusão

A mordida cruzada teve grande correlação com os demais componentes que 

estabelecem a maloclusão, excluindo o diastema incisal que não teve nenhuma.

Em ordem crescente de associação, a relação de canino maior do que meia 

cúspide foi o componente que apresentou menor associação com a mordida 

cruzada, ou seja, em 230 adolescentes portadores deste problema, 56 (24,35%) 

apresentaram correlação positiva com a mordida cruzada. 

O segundo menor classificado foi a sobremordida maior do que cinco e 

menor do que um, que teve associação com a mordida cruzada em 34,92%, 

significando dizer que, de num total de 63 portadores de relação de molar incorreta, 

22 correlcionavam-se com a mordida cruzada. Seguiram-se, sempre em ordem 

crescente de associação com a mordida cruzada, a relação de molar maior do que 

um meio (35,43%), o apinhamento superior maior do que 6mm (40,00%) e a 

“sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que um milímetro

(42,862%).
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O apinhamento inferior maior do que seis milímetros e o desvio da linha 

média maior do que três milímetros assumiram a vice liderança na associação com a 

mordida cruzada nas mesmas proporções de 46,67% (Tabela 6).

O componente da maloclusão que assumiu o primeiro lugar em associação 

com a mordida cruzada foi a mordida topo a topo, correspondendo a um percentual 

de 53,85% e, especificamente, dos 39 adolescentes com mordida topo a topo, 21 

apresentavam associação com a mordida cruzada (Tabela 6).

Tabela 6 – Correlação entre mordida cruzada e os demais componentes da 
maloclusão grave, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza. 

Componente da Maloclusão Grave Total

Mordida Cruzada

Grave (N=108)
Não Grave      

(N=311)

N % N %

Diastema incisal superior > 3mm 2 0 0,00 2 100,00
Desvio da linha média maior que 3mm 15 7 46,67 8 53,33
“Sobressaliência” > 5mm e < zero 35 15 42,86 20 57,14
Sobremordida > 5mm e < 1 63 22 34,92 41 65,08
Mordida topo a topo presente 39 21 53,85 18 46,15
Apinhamento superior > 6mm 5 2 40,00 3 60,00
Apinhamento inferior > 6mm 15 7 46,67 8 53,33
Relação molar > meia cúspide 127 45 35,43 82 64,57
Relação de canino > meia cúspide 230 56 24,35 174 75,65

4.5.3 Correspondência da relação de canino maior do que um meio com os demais 

componentes da maloclusão

A correlação de todos os componentes da maloclusão foi positiva com a 

relação de canino maior do que meia cúspide, em proporções bastante elevadas.

O apinhamento superior foi o que se correlacionou com maior intensidade 

com a relação de canino maior do que meia cúspide, ou seja, dos 05 portadores de 

apinhamento inferior grave, 04 deles apresentaram relação de canino deficiente, 

totalizando um percentual de 80% (Tabela 7).

Outros percentuais significantes de correlação com a chave de canino foi do 

desvio da linha média, do diastema incisal o da “sobressaliência” que totalizaram 

60%, 50% e 45,5%, respectivamente (Tabela 7).
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A sobremordida, com 39,68% de correlação com a relação de canino maior

do que meia cúspide, a mordida topo a topo, com 35,90%,a relação de molar maior 

que um meio (35,43%), o apinhamento inferior, com 33,33% e a mordida cruzada,

com 32,41%, comprovaram a intensidade neste relcionamento (Tabela 7).

Tabela 7 – Correspondência entre relação de canino maior do que meia 
cúspide e os demais componentes da maloclusão grave, numa 
amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza. 

Componente da Maloclusão Grave Total

Relação Canino
Grave

(N=93)
Não Grave    (N=326)

N % N %

Diastema incisal superior > 3mm 2 1 50,00 1 50,00
Desvio da linha média maior que 3mm 15 9 60,00 6 40,00
“Sobressaliência” > 5mm e < zero 35 16 45,71 19 54,29
Sobremordida > 5mm e < 1 63 25 39,68 38 60,32
Mordida topo a topo presente 39 14 35,90 25 64,10
Apinhamento superior > 6mm 5 4 80,00 1 20,00
Apinhamento inferior > 6mm 15 5 33,33 10 66,67
Mordida cruzada 108 35 32,41 73 67,59
Relação molar > meia cúspide 127 45 35,43 82 64,57

4.6 Prevalência dos componentes da maloclusão, segundo variáveis 

sociodemográficas

A prevalência de cada um dos componentes que estabelece a maloclusão

foi avaliada segundo as seguintes variáveis sócio demográficas: gênero, idade, 

renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da mãe.

A avaliação da prevalência do diastema incisal maior do que três milímetros, 

segundo o gênero masculino e feminino, não foi estatisticamente significativa (valor-

p= 0,501). Segundo a idade, a prevalência também não foi significativa (valor-

p=0,505), assim como, segundo a renda familiar (valor-p=0,227), a escolaridade do 

pai (valor-p=0,523) e a escolaridade da mãe (valor-p=0,523) (Tabela 8).
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Tabela 8 – Prevalência de diastema incisal maior que 3mm, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do 
Componente Valor-p*

N %
Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

2
0

0,90
0,00 0,501

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

1
1
0
0

1,43
0,62
0,00
0,00 0,505

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

0
2

0,00
1,00 0,227

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

2
0

0,88
0,00 0,523

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

2
0

0,78
0,00 0,523

* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher

A prevalência de desvio da linha média superior maior do que três 

milímetros, segundo as várias variáveis sociodemográficas escolhidas para o estudo, 

não resultou em dados estatisticamente significativos. As variáveis com os 

respectivos resultados foram: gênero masculino e feminino (valor-p=0,978), idade 

(valor-p=0,472), renda familiar (valor-p=0,933), escolaridade do pai (valor-p=0,579) e 

escolaridade da mãe (valor-p=0,929) (Tabela 9).

Tabela 9 – Prevalência de desvio da linha média maior do que 3mm , segundo 
variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes 
de uma escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p
N %

Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

8
7

3,60
3,55 ڄ0,978

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

1
6
6
2

1,43
3,70
5,88
2,35 0,472*

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

8
7

3,65
3,50 ڄ0,933

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

10
4

4,39
2,74 0,579*

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

9
6

3,52
3,68 ڄ0,929

* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher
ڄ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado
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No que diz respeito à “sobressaliência” maior do que cinco milímetros e 

menor do que zero, quando calculada a sua prevalência segundo as variáveis

gênero, idade, renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da mãe, os

resultados foram semelhantes aos anteriores, ou seja, p=0,873, p=0,993, p=0,096, 

p=0,110, p=0,789, respectivamente, portanto, não significativos (Tabela 10). 

Tabela 10 – Prevalência da “sobressaliência”, segundo variáveis sociodemográficas, 
numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero Feminino
            Masculino

212
188

19
16

8,96
8,51 0,873

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

64
155
101
80

5
14
9
7

7,81
9,03
8,91
8,75 0,993

Renda familiar:
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

211
189

23
12

10,90
6,35 0,096

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

217
140

23
8

10,60
5,71 0,110

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

243
157

22
13

9,05
8,28 0,789

Valor( p*) obtido a partir do teste do qui quadrado
Obs: O total da amostra foi 400 porque a “sobressaliência” igual a zero foi excluída.

A prevalência de sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do 

que zero, segundo o gênero, não foi estatisticamente significativa (valor-p=0,321).

Quanto à idade, também não houve resultado estatístico significativo (valor-

p=0,955), como também, quando avaliadas a renda familiar (valor-p=0,799), a 

escolaridade do pai (valor-p=0,286) e a escolaridade da mãe (valor-p=0,887) 

(Tabela 11).
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Tabela 11 – Prevalência da sobremordida, segundo variáveis sociodemográficas, 
numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de 
Fortaleza.

Variável Sociodemográfica
Total Prevalência do Componente Valor-p

N %

Gênero: Feminino
             Masculino

222
197

37
26

16,67
13,20 ڄ0,321

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

10
25
14
14

14,29
15,43
13,73
16,47 ڄ0,955

Renda familiar:
           000 a 400 reais
           401 a 3800 reais

219
200

32
31

14,61
15,50 ڄ0,799

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

39
19

17,11
13,01 ڄ0,286

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

39
24

15,23
14,72 ڄ0,887

* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher
ڄ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

A mordida topo a topo foi avaliada quanto à sua prevalência, segundo algumas 

variáveis sociodemográficas. Quando vista quanto ao gênero, foi verificado um valor 

para p=0,261; quanto à idade, o valor valor foi de p=0,244. A demais variáveis 

sociodemográficas, tais como renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da 

mãe, também não apresentaram resultados estatísticos significativos e ficaram em 

(valor-p=0,641), (valor-p=0,272), (valor-p=0,454), respectivamente (Tabela 12).

Tabela 12 – Prevalência da mordida de topo a topo, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero: Feminino
             Masculino

222
197

24
15

10,81
7,61 0,261

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

6
20
5
8

8,57
12,35
4,90
9,41 0,244

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

19
20

8,68
10,00 0,641

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

25
11

10,96
7,53 0,272

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

26
13

10,16
7,98 0,454

* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado
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A prevalência do apinhamento superior maior do que seis milímetros, 

segundo o gênero, não foi significativa (valor-p=1,00), assim como segundo a idade 

(valor-p=0,150), a renda familiar (valor-p=0,375), a escolaridade do pai (valor-

p=0,652) e a escolaridade da mãe (valor-p=1,00) (Tabela 13).

Tabela 13 – Prevalência do apinhamento superior, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de 
uma escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

3
2

1,35
1,02 1,000

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

0
2
0
3

0,00
1,23
0,00
3,53 0,150

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

4
1

1,83
0,50 0,375

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

4
1

1,75
0,68 0,652

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

3
2

1,17
1,23 1,000

* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher

Considerando o apinhamento inferior e a sua prevalência estimada quanto 

ao gênero, o resultado não foi significativo (valor-p=0,978). Segundo a idade, o 

resultado também não foi significativo (valor-p=0,211), do mesmo modo que a renda 

familiar (valor-p=0,658), a escolaridade do pai (valor-p=0,391) e a escolaridade da 

mãe (valor-p=0,929) (Tabela 14).
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Tabela 14 – Prevalência do apinhamento inferior, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p
N %

Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

8
7

3,60
3,55 ڄ0,978

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

0
6
6
3

0,00
3,70
5,88
3,53 0,211*

Renda familiar:
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

7
8

3,20
4,00 ڄ0,658

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

7
7

3,07
4,79 ڄ0,391

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

9
6

3,52
3,68 ڄ0,929

* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher
ڄ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

A prevalência da mordida cruzada quanto à maioria das variáveis 

sociodemográficas, tais quais gênero (valor-p=0,082), renda familiar (valor-p=0,223), 

escolaridade do pai (valor-p=0,092) e escolaridade da mãe (valor-p=0,067) não foi 

significativa. A exceção foi a prevalência quanto à idade, que foi estatisticamente 

significativa (valor-p=0,006) e o resultado por faixa etária foi o seguinte: dos 70 

participantes com 14 anos de idade, 11 (15,71%) eram portadores de mordida 

cruzada; dos 162 representantes da faixa etária de 15 anos, 53 (32,72%) 

apresentaram mordida cruzada; dos 102 pesquisados com 16 anos de idade, 30 

(29,41%) portavam mordida cruzada; e entre os 85 adolescentes de 17 a 19 anos, 

14 (16,47%) possuíam distúrbio de mordida cruzada (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Prevalência da mordida cruzada, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero: Feminino
          Masculino

222
197

65
43

29,28
21,83 0,082

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

11
53
30
14

15,71
32,72
29,41
16,47 0,006

Renda Familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

51
57

23,29
28,50 0,223

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

226
146

51
44

22,37
30,14 0,092

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

58
50

22,66
30,67 0,067

* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

A estimativa da prevalência da relação de molar maior que meia cúspide no 

sentido ântero-posterior, incluídas as perdas de molares, segundo as variáveis 

determinadas para o estudo, diferiu da maioria dos resultados somente quando 

tomada a variável escolaridade da mãe, que foi estatisticamente significativa (valor-

p=0,023). Dos 256 sujeitos com mãe que recebeu escolaridade até o primeiro grau 

completo, 88 (34,38%) possuíam relação de molar maior do que meia cúspide ou 

apresentavam primeiros molares extraídos. 

Dos 163 alunos com mães portadoras de escolaridade de pelo menos o 

segundo grau incompleto, 39 (23,93%) tinham relação de molar maior do que meia 

cúspide ou não possuíam os primeiros molares. O resultado de testes estatísticos 

das demais variáveis foram: gênero (valor-p=0,716), idade (valor-p=0,109), renda 

familiar (valor-p=0,325) e escolaridade do pai (valor-p=0,979) (Tabela 16).
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Tabela 16 – Prevalência de relação de molar maior do que meia cúspide, 
segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 
adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica
Total Prevalência do 

Componente
Valor-p*

N %
Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

69
58

31,08
29,44 0,716

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

15
45
35
32

21,43
27,78
34,31
37,65 0,109

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

71
56

32,42
28,00 0,325

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

69
44

30,26
30,14 0,979

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

88
39

34,38
23,93 0,023

* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

A prevalência da relação de canino maior do que meia cúspide, segundo a

idade, não foi significativa (valor-p=0,619), como também em relação à renda 

familiar (valor-p=0,539), escolaridade do pai (valor-p=0,384) e escolaridade da mãe 

(valor-p=0,245). A prevalência segundo o gênero (valor-p=0,022), no entanto, foi 

significativa, isto é, dos 222 adolescentes do gênero feminino, 59 (26,58%) 

apresentavam relação de caninos maior do que meia cúspide e dos 197 do gênero 

masculino, 34 (17,26%) possuiam o problema referido (Tabela 17)
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Tabela 17 – Prevalência da relação de canino maior do que meia cúspide, 
segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 
adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero: Feminino
             Masculino

222
197

59
34

26,58
17,26 0,022

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

13
40
24
16

18,57
24,69
23,53
18,82 0,619

Renda familiar
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

46
47

21,00
23,50 0,539

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

46
35

20,18
23,97 0,384

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

52
41

20,31
25,15 0,245

* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

Por fim, a prevalência de pelo menos um dos componentes da maloclusão, 

segundo as variáveis sociodemográficas até então estudadas, não foi significativa, 

oferecendo os seguintes resultados estatísticos: gênero (valor-p=0,198), idade 

(valor-p=0,228), renda familiar (valor-p=0,581), escolaridade do pai (valor-p=0,580) e 

escolaridade da mãe (valor-p=0,807) (Tabela 18).

Tabela 18 – Prevalência de maloclusão grave, segundo variáveis 
sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma 
escola pública de Fortaleza.

Variável Sociodemográfica Total
Prevalência do Componente

Valor-p*
N %

Gênero: Feminino
              Masculino

222
197

141
113

63,51
57,36 0,198

Idade: 14 anos
           15
           16
           17 a 19 anos

70
162
102
85

35
103
65
51

50,00
63,58
63,73
60,00 0,228

Renda familiar:
           000 a 400 reais
           401  a 3800 reais

219
200

130
124

59,36
62,00 0,581

Escolaridade do pai
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

228
146

134
90

58,77
61,64 0,580

Escolaridade da mãe
           Até o 1º grau completo
           Pelo menos o 2º grau incompleto

256
163

154
100

60,16
61,35 0,807

* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



5 DISCUSSÃO

David Hume, filósofo e historiador escocês do século XVIII, afirmou: “A 

beleza está na mente do observador e cada um percebe uma beleza diferente”. 

Embora a afirmação seja aceita, na opinião de Moss et al. (1997) como verdadeira, a 

maioria das pessoas tem idéia fixa sobre o que é beleza, a qual é muito influenciada 

pelo meio social, pelos antecedentes raciais e pela educação. Ainda que alguns

aspectos do julgamento da beleza facial, no entanto, possam ser influenciados pela 

cultura ou pela história individual, as características geométricas gerais da face que 

originam a percepção da beleza podem ser universais. Lança-se daí a difícil tarefa 

de medir os julgamentos estéticos.

A maloclusão, também inscrita no âmbito de beleza, oferece uma dificuldade

maior em se estabelecer pontos de corte para sua graduação, pelo fato de esta não 

ser considerada um estado de doença e sim uma variação normal da anatomia. Por 

isso, os ortodontistas deveriam usar, para finalidade de tratamento, o conceito de 

oclusão ideal, no lugar de oclusão normal ou saudável.

A concordância do painel no estabelecimento dos critérios para definição da 

maloclusão, adotados no presente estudo, foi alta, contrariando o esperado, ou seja, 

que houvesse reprodutibilidade menor, por ser a necessidade de tratamento o

desvio de um padrão arbitrário. O fato talvez seja justificado pela formação 

semelhante desses profissionais, fortemente influenciada pela Escola Americana, 

representada pela American Association of Orthodontics, que direciona para uma 

noção comum o que se constitui uma oclusão ideal. 

O processo de validar a opinião dos ortodontistas sobre os critérios que 

definem a maloclusão consistiu no que Younis et al. (1997) denominaram de

validação de critérios, análogo ao de validação de instrumentos psicométricos que 

medem depressão, otimismo ou inteligência. É diferente de uma medida, no caso de 

um índice, em que a validação é feita por intermédio de uma correlação com outra 

medida do traço, no caso, a opinião de ortodontistas.

O painel de ortodontistas, quando estabeleceu o consenso sobre a 

graduação da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico, representou 

a opinião dos dentistas do serviço público, observando-se que o método de 
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avaliação foi baseado somente em critérios normativos, sem a influência da 

percepção do paciente. 

Os resultados do presente estudo foram condizentes com as conclusões de

Tuominen et al. (1994) e Peres et al. (2002), ao acentuarem que os critérios normativos

tendem a superestimar a prevalência dos problemas oclusais, quando comparados à 

percepção do indivíduo, que está mais associada às necessidades estéticas.

A prevalência da maloclusão em escolares de Fortaleza atingiu um índice,

bastante elevado, de 94,98%, representando a soma da maloclusão moderada e da 

grave (Tabelas 5 e 6), bem maior do que os encontrados na vasta literatura

pesquisada, que foi de no máximo 88% (THILANDER et al., 2001). Holmes (1992) 

encontrou 84,5% de prevalência dos distúrbios da oclusão, seguidos de outros 

valores, também altos, como os de Ingervall et al. (1978), com 76% e Ng’ang’ et al. 

(1996), com 72% de prevalência. 

Thilander et al. (2001), no entanto, em levantamento da literatura,

encontraram valores de prevalência da maloclusão que variavam de 39% a 93%, 

evidenciando que a maioria das crianças tinha irregularidade e desajustes oclusais, 

aproximando-se do resultado deste estudo (Quadro 3).

Alguns estudos brasileiros também apontaram uma prevalência muito alta 

de maloclusão, consoante exemplificado pelo trabalho de Oliveira (2001), que 

estimou a prevalência de maloclusão em crianças com idade de três, sete e doze 

anos e os resultados foram: aos três anos, 59,1% das crianças apresentaram 

algum tipo de maloclusão, aos sete anos, 76,7 % e aos doze anos 83,8 %. Maia 

(1987) encontrou valores semelhantes, num total de 79,3% de prevalência de 

maloclusão.

Os achados sobre prevalência da maloclusão, tanto do presente estudo, 

quanto dos autores pesquisados, são de comparação difícil entre si, essencialmente 

em razão dos diferentes critérios de avaliação utilizados. Exemplificando, o 

componente mordida cruzada, que no consenso de ortodontistas locais foi definido

com muita ênfase, na escala Dental Aesthetic Index (DAI), proposta por Jenny & 

Cons (1996), não é sequer relatado. Acontece, igualmente, no caso da ausência dos 

molares, que, pela impossibilidade de registro de sua relação, o índice DAI substitui 

a avaliação pela relação dos pré-molares, atenuando a gravidade do problema. 

Perante o painel de ortodontistas, no entanto, a ausência dos molares foi definida 

como componente que estabelece a maloclusão grave e obrigatória de tratamento.
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Os estudos de Otuyemi et al. (1999) também demonstraram o quanto a 

maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico variam de uma população 

étnica para outra. O diastema, por exemplo, é uma manifestação comum na Nigéria 

e é considerado uma característica individual, assim como, em algumas populações 

africanas, a mordida aberta é tão comum que há uma tendência a ser considerada 

um predicado racial.

Inversamente, certos padrões oclusais comuns em negróides, como 

biprotrusão, deixam de ser representados em certos instrumentos de avaliação da 

maloclusão (IOTN e PAR), daí a auto-avaliação ter atingido um patamar de 88,5% 

de necessidade de tratamento e o IOTN registrar somente 54,9% de necessidade, 

26,5% de necessidade moderada e 18,4% de necessidade urgente (MUELENAERE 

et al. 1998).

A maloclusão considerada moderada e com necessidade relativa de 

tratamento resultou em 34,84% de prevalência. Embora esta faixa de maloclusão

não se insira na prioridade da saúde pública, ela é interessante no estabelecimento 

de medidas interceptativas, que certamente evitarão o agravamento da maloclusão

(Tabela 3).

A prevalência de 60,14% da maloclusão grave e com a conseqüente 

indicação absoluta de tratamento encontrada no presente estudo, também vai além 

dos valores encontrados na literatura, quando o valor máximo atingido foi de cerca 

de 40% (ESTIOKO et al.1994); (O’DOWLING & O’MULLANE, 1995); (OTUYEMI et 

al. 1999); (ÜÇÜNCÜ & ERTUGAY, 2001); (THILANDER et al., 2001); (DINESH et al., 

2003) (Tabela 4).

Steigman et al. (1983), ao se depararem com uma prevalência de 95% de 

pacientes com alguma irregularidade dental e com o fato de que de 54% a 78% 

deles seriam altamente beneficiados com tratamento ortodôntico, concluiram que,

para a incorporação do tratamento ortodôntico em serviços de saúde de massa, e 

para a solução do eterno problema de falta de fundos e de profissionais treinados, 

havia necessidade do estabelecimento de índices quantitativos claramente definidos 

para determinação da prioridade de tratamento ortodôntico.

Considerando que o sistema de saúde no Brasil é por demais deficiente, 

incapaz de absorver uma demanda tão elevada por tratamento ortodôntico, a solução 

seria acatar a proposta de alguns autores de priorizar os pacientes que mais se 

beneficiem com o tratamento ortodôntico (JÄRVINEN, 2001; THILANDER et al. 2001). 
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A determinação da prevalência da maloclusão grave neste estudo teve a 

intenção de priorizar as ações de saúde neste segmento, porém os resultados

apurados, por serem elevados, ocasionam dificuldades na solução do problema 

porque, para esta demanda ser contemplada com tratamento, é exigido do serviço 

público um alto custo financeiro.

Os valores de prevalência da maloclusão com tendência à superestimação 

levam a um questionamento sobre até que ponto os nossos ortodontistas estariam 

voltados a um pensamento direcionado à saúde pública.

Diante deste questionamento, seria interessante que fossem avaliados os 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação em Ortodontia para a 

certificação da inclusão de disciplinas mais voltadas à saúde pública.

Uma sugestão para reduzir o grupo com necessidade de tratamento 

prioritário é também consultar quais os anseios da população, porque, em muitas 

situações, o que poderia representar uma circunstância antiestética para o dentista, 

na avaliação do paciente poderia ser antagônica, ou vice- versa. Foi com este intuito 

que Cunha et. al. (2003) elaboraram um estudo e concluiram que, de acordo com as 

características oclusais, mais de 70% dos modelos avaliados apresentavam uma 

severa necessidade de tratamento ortodôntico, no entanto, este percentual era 

reduzido quando foi avaliado apenas o prejuízo estético. Burgersdijk et al. (1991)

também verificaram que, enquanto os profissionais definiram que 39% da amostra 

estudada necessitava de tratamento ortodôntico, apenas 14% destas pessoas 

sentiam esta necessidade. 

Tuominen et al. (1994) realizaram um estudo em 226 adultos jovens com 

tratamento ortodôntico prévio ou não e concluiram que a aparência foi a razão 

principal para a procura por tratamento entre 64,7% dos tratados e 80% dos sujeitos

ainda não tratados. O tipo mais prevalente de maloclusão notada no segmento 

anterior foi o apinhamento (27%), seguido pela malposicão (18,6%) e, por último, a 

protrusão (9,3%).

O ortodontista precisa ter em mente a noção de que são os sintomas de 

função enfraquecida e/ ou aceitação psicossocial que levam o paciente a procurar 

tratamento, não os sinais morfológicos per se (PROFFIT & FIELDS, 1995).

Com base no fato que alguns componentes da maloclusão têm maior

influência na estética e na saúde do paciente, foram selecionados, a partir do painel 

de ortodontistas, aqueles que mais contemplavam estes aspectos, tendo sido
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elaborado um arranjo, de modo a se estabelecer uma necessidade de tratamento 

mais viável à realidade brasileira. O resultado viabilizou o real sentido da priorização 

da necessidade de tratamento ortodôntico, significando que, dos 419 adolescentes, 

198 (47,26%) portavam maloclusão grave.

Revendo a literatura, os componentes individuais da maloclusão que mais 

repercutem na saúde, segundo critérios normativos, foram a “sobressaliência”, a 

sobremordida, a mordida cruzada e o apinhamento superior e inferior, enquanto os 

mais autopercebidos foram aqueles que influem na estética, tais como o overjet

acentuado ou negativo e o apinhamento superior e inferior (PERES et al., 2002). O 

overjet excessivo ou negativo, a sobremordida, a mordida aberta (está classificada 

juntamente com a sobremordida) e a mordida cruzada foram associadas a distúrbios 

da ATM (SOLBERG et al., 1986; RIOLO et al., 1987; PULLINGER; SELIGMAN, 

1991); o apinhamento dentário, a mordida cruzada e o overjet foram considerados 

fatores de risco para a doença periodontal (GEIGER et al., 1973; GEIGER;

WASSERMAN, 1980); a mordida aberta e o overjet negativo ou acentuado, bem 

como a ausência de molares repercutem diretamente na mastigação.

O rearranjo também foi baseado no fato de que alguns dos componentes da 

maloclusão, tais como o desvio da linha média, a mordida de topo a topo e a relação 

de molar e canino maior do que um meio já estão inseridos em outros componentes. 

A interligação do desvio da linha média e da mordida topo a topo com a

mordida cruzada ficou evidente quando esta associação foi testada e resultou em 

53,85% de associação da mordida topo a topo e de 46,67% do desvio da linha média 

(Tabela 6). Da mesma forma, a relação de molar associou-se equitativamente com os 

demais componentes da maloclusão e a relação de canino maior do que meia cúspide 

foi mais fortemente associada ao apinhamento superior (80%) (Tabela 7).

É muito importante que sejam conhecidos, individualmente, os tipos de 

maloclusão mais prevalentes em uma comunidade. Essa identificação, feita 

preliminarmente, possibilitaria o direcionamento das atitudes preventivas ou 

curativas a serem dispensadas pelos agentes de saúde.

No presente estudo, o painel de ortodontistas entendeu que a ausência de 

um molar na oclusão, por si, já define ou acarreta problemas graves na oclusão, tais 

quais inclinações nos dentes vizinhos ou extrusões nos antagonistas. Daí por que,

além da relação de molar maior do que meia cúspide - tanto no sentido mesial 

quanto no distal - ter sido considerada um critério grave no estabelecimento da 
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maloclusão, também foram associado a estes componentes os casos de dentes 

perdidos, formando um grande grupo campeão de prevalência entre os critérios 

avaliados (30,31%) (Tabela 3).

A comparação da relação de molar - da maneira como foi proposta neste 

estudo - com achados da literatura torna-se impossível porque a maioria dos casos 

analisa a relação de molar no sentido ântero-posterior mesial ou distal e nunca em 

relação às perdas de molares.

O estudo de Ng’ang’ et al. (1996) é um exemplo de contradição com os 

resultados obtidos, em que uma das conclusões foi a de que a predominância de

oclusão neutra é achado confirmado em qualquer lugar do mundo. 

Thilander et al. (2001) atribuíram ao deslocamento mesial dos molares a alta 

prevalência de apinhamento dentário (52,1%) encontrada nos seus estudos, como 

também à presença de lesões de cárie ou extração de molares decíduos e à 

pobreza na saúde dental da população colombiana. 

O presente estudo comportou-se de modo semelhante ao de Thilander et al. 

(2001) que, à primeira vista, obteve valores bem menores na prevalência de 

apinhamento, ou seja, apinhamento grave de 3,58% no arco superior e de 1,19% no 

arco inferior e apinhamento moderado de 9,56% e 18,38% no inferior. Quando, 

porém, correlacionado com o componente relação de molar maior do que um meio, o 

apinhamento grave superior passou para 40% e o inferior para 33,33%. A 

justificativa estaria no fato de que, quando a relação de molar se desloca 

mesialmente, a resultante do deslocamento diminui o espaço na base óssea

culminando com um apinhamento dos incisivos (Tabela 4).

Quando se correlacionou a relação de molar maior do que meia cúspide com 

os demais critérios da maloclusão, verificou-se forte influência deste critério sobre os 

demais e a única excessão foi sobre o diastema incisal superior, que foi nula.

A correlação mais forte ocorreu entre a relação de molar maior do que um 

meio e a mordida topo a topo (49,72%), demonstrando que, como a relação de molar 

maior do que um meio também varia no sentido mesial, quando esta ocorre, é 

estabelecida uma mordida de topo e, pelo que se verificou, aconteceu com muita 

intensidade (Tabela 4).

Pelo aumento mais do que dobrado da prevalência da relação de canino 

maior do que um meio quando influenciada pela relação de molar maior do que um 

meio, isto é, passando de 22,2% quando comparada à amostra total, para 48,39% 
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quando correlacionada com a relação de molar, confirma-se a relação de 

casualidade entre as duas (Tabela 4).

Os dados sobre a relação de molar maior do que um meio com os demais 

critérios da maloclusão direciona a pesquisadora a um raciocínio lógico de que,

prevenindo a instalação de uma chave de molar incorreta, estar-se-ia prevenindo, ao 

mesmo tempo, a instalação de mordida de topo, de apinhamento superior e inferior, 

relação de canino maior do que um meio, e mesmo com menor intensidade, dos 

demais componentes da maloclusão, com exceção do diastema incisal superior.

A mordida cruzada apareceu em segundo lugar no rol dos critérios de maior 

prevalência no estabelecimento da maloclusão (25,78%) (tabela 5). Os resultados 

superaram os citados por autores como Toroglu (2002), que encontrou uma 

prevalência que oscilou entre 2% a 16%, e Silva Filho et al. (1991), que relataram 

uma prevalência de 18,2% de mordida cruzada posterior. Acredita-se que tal 

elevação na prevalência decorra do fato de que, ao ser estabelecido o critério 

mordida cruzada, não houve distinção entre mordida cruzada esquelética, dentária 

ou funcional ou se anterior, posterior unilateral ou bilateral, ou seja, foi considerado 

qualquer tipo de mordida cruzada.

A mordida cruzada, em termos de etiologia, ainda não está bem elucidada, 

motivo pelo qual se encontram na literatura as mais variadas hipóteses.

A correlação entre mordida cruzada e os demais componentes da 

maloclusão resulta em evidências de forte influência desta com a mordida topo a 

topo (53,85%), desvio da linha média (46,67%), e apinhamento, principalmente

superior (40%) e inferior (46,67%) comparando com as prevalências destes critérios 

encontrados na população, que foram 9,31%, 3,58%, 1,19% e 3,58%, 

respectivamente.

A correlação alta entre mordida cruzada e mordida de topo, desvio da linha 

média e apinhamento pode ser justificada pelo fato de que, ao ser definido o 

componente mordida cruzada, não foi considerado o tipo, se esquelética, dentária ou 

funcional. Pelos dados, verifica-se que o aumento do desvio da linha média é um 

indicativo de que muitas das mordidas cruzadas são funcionais e, pelo aumento da 

mordidas de topo, outra grande parte das mordidas cruzadas são esqueléticas com 

deficiência da maxila no sentido ântero-posterior. O apinhamento superior e inferior 

são explicados pela atresia da maxila causada pela mordida cruzada, que ocasiona

uma diminuição no perímetro do arco superior e, conseqüentemente, o arco inferior,
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na tentativa de ajustar-se ao superior, acaba impondo a ocorrência de apinhamento

(Tabela 5).

Pela considerável associação da mordida cruzada com a “sobressaliência”

(42,86%), com a relação de canino maior do que meia cúspide (37,63%) e com a

relação de molar maior do que meia cúspide (35,43%), é estabelecido um tripé 

clássico, que interliga a mordida cruzada com respiração bucal e principalmente com 

hábitos de sucção.

A correlação da mordida cruzada apresentou-se elevada ou moderada com 

todos os componentes da maloclusão e exceção foi com o diastema incisal superior,

que não apresentou nenhuma.

Os hábitos de sucção, segundo Silva Filho et al. (1985), Graber &

Vanarsdall (1996), Ng’ang’ et al.(1996) e Shetty & Munshi (1998), tanto de chupeta 

quanto de dedo, como também a obstrução das vias aéreas superiores, com a

conseqüente respiração bucal, estão relacionados com a mordida cruzada porque,

de acordo com a matriz funcional de Moss (1962), a passagem normal de ar pelas 

fossas nasais durante a respiração compreenderia um estímulo constante para o 

crescimento lateral da maxila e para o abaixamento da abóbada palatina. Moyers 

(1991) afirmou que os hábitos de sucção apresentam-se intensamente

correlacionados, além da mordida cruzada, com a distoclusão, a mordida aberta e

a mordida profunda.

A prevenção de mordidas cruzadas, portanto, merece uma grande atenção 

porque tal procedimento evitaria a instalação de quase todas as maloclusões

estudadas, principalmente do desvio da linha média, da mordida de topo e do 

apinhamento dos incisivos.

A relação de canino maior do que um meio no sentido ântero-posterior, tanto

no sentido mesial quanto distal (22,20%), tomou a terceira posição em ordem 

crescente de prevalência dos componentes da maloclusão (Tabela 3).

A literatura é pobre em dados de avaliação da maloclusão, baseada na

relação de canino, e em sua maioria os trabalhos centram-se na classificação pela

relação dos primeiros molares, portanto, não houve possibilidade de proceder a 

nenhuma comparação. O fato concreto, porém, é que os caninos são os dentes que 

mais sofrem conseqüências negativas, quanto ao seu posicionamento, 

principalmente nos casos de perda precoce de dentes decíduos que, na maioria das 

vezes, provoca uma diminuição no perímetro do arco (MOYERS, 1988). 
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A alta prevalência de caninos com relacionamento maior do que um meio pode 

ser, portanto, uma conseqüência direta do posicionamento anormal dos molares.

A relação de canino maior do que meia cúspide com o componente

apinhamento superior ocorreu numa taxa de 80%, com o desvio da linha média 

numa taxa de 60%, com a sobremordida em 52,5% e com o diastema incisal em

50% (Tabela 6). 

Justifica-se com facilidade o aumento do apinhamento dos incisivos 

superiores porque o deslocamento anterior dos caninos acarreta uma diminuição de 

espaço, causando o apinhamento. No caso de deslocamento anterior dos caninos 

por alguma perda dentária adjacente ou por perda própria podem ser justificados o 

desvio da linha média e o aparecimento dos diastemas incisais.

Analisando-se os três critérios de maior prevalência que estabelecem a 

maloclusão grave, ou seja, a relação de molar maior do que meia cúspide, com um 

percentual de 30,31%, a mordida cruzada com 25,78% e a relação de canino maior

do que meia cúspide com 22,20% (Tabela 3), verifica-se uma interligação deles que 

transporta a uma esfera de atenção primária de prevenção.

Explicando melhor, a avaliação da relação de molar está vinculada à perda 

de molar que, na maioria das vezes, teve a cárie como causa. A relação de canino

incorreta, por sua vez, pode ser uma decorrência direta da perda de molares ou das

perdas precoces de dentes decíduos, também decorrentes da cárie. E a mordida 

cruzada, por sua vez, se estabelece, em grande parte, por influência de fatores 

ambientais de fácil prevenção.  

As evidências do estudo demonstram grande e urgente necessidade de 

tratamento ortodôntico, porém, pelo que os dados revelam, os aspectos de educação 

e higiene bucal devem ser levados muito em consideração. É o que se confirma pela

associação estatisticamente significante entre prevalência da relação de molar maior

do que um meio e a escolaridade da mãe (p<0,05), refletindo a influência da 

educação, sobretudo da materna, na prevenção da maloclusão (Tabela 15).

Programas preventivos e tratamento precoce de cáries ainda seriam as 

melhores maneiras de se reduzir a alta prevalência da maloclusão, por estarem 

envolvidos diretamente com os critérios relação de molar, relação de canino e

apinhamento dentário. Thilander et al. (2001) já haviam concluído que o tratamento 

ortodôntico torna-se irrelevante quando os cuidados com a saúde dental são

negligenciados. 
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Relativamente à mordida cruzada, por estar muito relacionada com hábitos 

deletérios, a sua interceptação precoce poderia solucionar o problema de modo 

simples e com menor custo. Buck (1970) concluiu em seus estudos que 90% das 

mordidas cruzadas em crianças podem ser atribuídas a interferências na região de 

caninos decíduos e muitos destes podem ser corrigidos por desgaste eletivo dos 

caninos decíduos sem nenhuma terapia adicional.

Larsson (2001) concluiu que, visando a prevenir a maloclusão, os pais 

devem ser instruídos para reduzir o tempo de sucção de chupeta pela criança, para 

que haja reversibilidade nos problemas de oclusão que, porventura, já tenham se 

instalado. A sugestão de limite para que seja reduzida a sucção de chupeta é 

quando a relação oclusal transversa for avaliada, entre dois e três anos de idade, e

houver interferência nos caninos decíduos.

A saúde pública brasileira atualmente conta com forte instrumento, o

Programa de Saúde da Família (PSF), que vem sendo implantado em todo o Brasil

como importante estratégia para reordenação do modelo de assistência, priorizando

as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da 

família, de forma integral e contínua. 

Os dentistas, agora inseridos nas equipes do PSF, têm ampla oportunidade 

de atuar nas atividades propostas pelo Programa, ou seja, na prevenção, educação, 

acompanhamento dos hábitos de higiene e alimentação, atividades coletivas, 

atendimento clínico organizado e planejado com a meta de proporcionar saúde mais 

qualificada.

No quesito prevenção e educação em saúde bucal, em especial no

Programa de Saúde da Família, sugerimos que o tema maloclusão seja inserido nas 

ações educativas e preventivas de cárie, considerando que os componentes da 

maloclusão de maior prevalência estão associados a cárie e a problemas ambientais 

capazes de serem prevenidos numa idade precoce. 

Determinadas atividades odontológicas podem ser realizadas pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS) na comunidade, tais como as ações voltadas 

basicamente para a prevenção de doenças e promoção de saúde. Também são 

repassadas por eles orientações de higiene bucal, realização de auto-exame, 

escovação supervisionada, orientação de hábitos alimentares saudáveis, aplicação 

de flúor, orientações às gestantes e puérperas (cuidados com o bebê, amamentação 

etc.) e encaminhamentos à unidade de saúde (http://portal.saude.gov.br/saude).
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Seria proveitoso se os agentes de saúde que convivem mais de perto com a

comunidade repassassem orientações sobre prevenção de habitos de sucção de 

dedo e chupeta, acerca dos malefícios do uso prolongado de mamadeiras e a 

respeito da importância da prevenção e tratamento das afecções respiratórias, para 

que a respiração se realize pelas vias normais e não pela boca, além das instruções

já estabelecidas para a prevenção da cárie.

As mesmas atribuições destinadas aos profissionais do serviço público são 

cabíveis aos dentistas clínicos gerais, aos odontopediatras e aos pediatras, no 

exercício da profissão, exercitando o compromisso de diagnosticar precocemente 

determinadas anomalias da oclusão e orientar sobre suas medidas preventivas.

Moyers (1991) relatou que, como a maioria dos hábitos de sucção digital 

começa precocemente, e quase sempre tais hábitos são superados até os três ou 

quatro anos de vida, os dentistas vêem pouco os pacientes antes desta época. Em 

geral, o médico ou o pediatra da família que atende uma criança muito pequena não 

está consciente das possíveis complicações dentárias resultantes deste hábito.

No que concerne a associar a maloclusão a variáveis sociodemográficas, o

estudo não encontrou ligação estatisticamente significante entre maloclusão e gênero, 

de modo geral (Tabela 20), porém, na avaliação individual dos critérios da maloclusão, 

quando correlacionada com o gênero, a relação de canino maior do que meia cúspide 

mostrou-se significante (p<0,05), ou seja, o gênero feminino apresentou-se com 26,75% 

de relação de canino incorreta e o gênero masculino com 17,26% (Tabela 16). 

Considerando que a perda de caninos também está incluída no grupo de relação de 

canino maior do que meia cúspide, acredita-se que as mulheres, por possuirem um 

senso maior de estética, quando acometidas por caninos irrompidos vestibularmente, 

tendem a extraí-los para recuperação do alinhamento do arco.

Os resultados, quanto ao gênero, foram compatíveis com os de Tomita et al. 

(2000), Frazão et al. (2002) e Ng’ang’ et al. (1996), que não encontraram diferença 

significante entre os dois gêneros, quando se tratou de prevalência geral da 

maloclusão, porém, tratando-se dos vários critérios, individualmente, apresentaram 

significância estatística. Os homens demonstraram maior prevalência de overjet e de 

apinhamento mandibular do que as mulheres, assim como os espaçamentos na 

maxila. Johnson & Harkness (2000) encontraram diferenças significantes entre 

homens e mulheres no que se referiu aos componentes dentes perdidos, 

espaçamentos e diastemas. 
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A maloclusão não apresentou associação significante com a idade, quando 

tomada sua prevalência geral (Tabela 18), o que é diferente dos achados de 

Ingervall et al. (1978), que encontraram tal associação positiva. O componente

mordida cruzada, individualmente, porém, mostrou-se estatisticamente significante 

(p<0,05) quando relacionado à idade. De modo mais detalhado, os resultados em 

relação a idade e prevalência foram: aos 14 anos (15,71%); aos 15 anos (32,72%); 

aos 16 anos (29,41%) e dos 17 a 19 anos (16,47%) sem, no entanto, apresentarem 

um sentido condizente com as evidências clínicas ou com achados da literatura

(Tabela 14).

A maloclusão não apresentou nenhuma relação com a renda familiar do pai 

ou da mãe (Tabela 18), achado diverso dos resultados de Rölling (1982), Da Silva 

Filho et al. (1990) e Tickle et al. (1999), que concluíram o inverso. Os estudos de 

Otuyemi et al. (1999), no entanto concordaram com o presente, não encontrando

diferenças significantes da maloclusão quanto ao gênero, idade e nível 

socioeconômico, quando utilizou o índice DAI.

Quanto ao grau de escolaridade dos pais, este só foi correlacionado com a 

maloclusão quando tomado somente o da mãe (p<0,05), confirmando o papel 

importante desta na educação dos filhos e, especificamente, nos hábitos de higiene 

(Tabela 16). Ingervall et al. também associaram a presença de maloclusão com o 

grau educacional e sugeriram que o problema possa ter se instalado em

conseqüência da perda de dentes.

Por fim, ressalta-se a confiabilidade dos resultados, na medida em que são 

considerados alguns aspectos de relevância em uma pesquisa.

A amostra utilizada no estudo foi capaz de garantir a representatividade da 

população de escolares adolescentes de Fortaleza que freqüentam a escola pública,

porque foi obtida a partir dos alunos do Colégio Liceu do Ceará que é uma escola de 

referência da rede pública de ensino e atende uma demanda de toda a cidade. 

Considerando que, de um universo de 114 bairros de Fortaleza, 70 deles, situados em 

distintas regiões geográficas da cidade, foram representados na amostra.

Para a eliminação de tendências diagnósticas e da subjetividade dos 

examinadores, estes foram calibrados pela técnica do consenso. Segundo esta 

técnica, havendo discordância, os examinadores discutem até chegar a um 

consenso quanto à interpretação do critério relativo àquela condição (NARVAL, et al. 

2000). O resultado da calibração (variáveis dicotômicas com 100% de concordância 
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e variáveis contínuas com 90% em relação ao padrão-ouro) ficou dentro dos limites 

recomendados pela OMS que considera aceitável, para a maioria das avaliações, a 

discordância em torno de 10% a 15%.

A padronização das condições locais para a realização do exame seguiu as 

recomendações da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará/Célula de Atenção à 

saúde Bucal (CEARÁ, 1997).

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, estes mostraram-se 

capazes de captar com confiabilidade todas as variáveis analisadas. Os 

instrumentos foram previamente testados na população para que fossem eliminadas

possíveis imperfeições.



6 CONCLUSÕES

 A prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico

em escolares de Fortaleza é bastante elevada, confirmando ser a 

maloclusão um grave problema de saúde pública.

 Os componentes de maior prevalência no estabelecimento da 

maloclusão foram: 1º) relação de molar maior do que um meio; 2º) 

mordida cruzada; 3º) relação de canino maior que um meio.

 Não houve associação da maloclusão com as variáveis 

sociodemográficas, a não ser, especificamente, da idade com o 

componente mordida cruzada, do gênero com o componente relação de 

canino maior do que um meio e da escolaridade da mãe com o 

componente relação de molar maior do que um meio.
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ANEXO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA MÁ OCLUSÃO
Calibração dos componentes da má oclusão  

COMPONENTE DE MÁ-OCLUSÃO Paciente 
1

Paciente 
2

Paciente 
3

Paciente 
4

Paciente 
5

Paciente 
6

Paciente 
7

Paciente 
8

Paciente 
9

Paciente 
10

1. Diastema Incisal (Superior) (mm)

2. Linha Média Superior (mm)

3. Sobresaliência (Overjet) (mm)

4. Sobremedida (mm)

5. Mordida Topo à Topo

6. Apinhamento Superior (mm)

7. Apinhamento Inferior (mm)

8. Mordida Cruzada

9. Relação Molar

10. Relação Canino

EXAMINADOR: __________________________________________________

1
0

3
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ANEXO B

Universidade Federal do Ceará
Pró Reitoria de Pós Graduação

Faculdade de Medicina
Departamento de Saúde Comunitária

Mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia

Ofício N°. _______                                            Fortaleza, ______/_______/_______

Da: Coordenadora do Curso de Mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia da 

Universidade Federal do Ceará.

À Diretora da escola Liceu do Ceará.

Senhora Diretora,

Vimos, por meio desta, solicitar à V.Sa. permissão e colaboração para a 

realização, no espaço de suas escola, de um exame epidemiológico, parte 

integrante de uma das fases da Pesquisa: “ Prevalência da má oclusão e 

necessidade de tratamento ortodôntico em escolares de Fortaleza”.

O procedimento para o qual se solicita autorização consiste em um exame 

bucal para constatação de determinados problemas de oclusão dentária. Estes 

exames serão realizados de acordo com as normas de ética em pesquisa, inclusive 

com autorização prévia dos pais.

A escolha do espaço da escola deu-se em função da possibilidade de 

agruparmos um maior número de adolescentes para exame, em um mesmo período, 

como também pela viabilização da padronização das condições ambientais durante 

a execução do exame, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS).

Informamos ainda, que os exames serão realizados pela mestranda em 

Saúde Pública/Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará, Isabel Maria 

Magalhães Pinto Ribeiro e por alunos do curso de odontologia da Universidade de 
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Fortaleza (UNIFOR). Todos os recursos a serem utilizados nesta fase do trabalho 

serão de responsabilidade do serviço, portanto, sem custo para a instituição.

Certos de contarmos com a sua valiosa colaboração, agradecemos 

antecipadamente.

_______________________________

Profª Márcia Gomide S. Mello

Coordenadora do Mestrado
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ANEXO C

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2004

Caros pais,

Sou mestranda em Saúde Pública / Epidemiologia da Universidade Federal 

do Ceará e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o posicionamento correto dos 

dentes e venho por meio desta, pedir a vossa colaboração. 

Preciso do consentimento de vocês para realizar um exame rápido na boca 

do seu filho que servirá como dado para a referida pesquisa e embora sendo feito na 

escola, não atrapalhará a aula. 

Segue um documento em anexo, com todos os detalhes da pesquisa, que 

deverá ser assinado pelo pai ou pela mãe e se for o caso, pelo responsável, 

autorizando a realização do exame no seu filho.

Desde já, agradeço a valiosa contribuição e gostaria que devolvessem este 

documento, pelo seu filho, o mais breve possível.

_____________________________________________

Isabel Maria Magalhães Pinto Ribeiro



107

ANEXO D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

As informações neste contidas foram fornecidas pela CD Isabel Maria 

Magalhães Pinto Ribeiro telefone: 91120114, objetivando firmar acordo por escrito,

mediante o qual o participante ou o responsável (se menor), objeto do estudo, 

autoriza a participação do mesmo com pleno conhecimento da natureza dos 

procedimentos aos quais será submetido, com livre arbítrio e sem coação.

1.0 Estudo sobre Graduação da Severidade da Má Oclusão e da Necessidade de 

Tratamento Ortodôntico em Inquéritos Epidemiológicos. 

2.0 Objetivo principal: Elaborar uma escala de necessidade de tratamento 

ortodôntico, segundo critérios estabelecidos por ortodontistas de Fortaleza e aplicá-

la em inquérito epidemiológico.

3.0 Justificativa: Para o direcionamento preciso das ações em saúde pública, é 

necessário que o instrumento epidemiológico utilizado seja o mais adequado possível. 

4.0 Procedimento: O participante da pesquisa será examinado clinicamente para que 

se obtenha dados sobre sua oclusão.

5.0 Desconfortos e riscos esperados: O único desconforto será o participante 

manter-se de boca aberta por poucos minutos, durante o exame. 

6.0 Benefícios: O esclarecimento sobre a necessidade individual de tratamento 

ortodôntico e encaminhamento para o devido tratamento ou prevenção. 

7.0 Informações adicionais: Os dados obtidos serão sigilosos e os examinados não 

serão identificados em hipótese alguma.

Eu,______________________________________________________ (participante 

ou responsável legal) certifico que após a leitura deste documento e de outras 

explicações dadas, estou de acordo com a realização do estudo e concordo em 

participar ou autorizo a participação do meu/minha filho(a) menor.

_______________________________________________________________

Assinatura do responsável ou participante

Fortaleza, ______ /_____/_____
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____________________________________________________________

(número do RG ou documento de identidade)

Elaborado com base na resolução 196/1996 do Conselho de Saúde do Ministério da 

Saúde publicada no Diário Oficial no. 201, 16/10/96.
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ANEXO E

Para uso da digitação:

1. Nº Questionário: |__|__|__|

2. Data: __/__/__

INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO

3. Nome ____________________________________________________________

4. Endereço:_________________________________________________________
                                                                                                        
Fone:_______________

5. Sexo:       masculino         feminino

6. Idade: |____| anos

7. Renda familiar (como um todo no último mês) R$ |___.______,__|   

8. Grau de instrução do pai
    Analfabeto            1º grau incompleto      1º grau completo      2º grau incompleto
        

2º grau completo   superior     pós graduação

9. Grau de instrução da mãe
    Analfabeta            1º grau incompleto      1º grau completo      2º grau incompleto
        

2º grau completo   superior       pós graduação

10. Medida dos componentes da má oclusão 

1. Diastema incisal superior (em mm)

2. Desvio da linha média (em mm)

3. Sobressaliência (overjet)(em mm)

4. Sobremordida (em mm)

5. Mordida topo a topo (sim/não)                   
6. Apinhamento (em mm) superior inferior

7. Mordida Cruzada (sim/não)

8. Relação de Molar (neutra, até ½, > ½   
cúspide) 
9. Relação de Canino (neutra, até ½, > ½ 
cúspide)
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RESUMO





O objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência da maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico em adolescentes de Fortaleza e graduá-la de acordo com sua severidade, a fim de estabelecer prioridades para o tratamento ortodôntico e determinar quais os componentes da maloclusão que mais pesavam na determinação desta circunstância. Investigou-se ainda a associação da maloclusão com idade, gênero, renda e escolaridade. A amostra consistiu de 419 adolescentes entre 14 e 19 anos de idade, selecionados aleatoriamente a partir de uma população de estudantes de uma escola pública. Os critérios de graduação da maloclusão e a avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico dos sujeitos foram estabelecidos por um consenso de ortodontistas de Fortaleza. Os resultados mostraram que 95,4% dos sujeitos eram portadores de algum tipo de maloclusão, sendo que 60,6% do total possuia maloclusão grave com necessidade obrigatória de tratamento e 34,8% tinham-na moderada, com necessidade relativa de tratamento. Os fatores de maior interferência no estabelecimento da maloclusão grave foram a relação de molar maior do que meia cúspide (30,3%), a mordida cruzada (25,7%) e a relação de canino maior do que meia cúspide (22,2%). Não houve associação da maloclusão com as variáveis sociodemográficas, a não ser especificamente da idade com o componente mordida cruzada (p<0,05), do gênero com o componente relação de canino maior do que um meio (p<0,05) e da escolaridade da mãe com o componente relação de molar maior do que um meio (p<0,05). 



Palavras-chave: Epidemiologia da Maloclusão. Necessidade de Tratamento Ortodôntico. Prevenção da Maloclusão. 







ABSTRACT





The aim of the present study was to estimate the prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in adolescents of a public school of Fortaleza and grade it according to the severity, to establish priorities in the orthodontic treatment and to determine which components of malocclusion had higher importance in determination of malocclusion. Also, were investigated the association between malocclusion and age, gender, income and scholarship. A total of 419 teenagers, between 14 and 19 years old, selected randomly from a population of students of a public school were enrolled in this project. The criteria of graduation and the assessment of malocclusion components were established by a joint of Fortaleza’s orthodontists. The results show that 95,4% of the subjects had some malocclusion, 60,6% of the total had serious malocclusion with compulsory need of orthodontic treatment, and 34,84% had moderate and relative need of treatment. The components with more prevalence, were the molar relation higher than half cusp (30,3%), crossbite (25,7%) and the canine relation higher than a half cusp (22,2%). There wasn’t association between malocclusion and social demographic variables except the relation between age and cross bite (p<0,05), gender and canine relation higher than half a cusp (p<0,05) and mother’s degree of education and molar relation higher than half a cusp (p<0,05). 



Key words: Epidemiology of Malocclusion. Orthodontic Treatment Need. Prevention of Malocclusion.
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1 INTRODUÇÃO





A oclusão ideal foi descrita já no século XVIII pelo famoso anatomista, cirurgião e patologista inglês John Hunter. O arranjo favorável dos dentes pode ser definido claramente e descrito de forma geométrica tal qual a linha de oclusão preconizada por Angle, ou seja, a oclusão é considerada uma curva suave, contínua e simétrica em que as cúspides bucais e margens incisais dos dentes inferiores devem estar nivelados com a fossa central e cíngulo dos dentes superiores quando estes estão ocluidos (ANGLE, 1899).

Carabelli, no século XIX, foi o primeiro a descrever as relações anormais dos arcos dentários de maneira sistemática, embora ainda não possuisse um método aceitável de descrição das irregularidades e relações anormais dos dentes e bases ósseas (WEINBERGER, 1955).

A maloclusão é definida atualmente como a desarmonia das estruturas dentofaciais que se caracteriza por posicionamentos dentários anormais, alterações do crescimento dos maxilares, desvios funcionais, desequilíbrio muscular, fissuras labiopalatinas, alteração do perfil tegumentar e outros (MAIA, 1987).

Muniz (1997) acrescentou alguns fatores de relevância à definição tradicional de maloclusão e conceituou-a como sendo qualquer variação da oclusão, qualquer inaceitação estética ou funcional, tanto pelo paciente como pelo examinador. E Ando (1991), de modo bem sucinto, porém abrangente, relatou que a oclusão caracteriza-se pelo equilíbrio dinâmico de várias estruturas e que apenas uma alteração dentária poderá estabelecer uma maloclusão. 

Os problemas da oclusão, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), figuram em terceira posição na escala de prioridades de problemas em saúde bucal no Brasil, sobrepujados apenas pela cárie dental e pela doença periodontal, constituindo-se num problema de saúde pública porque, segundo Gandini (1993), além de apresentarem alta prevalência com a possibilidade de prevenção e tratamento, provocam grande impacto social pela interferência na qualidade de vida dos indivíduos afetados (PERES et al., 2002).

Moura (1996) acrescentou que a maloclusão é um problema de saúde pública porque em sua maior parte, os tratamentos realizados por ortodontistas não estão relacionados somente à estética e sim à saúde e bem-estar psicológico do paciente. 

Considerando que o paradigma do cuidado com a saúde tem evoluído de um foco de orientação da doença para um modelo de bem-estar, a Ortodontia, especialidade da Odontologia, agora é vista mais claramente como um serviço destinado a estabelecer e manter um ajuste físico e emocional do paciente. A maloclusão dos dentes não é uma doença e sim uma incapacidade com impacto potencial na saúde física e mental, sendo importante o seu tratamento apropriado para a promoção do bem-estar do paciente. O objetivo da Ortodontia é, portanto, melhorar a vida do paciente, aumentando sua função dentária e mandibular, e sua estética dentofacial, desempenhando um papel análogo ao de outras especialidades médicas, tais como a Ortopedia e a Cirurgia Plástica, nas quais os problemas do paciente freqüentemente não são tratados em razão da doença, mas sim por distorções em seu desenvolvimento (PROFFIT; ACKERMAN, 1996).

Graber & Vanarsdall Jr. (1996), mais especificamente, explicaram que o objetivo da Ortodontia é obter contato oclusal e proximal dos dentes (oclusão) dentro do quadro da função normal e adaptação fisiológica, estética dentofacial aceitável e razoável estabilidade. 

Os mesmos autores também enfatizaram o fato de que o diagnóstico ortodôntico inclui uma ênfase maior nas ramificações funcionais e psicológicas da deformidade facial e ao mesmo tempo e como conseqüência, ocorreu uma mudança dramática no planejamento do tratamento, que se tornou um processo mais interativo do paciente e/ou dos pais com o ortodontista. As variáveis que devem ser avaliadas e correlacionadas no diagnóstico ortodôntico estão representadas a seguir ( Quadro 1). 
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Quadro 1 – Indicações gerais para o tratamento ortodôntico

Fonte: GRABER & VANARSDALL JR. (1996) 



Graber & Vanarsdall Jr. (1996) acrescentaram que o quadro não é suficiente para o diagnóstico porque, na tipologia, as variáveis são tratadas como se fossem discretas, as peculiaridades descontínuas, como a cor do olho ou grupo sangüíneo; no entanto, oclusão, estética dentofacial e imagem própria e adaptação fisiológica realmente são variáveis contínuas (como altura e peso). Por esta razão, há um número maior de combinações ou transformações do que apenas as 16 mostradas 





1.1 Características clínicas da maloclusão





No diagnóstico e planejamento ortodôntico é essencial que o ortodontista reconhecer as várias características das más oclusões e deformidades dentofaciais, além de definir a natureza do problema e elaborar uma estratégia de tratamento baseada em necessidades específicas e desejo do indivíduo (PROFFIT; ACKERMAN, 1996).

As características clínicas da maloclusão resultam mais bem visualizadas quando o exame ortodôntico toma os planos oclusal, sagital e transverso como referência.

A estética facial e o perfil, juntamente com as relações ântero-posteriores e verticais, são mais bem estudadas em projeções contra o plano sagital. Por sua vez, as relações dentofaciais ensejam melhor avaliação em projeções contra o plano transverso, enquanto o alinhamento dos dentes e a assimetria dos arcos dentários são de melhor visualização em projeções contra o plano oclusal.





1.1.1 Características da maloclusão no plano sagital





Moyers (1991) classificou a maloclusão no plano vertical em sobremordida profunda e mordida aberta.

Sobremordida profunda é a expressão empregada quando há sobreposição vertical excessiva. A mordida é excessivamente profunda quando o tecido mole do palato é atingido ou as estruturas de suporte estão comprometidas. Uma variação na profundidade da mordida pode ocorrer, sem perigo para a oclusão ou saúde das estruturas de suporte.

Mordida aberta é a expressão aplicada quando há ausência localizada da oclusão, enquanto os dentes restantes estão em oclusão. A mordida aberta é vista mais freqüentemente na parte anterior da boca, embora possam ocorrer também mordidas abertas posteriores.

No sentido ântero-posterior, o sistema de Angle (1899) de classificação das más oclusões até hoje é amplamente usado. 

A classificação de Angle consiste em: Classe I (neutroclusão), Classe II (distoclusão) e Classe III (mesioclusão).

A Classe I é a maloclusão em que há uma relação ântero-posterior normal entre a maxila e a mandíbula. A crista triangular da cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior permanente se articula no sulco vestibular do primeiro molar inferior permanente. A maloclusão, nesta classificação, está restrita às malposições dentárias.

A Classe II é a maloclusão na qual há uma relação distal da mandíbula em relação à maxila. A nomenclatura da classificação de Angle enfatiza o posicionamento “distal” da mandíbula com relação à maxila na maloclusão Classe II, mas, certamente, são vistos muitos casos de Classe II nos quais a maxila é prognática – uma morfologia craniofacial bem diferente, mas resultando numa relação molar semelhante e, por isso, na mesma classificação. O sulco mesial do primeiro molar inferior permanente articula-se posteriormente à cúspide mesiobucal do primeiro molar superior permanente. As divisões da Classe II são as seguintes:



1) divisão 1 – distoclusão, na qual os incisivos superiores estão tipicamente em labioversão extrema;

2) divisão 2 – distoclusão, em que os incisivos superiores centrais estão quase normais ou levemente em linguoversão, enquanto os incisivos superiores laterais se inclinaram labial ou mesialmente;

3) subdivisões. Quando a distoclusão acontece somente de um lado do arco dental, a unilateralidade é considerada uma subdivisão.



Na maloclusão Classe III há uma relação mesial, isto é, ventral da mandíbula com a maxila. O sulco mesial do primeiro molar inferior permanente articula-se anteriormente com a cúspide mesiobucal do primeiro molar maxilar permanente. 

1.1.2 Características da maloclusão no plano transversal





A variação transversal dos grupos de dentes é representada pela expressão mordida cruzada, que representa uma relação bucolingual (labiolingual) anormal dos dentes. A mordida cruzada mais comum é aquela vista quando as cúspides bucais de aguns dos dentes superiores posteriores ocluem lingualmente com as cúspides bucais dos dentes inferiores. Quando um ou mais dentes superiores está em mordida cruzada, na direção da linha média, diz-se haver mordida cruzada lingual. Quando as cúspides linguais dos dentes posteriores superiores ocluem, completa e vestibularmente, as cúspides bucais dos dentes superiores, trata-se de mordida cruzada bucal (GRABER; VANARSDALL JR., 1996).

As mordidas cruzadas posteriores são tipos de maloclusões que ocorrem comumente na prática ortodôntica. Estas mordidas cruzadas, em vários estudos, mostram uma prevalência entre 2% e 16%, com predominância de mordida cruzada posterior unilateral. Em mordidas cruzadas posteriores funcionais, as interferências oclusais desviam a mandibula lateralmente, durante o fechamento, para um novo posicionamento para máxima intercuspidação. A mordida cruzada unilateral verdadeira pode ser distinguida da funcional pela observação da mandíbula ao longo de seu fechamento e determinando a mordida cruzada, tanto em relação cêntrica quanto em oclusão cêntrica sem desvio funcional da mandíbula (TOROGLU, 2002).





1.1.3 Características da maloclusão no plano oclusal 





O plano oclusal é o que melhor demonstra as irregularidades dentárias individuais e em grupo.

O apinhamento dentário é um problema encontrado com freqüência no exercício clínico e consiste na discrepância entre o tamanho dos dentes e o da arcada dentária do paciente. 

Jedidiah et al. (2003) consideraram o diastema da linha média como uma maloclusão dental relativamente comum, caracterizada por espaços entre os incisivos centrais superiores, com certas conseqüências funcionais e estéticas. Almeida et al. (2004) salientaram que, contemporaneamente, os diastemas interincisivos centrais superiores são vistos como um fator antiestético e altamente prejudicial do ponto de vista social.

Os autores relataram que a prevalência de diastema situou-se entre 1,6% e 25,4% em populações de adultos e sempre mais alta em grupos mais jovens. Os negros apresentaram maior prevalência de diastemas do que brancos, asiáticos ou hispânicos.





1.2 Fatores determinantes da maloclusão





O conhecimento das causas da maloclusão é de extrema importância no momento em que se pretende implementar medidas preventivas ou interceptativas nos indivíduos de qualquer grupamento social. Nenhum programa preventivo surtirá efeito se não houver adequado domínio e entendimento de como são originados os problemas nesta área (BRESOLIN, 2000).

Graber & Vanarsdall Jr. (1996) destacaram a importância da hereditariedade e dos fatores ambientais no desenvolvimento da maloclusão, sem, no entanto, distinguirem quais delas são determinadas amplamente em base genética, quais resultam de fatores ambientais, e quais são resultantes de uma combinação de hereditariedade e fatores ambientais.

Moyers (1991) citou sete principais fatores etiológicos da maloclusão:1) hereditariedade; 2) defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida que podem provocar imperfeições embrionárias em ratos; 3) traumatismos pré e pós-natais; 4) agentes físicos tais como extração prematura de dentes decíduos, a natureza fibrosa dos alimentos: 5) hábitos bucais, tais como sucção do polegar, projeção da língua durante a deglutição ou fala,sucção e mordida do lábio, postura corporal, labial, lingual e cefálica incorreta, onicofagia; 6) enfermidades sistêmicas e locais e distúrbios endócrinos e 7) malnutrição.   

A influência deletéria dos hábitos bucais na ocorrência da maloclusão foi relatada em inúmeros estudos epidemiológicos (HANNUKSELA & VÃÃNÃNEN (1987); ØGAARD, et al. (1994); OLIVEIRA (1983); ALVES et al. (1999).

Moyers (1991) acrescentou que os danos na função muscular ocasionada por hábitos deletérios, freqüentemente, estão associados ao crescimento ósseo deturpado ou retardado, às malposições dentárias, aos distúrbios de hábitos respiratórios, a dificuldades na fala, a perturbações no equilíbrio da musculatura facial e a problemas psicológicos.

Oliveira et al. (1983), num estudo com 790 crianças de 3 a 6 anos de idade, avaliaram o grau de mordida aberta anterior, de “sobressaliência” e de sobremordida e relacionaram estas más oclusões à hábitos de sucção. Os autores concluíram que o aumento da “sobressaliência” e da mordida aberta anterior provocada pelo hábito de sucção resulta numa diminuição da sobremordida. Os dados foram considerados altamente significativos pelos pesquisadores, pois nas crianças portadoras de hábito de sucção, em virtude da pressão atípica da língua, foi observada deformação do arco dentário e do processo alveolar, resultando em mordida aberta anterior.

Larsson & Dahlin (1985) realizaram um estudo objetivando registrar a prevalência do início da sucção digital e de chupeta em populações com diferenças cronológicas, culturais e geográficas e, de acordo com os achados, especularam a etiologia dos hábitos de sucção. O estudo constou de um grupo de 415 crianças do Mnene, Zimbabwe, um grupo de 20 crânios do período 1000 a 1500 a.C, com dentição decídua intacta, proveniente do Instituto de Anatomia de Oslo, e outro grupo formado de 280 pequenas crianças suecas. Os resultados indicaram que os hábitos de dedo e chupeta ocorreram com pouca freqüência entre as crianças africanas, exceto como sintomas de outros distúrbios na alimentação normal e/ou carência em outros aspectos. Os achados referentes aos crânios foram semelhantes aos das crianças escandinavas, as quais, em sua maioria, eram sugadoras de chupeta ou de dedo.

Objetivando examinar o efeito dos hábitos de sucção nas mordidas cruzadas posteriores, Øgaard et al. (1994) efetuaram um estudo em 445 crianças de 3 anos de idade em diferentes áreas da Suécia e da Noruega, com e sem um contínuo ou prévio hábito de sucção de dedo ou chupeta. As conclusões foram de que entre as crianças sem hábitos de sucção, não houve nenhuma influência no desenvolvimento da mordida cruzada posterior. Herança, desenvolvimento anormal e respiração bucal foram as causas mais prováveis no desenvolvimento da mordida cruzada. A sucção de chupeta também foi incluída como de grande importância na ocorrência desta maloclusão. A provável justificativa dos autores para a ocorrência do problema está no fato de que a atividade de sucção nas bochechas, combinada com a redução do suporte palatino posterior obriga a língua a tomar uma posição inferior, diminuindo a largura intercanina superior. A desarmonia transversal da maxila em relação à mandíbula torna-se pior à medida que a língua toma uma postura inferior alargando a distância intercanina inferior, guiando a mandíbula para uma posição lateral forçada, resultando numa mordida cruzada. A sucção digital pareceu ter algum efeito no desenvolvimento da mordida cruzada posterior, no entanto, o efeito não foi claramente demonstrado e apenas não deixou dúvidas acerca de sua menor importância comparada as hábito de sucção de chupeta. 

Alves et al. (1999) avaliaram em 150 crianças institucionalizadas, numa faixa etária entre 6 e 13 anos, a freqüência do hábito vicioso de sucção digital e sua relação com as más oclusões mais freqüentes e concluíram que:1) foi encontrada alta prevalência do hábito de sucção digital (29,5%) nas crianças avaliadas; 2) o dedo mais prevalente foi o polegar direito, em 90,3% dos casos; 3) a maloclusão mais freqüente foi a mordida aberta anterior (74,2%), estando presentes em muitos casos alterações de tecidos moles e funções, como interposição de língua e postura anormal de língua e lábios durante a fase de repouso, hipotonia de lábio superior e fonação; 4) 24,1% das crianças que não relataram hábitos apresentaram deglutição atípica.

Tomita et al. (2000) avaliaram a prevalência da maloclusão, o desenvolvimento de hábitos bucais deletérios que afetam a oclusão dentária e os problemas de fala em pré-escolares por meio de uma amostra de 2.139 crianças de ambos os sexos na faixa etária de 3 a 5 anos. O resultado foi uma prevalência de maloclusão de 51,3% para o sexo masculino e 56,9% para o sexo feminino. Em conclusão, entre os fatores ambientais estudados, o hábito de sucção de chupeta foi o mais importante na associação com maloclusão, seguido da sucção digital. 

No intuito de estimar a necessidade de tratamento ortodôntico e a correlação da maloclusão com o uso de mamadeira, Meyers & Hertzberg (1988) fizeram um estudo de caso-controle em 737 pacientes de idade entre 10 e 12 anos de uma clínica odontológica privada em Boston, Mass. (EUA). Os autores encontraram 68,9% de pessoas com necessidade de tratamento ortodôntico sendo que os problemas de oclusão variavam entre leve e severo. Os autores, no sentido de verificarem uma associação entre a necessidade de tratamento ortodôntico e o uso de mamadeira, foram cautelosos e os achados só foram estatisticamente significantes quando havia grande exposição ao uso de mamadeira.

Um estudo epidemiológico sobre hábitos orais em crianças reallizado por Shetty & Munshi (1998) em 4590 crianças em Mangalor, Índia, concluiu que 29,7% delas era portadora de hábitos. Destas, 3,1% possuíam hábito de sucção digital, 4,6% respiravam pela boca, 3,02% tinham interposição lingual, 6,2% tinham bruxismo, 6% mordiam os lábios ou bochecha, 12,7% tinham onicomania, 9,8% eram mordedores de caneta e 0,09% era de portadores de hábitos masoquistas. Foi encontrada uma correlação significante entre o hábito de interposição lingual e a maloclusão Classe I com protrusão dos incisivos e com a maloclusão Classe II divisão 1. Uma correlação elevada também foi encontrada entre respiração bucal e sucção digital com a maloclusão Classe I com protrusão dos incisivos superiores.

O efeito de duração da sucção não nutritiva nos arcos dentais na dentição decídua foi estudado por Warren & Bishara (2002), a partir da amostra de 372 crianças, seguidas longitudinalmente do nascimento até 4 a 5 anos de idade, avaliando a mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior e o overjet. O estudo demonstrou que o hábito prolongado de sucção de chupeta resultou em mudanças nos arcos dentais e que o efeito nos parâmetros oclusais eram diferentes dos da sucção digital. Também descobriu que algumas mudanças no parâmetro dos arcos dentais e características oclusais (e.g. prevalência de mordida cruzada posterior e aumento de overjet) persistiram após a descontinuidade do uso de chupeta e sucção do dedo.

Hannuksela & Vããnãnen (1987) ressaltaram, em estudo realizado em 217 crianças de 7 anos de idade, o aumento no interesse pela alergia familiar (atopic deseases) como um dos fatores que influencia na dentição e no crescimento do esqueleto facial. O estudo ofereceu resultados que merecem respaldo adicional para a visão de que este tipo de alergia é um fator predisponente para uma mudança danosa na dentição. A mordida cruzada pareceu ser a conseqüência mais freqüente das mudanças patológicas originadas da hiper-reatividade da mucosa nasofaringiana, ocasionada pela doença. 

Vig (1998) pesquisou a relevância ortodôntica da obstrução naso-respiratória e seus efeitos no crescimento facial e considerou ser um assunto que continua sendo debatido depois de quase um século de controvérsias. Segundo conclusões desse autor, são requeridos testes mais objetivos e estabelecidos critérios menos ambíguos, para que as desarmonias das vias respiratórias possam ser adequadamente definidas e significantes na etiologia e na determinação do crescimento facial. Somente quando este tema for resolvido poderá ser esclarecido o impacto clínico da função respiratória e da defesa da intervenção apropriada. 

Pierotti (2001) investigou a relação entre aleitamento e oclusão, funções e hábitos orais, mediante trabalho realizado a partir da amostra de 150 crianças de ambos os sexos da rede pública de ensino da cidade de São Paulo – Brasil. Os resultados mostraram que crianças aleitadas exclusivamente no peito (ou o foram por no mínimo seis meses) não desenvolveram hábito de sucção, ou, se o fizeram, estes ocorreram por um período mais curto, em comparação às crianças que não foram amamentadas ou o foram por um período inferior a seis meses. Não foram encontrados dados significativos entre o tipo e o tempo de aleitamento, relacionado com: aceite de alimentos sólidos, problemas respiratórios, postura de repouso dos lábios, oclusão, postura dos lábios na mastigação e padrão de deglutição.

A extração prematura dos dentes decíduos e permanentes por cárie, como fator responsável pelo aumento na freqüência de maloclusões, foi estudada por Melsen & Terp (1982). A amostra constou de 915 pacientes entre 8 e 16 anos de idade, dos quais 204 crianças experimentaram a perda prematura de dentes decíduos e 442 tiveram dentes permanentes extraídos. Os dentes permanentes mais freqüentemente extraídos foram os primeiros molares e estas perdas por cárie resultaram num aumento na freqüência de más oclusões. As maloclusões mais freqüentemente observada nas crianças que experimentaram extração foram anomalias dentárias causadas pela falta de alinhamento e de outras pequenas irregularidades oclusais . 





1.3 Repercussão da maloclusão na saúde 





O sistema de prestação de saúde nos últimos anos passou por grande mudança de paradigma e o modelo biomédico foi em alguns casos substituído pelo padrão socioambiental de saúde. É tanto que, atualmente, a saúde pode ser definida como “a experiência subjetiva de um indivíduo acerca de seu bem-estar funcional, social e psicológico” e a saúde bucal, de uma forma mais ampla, como “uma dentição confortável e funcional que permite que os indivíduos continuem na sua função social desejada” (DOLAN apud PINTO, 2000).

Para Weyne (2003), a cavidade bucal sadia tem relação com a saúde geral e com a qualidade de vida do indivíduo. Nessas condições, a busca contribui em patameres básicos para proteção do organismo, como um todo, contra a instalação de doenças ou condições outras que poderiam levar, direta ou indiretamente, ao aparecimento de doenças sistêmicas de natureza grave e, às vezes, fatais. 

Embora na Ortodontia o termo diagnóstico seja usado em contextos similares aos empregados na Medicina e na Dentística, há uma diferença tênue mas importante no significado. No diagnóstico médico tenta-se entender a natureza do processo de uma doença por intermédio de uma observação, interpretação e rotulagem ou simbolização. Uma doença se origina da interação desordem-hospedeiro resultando num desvio do normal manifestado por sinais objetivos e sintomas, que são relatados pelo paciente. Já a maloclusão é o resultado de um processo de desenvolvimento, não patológico, e os sinais medidos pelo ortodontista são características morfológicas, em vez de medidas fisiológicas da função (temperatura, composição do fluido etc.) usadas pelo médico ao tratar uma doença. O Ortodontista, no entanto, precisa ter em mente a noção de que são os sintomas de função enfraquecida e/ ou aceitação psicossocial que levam o paciente a procurar tratamento, não os sinais morfológicos per se (PROFFIT; FIELDS, 1995).

A maior dificuldade de se avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico encontra-se no fato de que a condição aceitável de uma pessoa pode ser problema para outra. A maloclusão cria problemas em três circunstâncias maiores quando: 1) causa ou predispõe o aparecimento de doenças; 2) leva a distúrbios da função mandibular ou funções orais outras; e 3) seu efeito na estética facial causa problemas psicossociais. 





1.3.1 Maloclusão e predisposição à doenças





Embora pareça intuitivamente óbvio que a maloclusão deva contribuir para o desenvolvimento de cárie, pela dificuldade com os cuidados dos dentes, os estudos modernos indicam que este efeito é pequeno porque o desejo de um indivíduo e a motivação determinam uma higiene bucal que supera a dificuldade ocasionada pelo desalinhamento dentário (PROFFIT; ACKERMAN, 1996). 

Os conceitos atuais sobre o desenvolvimento da doença periodontal enfatizam a significância etiológica dos mediadores biológicos, sistêmicos e inflamatórios. A maloclusão e a posição anormal dos dentes agora são reconhecida como contribuintes potenciais para o processo, quando estes causam traumatismo oclusal, porque o estresse funcional pode iniciar mudanças inflamatórias no periodonto e potencializar o processo de destruição bacteriana (GEIGER, 2001).

O mesmo autor constatou que o relacionamento dentário no sentido ântero-posterior, previsto na classificação de Angle, não se correlacionou com a periodontite, assim como o apinhamento ou o espaçamento individual dos dentes e também a inclinação dos incisivos superiores ou inferiores. Embora tais associações tenham sido negativas, as observações clínicas sugerem que, quando o apinhamento decorre em superposição do dente adjacente, o espaço interproximal pode tornar-se mínimo e provocar aproximação das raízes, o que não seria benéfico à saúde periodontal.

Geiger et al. (1974) encontraram um leve aumento de doença periodontal em pacientes com overjet acentuado mas não com sobremordida severa. Já Geiger & Wasserman (1980) verificaram que os sujeitos com dentes posteriores com inclinação axial anormal mostraram uma correlação positiva entre inclinação mesial e lesão periodontal.





1.3.2 Maloclusão e problemas funcionais





O problema funcional de maior preocupação para os ortodontistas e cuja relação com a maloclusão ainda provoca muita controvérsia é a dificuldade na função mandibular manifestada como dor em volta da articulação temporomandibular (ATM).

Solberg et al. (1986) realizaram um estudo a partir de uma amostra de 96 cadáveres, das quais foi removida a articulação temporomandibular esquerda, com o propósito de identificar variáveis da maloclusão que pudessem estar associadas com aspectos morfológicos da articulação temporomandibular. A conclusão foi de que a mordida cruzada estava associada com o aumento de desvio de forma condilar e temporal em todos os componentes. A mordida cruzada anterior foi associada a um aumento de desvio somente na eminência articular. A sobremordida profunda apresentou-se mais comumente em pessoas com os côndilos planos, fossa mandibular aberta e extensão anterior da superfície articular temporal. O overjet anormal era mais evidente naqueles com desvio de forma no disco, sendo que um maior overjet estava associado com a mudança de lugar deste. Considerados em conjunto, a mordida cruzada e o overjet foram associados com o desvio da forma, de modo mais extenso, no côndilo. Os autores concluiram ainda que a maloclusão estava associada com mudanças morfológicas na ATM, particularmente quando combinada com a idade. Essa evidência deu suporte à crença de que maior exposição à maloclusão pode estar associada com maior intensidade a mudanças na ATM.

Procurando estabelecer a mordida cruzada e o overjet como variáveis contínuas relacionadas com a desordem temporomandibular, Pullinger & Seligman (1991) examinaram 106 pacientes da Clínica de Dor Facial e Temporomandibular da Universidade da Califórnia. A conclusão foi de que exceto pelas características de mordida aberta, sobremordida e overjet como variáveis isoladas, não houve distinção de grupos de pacientes com desordem temporomandibular. Ficou a hipotese de que a mordida aberta na osteoartrose pode ter sido resultado de mudanças articulares em vez de uma causa de predisposição oclusal.

Riolo et al. (1987), num estudo de seção transversal com 1342 pacientes de 6 a 17 anos de idade, analisou a prevalência de tipos específicos de oclusão e sintomas subjetivos e sinais clínicos da disfunção da ATM. Os resultados pertinentes a oclusão e sinais clínicos foram os seguintes: o desvio funcional foi associado negativamente a distúrbios da ATM e tensão muscular e abertura restrita; a mordida aberta foi associada positivamente com distúrbios da ATM e tensão muscular; o overjet negativo ou excessivo tinha mais chance de ter tensão muscular; pacientes mais velhos com cúspide-a-cúspide ou uma relação molar Classe II tinham mais chances de ter disfunção de ATM e tensão muscular e abertura restrita; e mordida cruzada tinham uma prevalência significantemente maior de sons articulares em crianças mais velhas. Os resultados pertinentes a oclusão e sintomas subjetivos foram os seguintes: relação molar Classe II foi associado positivamente com som articular nos grupos de 6 a 8 e 15 a 17 anos; e pacientes com overjet negativo tinham mais chances de apresentar sons articulares. Em conclusão: (1) existe associação estatística entre certos componentes da oclusão e sinais e sintomas da ATM, e (2) estas associações são maiores nos grupos de pessoas mais velhas.

Runge et al. (1989) estudaram o relacionamento entre o som da articulação temporomandibular (ATM) e a oclusão, com uma amostra de 226 pacientes antes do início do tratamento ortodôntico, e concluíram que os relacionamentos esqueléticos e oclusais (estático e funcional), geralmente, não aparentavam fatos significantes na contribuição de sons patológicos da ATM em pacientes com maloclusão; mas um ângulo interincisal aumentado no grupo com presença de som e desgaste dentário e sobremordida aumentada no subgrupo “som na abertura e no fechamento da boca” podem ser fatores associados.

Mclaughlin (1988), após uma revisão da literatura, dentre outras conclusões, verificou que não havia estudos que correlacionassem o tipo ou severidade da maloclusão e disfunção da ATM. Uma explicação razoável para isto foi o fato de que alguns pacientes têm a habilidade de se adaptar e compensar a uma variedade de más oclusões.

No aspecto da função oral, uma maloclusão grave, e até mesmo os distúrbios menos graves, tendem a afetar a mastigação, a deglutição e a fonação, não tanto por tornarem a função impossível, mas pelo fato de requererem uma compensação fisiológica da deformidade anatômica (PROFFIT; FIELDS 1995).

A ligação entre a maloclusão e a fala é obvia e em algumas situações mais graves a terapia da fala pode requerer tratamento ortodôntico prévio. A relação entre certos sons dentais e do discurso é ilustrada no Quadro 2. 



		Som da fala

		Tipo

		Problemas dentais



		



/s/, /z/

		



Sibilante

		Balbuciação relacionada ao grande espaço entre os incisivos, incisivos ausentes ou mordida aberta



		



/t/, /d/

		



Consoante linguoalveolar

		Dificuldade na produção relacionada aos incisivos irregulares (especialmente na posição lingual dos incisivos superiores ou dentes supranumerários), língua presa



		

/f/, /v/,

		

Consoante fricativa labiodental

		Distorção relacionada á protrusão excessiva da mandíbula



		

Th, sh, ch

		

Consoante fricativa linguodental

		Distorção relacionada á

Mordida aberta grave

(sonoras ou surdas) ou incisivos ausentes



		/l/

		Consoante linguoalveolar

		Distorção relacionada á

Língua presa





Quadro 2 – Dificuldade da fala em relação aos problemas dentais

Fonte: De Bell  et al. (1980) apud: PROFFIT et al.(1998)



1.3.3 A Maloclusão e problemas psicossociais





No âmbito psicossocial, uma boca sadia garante a manutenção de uma boa aparência, uma boa expressão e comunicação interpessoal, sendo assim um fator da maior importância na preservação da auto-estima. Estudos efetuados no decorrer das últimas décadas, tais como os de Shaw (1981), Brook & Shaw (1989), Jenny et al. (1991), Cons, et al. (1994), Burden & Pine (1995); Jenny & Cons (1996), confirmaram o que é intuitivamente óbvio, ou seja, que a maloclusão grave é uma desvantagem social. Dentes bem alinhados com um sorriso agradável conotam um status positivo, enquanto dentes irregulares ou protraídos carregam uma imagem negativa.

Ansai et al. (1993) acrescentaram que pesquisas das ciências sociais reafirmaram que a aparência dental desviada das normas sociais pode ter um impacto negativo tanto nas funções sociais quanto psicológicas. 

A percepção da aparência, particularmente da face afeta a saúde mental e o comportamento social, com implicações significativas para as oportunidades de se estudar e arranjar emprego, assim como para encontrar um companheiro. Além do mais, existe uma hierarquia entre as características para o julgamento da atratividade, sendo as da face as mais importantes. Na face, a boca e os olhos são primordiais no julgamento. Além disso, as características dentofaciais, como a protrusão dos dentes superiores, correlacionam-se negativamente com as atratividades sociais (GIDDON, 1997). 

Salomão, sábio rei de Israel, resumiu o valor dos dentes na beleza dizendo: “Seus dentes são como um flóculo de lã saindo da lavagem; cada um tem seu irmão gêmeo e nenhum está sozinho”, enfatizando deste modo, o valor do tom e da simetria dos dentes ( MOSS et al.1997). 





1.4 Métodos de registro da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico





A busca por um método uniforme de registro da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico tem sido uma luta contínua há décadas.

As maloclusões representam desvios da normalidade das arcadas dentárias, do esqueleto facial ou de ambos, com reflexos variados tanto nas diversas funções do aparelho estomatognático quanto na aparência e auto-estima dos indivíduos afetados. Tal complexidade de variáveis constitui um verdadeiro desafio aos que pretendem criar índices representativos dos diferentes graus de severidade desses problemas (BRESOLIN, 2000).  

A dificuldade maior em estabelecer um índice oclusal universal, de acordo com Otuyemi et al. (1995) decorre da natureza multifatorial dos distúrbios da oclusão. 

Tang (1994) citou a existência de vários métodos que podem ser usados para avaliar a prevalência das más oclusões e a necessidade de tratamento ortodôntico. Estes, basicamente, podem ser divididos em três tipos: qualitativo, quantitativo e suas escalas de graduação. 

O método qualitativo de Angle (1889) é mundialmente utilizado até hoje, porém é criticado como método de registro de maloclusão por sua limitação em avaliar relações maxilares no sentido ântero-posterior e não incluir alterações verticais, transversais ou unilaterais, sendo também muito dependente dos critérios clínicos de cada profissional. A popularidade do método reside na sua simplicidade e o objetivo de Angle foi propor uma classificação que pudesse servir quase como uma prescrição de tratamento e não como um índice de maloclusão dentária ou ferramenta epidemiológica.

Um dos maiores encantos da classificação de Angle para os ortodontistas é, segundo Graber & Vanarsdall Jr. (1996), porque esta representa uma descrição abreviada de um problema complexo. 

Dentre os métodos quantitativos mais largamente utilizados, estão incluídos o Índice Oclusal (OI; SUMMERS,1971), o Índice de Prioridade de Tratamento (TPI; GRAINGER, 1967), Índice de Avaliação e Registro da maloclusão (HAMAR; SALZMAN,1968). Embora os três índices tratem das manifestações da maloclusão intra e interarcos, nem o Índice Oclusal nem o Índice de Prioridade de Tratamento levam em consideração os tecidos moles ou assimetrias faciais. A avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico por índice de escala gradual foi desenvolvido mais recentemente por Brook & Shaw (1989), denominado Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN). 

Segundo Järvien (2001), outros índices utilizam escalas para medir a atratividade dental ou facial. Estas escalas incluem o Dental-Facial Attractiveness Scale(DFA) e o Dental Aesthetic Index (DAI). 

Jenny & Cons (1996) enfatizaram que a importância da estética dental como predictivo para a necessidade de tratamento ortodôntico é suportada pela alta correlação entre estética dental e severidade da maloclusão. Autores, tais como Mclain & Proffit em 1985, afirmaram que a conseqüência psicossocial da falta de aceitação da estética dental pode ser tão séria ou maior do que os problemas biológicos.

Em razão do crescimento em importância das considerações estéticas e da aparência dental ser o fator que mais motiva as pessoas a procurarem por tratamento ortodôntico, pesquisadores e administradores sentiram a necessidade de um instrumento que medisse também a estética dental (JENNY et al.,1991).

Em resposta à relativa falha nos índices tradicionais de avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico em não incluir critérios psicossociais e ainda continuarem úteis em pesquisas epidemiológicas, Cons et al. (1986) desenvolveram o índice DAI (Dental Aesthetic Index) que integra tanto os elementos estéticos quanto os físicos.

O índice “Dental Aesthetic Index” possui requisitos que se enquadram nas exigências de um índice ideal, ou seja, além de incluir componentes estéticos e físicos em seu conteúdo (CONS et al., 1986), possui confiabilidade e validade (BEGLIN et al., 2001), é largamente usado em pesquisas epidemiológicas para a identificação da necessidade de tratamento ortodôntico e como instrumento de determinação da prioridade de tratamento (OTUYEMI; NOAR, 1996). Foi integrado aos ítens do Estudo de Colaboração Internacional de Resultados de Saúde Oral pela Organização Mundial de Saúde (BEGLIN et al., 2001) e ainda, segundo destacam Johnson & Harkness (2000), é de fácil uso no campo.

Dentre os vários autores que descreveram critérios para o estabelecimento de um índice oclusal ideal, DeGuzman et al. (1995) sugeriram que o índice deve ter as seguintes propriedades: 1) confiabilidade - o índice deve ser apto a medir consistentemente em épocas diferentes e quando usado por diferentes examinadores; 2) validade - o índice deve medir o que se propõe a medir; 3) deve ser passível de modificação; 4) deve fornecer dados quantitativos; e 5) deve ser de rápida aplicação por examinadores treinados. Beglin et al. (2001) afirmaram que tal qual um teste do diagnóstico, os aspectos mais importantes de um índice são confiabilidade e validade.

Järvinen (2001) observou que o propósito primordial dos índices de necessidade de tratamento ortodôntico seria de avaliar a prioridade para tratamento, ou seja, selecionar quais pacientes tratar. Também acrescentou que os índices de necessidade de tratamento são usados para planejamento de provisão de tratamento ortodôntico em países em que os serviços de saúde dentária são subsidiados pelo Governo como parte do serviço nacional de saúde ou de sistema de seguro de saúde. São exemplos de países que usam o sistema: Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Noruega e Suécia. E por último, os índices de tratamento ortodôntico são também instrumentos importantes de registro da prevalência e da severidade das más oclusões em estudos epidemiológicos. 

Striffler et al. (1983) consideraram que, de maneira ideal, um índice deve possuir as seguintes características: 1) clareza, simplicidade e objetividade. O examinador deve ser capaz de memorizar suas regras e critérios de maneira a aplicá-lo com naturalidade e sem perda de tempo durante o trabalho de campo; 2) validade - correspondência às especificidades do problema em estudo, ou seja, deve medir exatamente aquilo que se desejava seja medido; 3) confiabilidade - os resultados devem ser consistentes sob distintas condições de operação, significando que o índice deve ser reproduzível por vários pesquisadores; 4) sensibilidade - capacidade de detectar bem pequenas variações, em qualquer direção, do estado de saúde da população estudada; 5) aceitabilidade - o uso do índice não deve causar incômodo ou dor às pessoas examinadas.

Numa evolução destes conceitos, surgiu uma bateria de indicadores que relacionam o estado de saúde bucal à qualidade de vida, visando a esclarecer até que ponto os dentes e tecidos correlatos influenciam favorável ou desfavoravelmente o modo de vida de cada um. Tais indicadores agregam um elemento de fundamental importância à ciência diagnóstica de problemas de saúde, que é a opinião dos indivíduos sobre suas próprias condições de saúde ou doença. Estas opiniões podem divergir das expressas pelos profissionais e, ao final, convergem para a definição em parceria e obviamente com respeito integral aos conhecimentos do cirurgião dentista e de quais tratamentos devem ou podem ser realizados (PINTO, 2003). 

Com a intenção de avaliar o valor dos índices oclusais na determinação da necessidade de tratamento ortodôntico, Younis, et al. (1997) conduziram uma investigação para comparar os escores de três índices oclusais, comumente usados para estimar a necessidade de tratamento ortodôntico com a opinião de um painel de ortodontistas americanos. A acurácia do diagnóstico ou a validade de cada índice foi calculada usando a média da opinião dos ortodontistas como padrão-ouro. 

Beglin et al. (2001) utilizaram-se de paineis de consenso de ortodontistas para avaliar a evidência de que o país onde o especialista em Ortodontia pratica tem efeito na sua avaliação quanto à necessidade de tratamento. Os participantes do painel, individualmente, graduaram os mesmos modelos de gesso de acordo com a necessidade de tratamento ortodôntico e a média de graduação do painel foi usada como padrão-ouro. DeGuzman et al. (1995) também validaram o índice PAR, para graduação da severidade da maloclusão usando um painel de dentistas e ortodontistas.

Younis et al. (1997) informaram sinteticamente que um índice para ser completo, num sentido amplo, deveria incluir componentes psicossocial, de auto-imagem e um outro envolvendo toda a atratividade facial para a identificação dos indivíduos que se beneficiariam ao máximo no recebimento de um tratamento ortodôntico. Na escolha de um índice, busca-se a maior aproximação possível dessas características, mesmo sabendo que é difícil contemplá-las de modo integral, em se tratando de estudo de fenômenos de conteúdo social, esclareceu Pinto (2000).

Proffit & Ackerman (1996) disseram resumidamente que a maloclusão existe quando um desarranjo de dentes cria um problema para o indivíduo, quer de forma funcional ou psicossocial; e, reconhecidamente, esta definição é em parte cultural – o mesmo arranjo de dentes poderia ser um problema funcional ou psicológico em um local e em outro não. Um paciente deveria ter alinhamento e oclusãoa razoável dos dentes (a gravidade de qualquer maloclusão é determinada, em parte, pela reação do paciente e dos outros) e função mandibular normal em qualquer das atividades bucais (mastigação, degutição, fala). Como nem as reações nem o impacto na função podem ser previstos pela morfologia, é difícil se desenhar uma linha baseada somente na morfologia para diferenciar a oclusão normal da maloclusão. Daí por que os esforços para se desenvolver um instrumento de quantificação para determinar a prioridade no tratamento sempre irão esbarrar neste ponto.



1.5 O panorama epidemiológico da maloclusão 





1.5.1 O quadro epidemiológico da maloclusão no contexto mundial





Os dados oferecidos pela literatura mundial são vastos e evidenciam que, embora algumas populações sul-africanas, polinésias, de raça negra da Oceania e de índios como os chippewa mostrem uma baixa prevalência de maloclusão, na maioria dos países desenvolvidos, há um aumento no número de crianças que dispõem de variados graus de irregularidades na sua oclusão dental, segundo Steigman et al. (1983), tanto que Corruccini (1984) referiu-se aos distúrbios da oclusão como doença da civilização.

Estudos antropológicos mostraram que os habitantes das cidades modernas não solicitam o máximo do sistema mastigatório, não surpreendendo, portanto, o fato de que as dentições de muitas populações hodiernas, comparadas àquelas de seus ancestrais, que eram caçadores e obtinham alimentos de forma nômade, denotem evidência de reduzida função e eficiência mastigatória, juntamente com uma crescente prevalência de oclusopatias (BROWN (1985); VARRELA (1990); VILLAVICENCIO et al. (1996)).

El-Mangoury & Mostafa (1990) estudaram o panorama epidemiológico da oclusão dentária e concluíram que a variação oclusal diferia numericamente entre diferentes populações mundiais e estas diferenças poderiam ser atribuídas a diversos fatores. A variação oclusal, no entanto, seguiria um padrão de distribuição de acordo com a maioria das populações do mundo, em ordem decrescente, a seguir: Classe I de Angle, Classe II divisão I de Angle, Classe II divisão II de Angle, Classe III de Angle e Classe IV de Angle. 

Vários estudos representativos de baixa prevalência da maloclusão foram realizados na África. Dentre eles, Ghabrial et al. (1998) estudaram a oclusão de crianças zambianas negras entre 9 e 12 anos de idade, usando o índice oclusal de Summers como critério de avaliação. Os resultados mostraram que 83% da comunidade rural negra não requeria nenhum tratamento ortodôntico e dos 17% que requeriam, somente 5,2% tinham necessidade de tratamento especializado. 

Também na África, Otuyemi et al. (1997), num estudo com 704 adolescentes nigerianos da zona rural, entre 12 e 18 anos, utilizando o índice de necessidade de tratamento, encontraram uma prevalência de maloclusão de 12,6%. No mesmo país, Otuyemi et al. (1999) avaliaram a oclusão de 703 adolescentes da mesma faixa etária, tanto da zona rural quanto da urbana e concluíram que 77,4% não requeriam nenhum tratamento ortodôntico. O método de avaliação dos últimos autores foi o índice de estética dental.

Ainda considerando as populaçãoes com baixa prevalência de maloclusão, Esa et al. (2001), por meio de estudos realizados na Malásia, concluíram que 63% dos pesquisados não necessitavam de nenhum tratamento ortodôntico. 

Nos Estados Unidos, pesquisas de Proffit et al. (1998) revelaram que de 57% a 59% de cada grupo racial ou étnico daquele país tinham pelo menos algum grau de necessidade de tratamento ortodôntico.

Na Suécia, Ingervall et al. (1978) encontraram uma prevalência de 76% de homens entre 21 e 54 anos de idade com algum tipo de distúrbio na oclusão e com necessidade de tratamento ortodôntico.

Num estudo em crianças e adolescentes residentes em Bogotá, na faixa etária de 5 a 17 anos, Thilander et al. (2001) pelo método de Björk, concluíram que 88% dos pesquisados tinham alguma anomalia na oclusão. 

Pamela et al. (1999), numa pesquisa em crianças paraguaias entre 4 e 5 anos de idade, concluíram que 59,6% da amostra apresentava alguma anomalia dentomaxilar.

Em Hong Kong, 108 estudantes da Universidade local foram avaliados por Tang (1994) quanto à necessidade de tratamento ortodôntico, resultando num total de 41,7% com necessidade de tratamento. 

Ng`ang`a et al. (1996) verificaram, no Kênia, uma prevalência de maloclusão na ordem de 72% entre adolescentes de 13 a 15 anos de idade, e em Israel também não foi exceção a alta prevalência de maloclusões, onde somente 3% das crianças foram consideradas como tendo “oclusão excelente”, segundo Steigman et al. (1983)

Objetivando o planejamento de saúde bucal do Líbano, com a informação da prevalência de maloclusão daquele país, Saleh (1999) avaliou 851 escolares entre 09 e 15 anos, usando a classificação de Angle. A conclusão foi de que 59,5% da amostra tinham maloclusão.

Objetivando estimar a prevalência e a severidade da maloclusão numa amostra de 5112 crianças malasianas de 12 e 13 anos de idade, Abdullah & Rock (2001) encontraram uma taxa de 30% de necessidade de tratamento ortodôntico. Holmes (1992), em Sheffield, Reino Unido, observou que, na escala de componentes estéticos, 84,5% dos participantes de sua pesquisa estavam indicados para receber tratamento ortodôntico

Thilander et al. (2001) elaboraram uma tabela de prevalência de maloclusão e outra de necessidade absoluta de tratamento ortodôntico, em crianças e adolescentes em diferentes grupos étinicos, que variava entre 39% e 93% de prevalência da maloclusão e entre 7,6 a 40% de necessidade absoluta de tratamento ortodôntico (Quadros 3 e 4). O estudo dos autores resultou em valores condizentes com os dos outros autores expostos nas tabelas, ou seja, uma pequena necessidade de tratamento ortodôntico ocorreu em 35% dos pesquisados, uma moderada em 30% e uma grande necessidade em 20% dos pesquisados.



		

Autores

		

      População

		         Sujeitos

		

Registro

		

   %



		

		

		    No.      Idade

		

		



		Massler & Fränkel (1951)

		Caucasiana am

		2758    14-18

		Angle, modificado

		78,9



		Altemus (1959)

		Negra Am.

		3289    12-16

		Angle, modificado

		83,5



		Mills (1986)

		Caucasiana Am.

		1455      8-17

		Angle, modificado

		82,5



		Grewe et al. (1968)

		Índia Am.

		651        9-14

		Angle, modificado

		65,4



		Helm (1968)

		Dinamarquesa

		1700      9-18

		Björk et al.

		78,5



		Helm (1970)

		Dinamarquesa

		3848      7-18

		Björk et al.

		



		Myllärniemi (1970)

		Finlandesa

		1531      3-19

		Angle, subgrupos

		38,9



		Wood (1971)

		Esquimó

		  100    11-20

		Angle, modificado

		82,0



		Thilander & Myrberg (1973)

		Suíça

		5459      7-13

		Björk et al.

		73,8



		Foster & Day (1974)

		Britânica

		1000    11-12

		Angle, modificado

		59,9



		Ingervall & Hedegard (1975)

		Skolt-Lapps

		  200      8-16

		Angle, modificado

		76,5



		Infante (1975)

		Branca/preta Am. Índia Apache

		735         2-6

		Angle, modificado

		31/21

48



		Magnússon (1976)

		Islândia

		1641      6-18

		Björk et al.

		



		Lavelle (1976)

		Britânica

		1000    15-20

		Björk et al.

		



		Garner & Butt ( 1985)

		Negra Am.

Keniana

		445      13-15

505      13-14

		Angle, modificado

Angle, modificado

		73,0

83,2



		Kerosuo et al. (1988)

		Tanzaniana

		642      11-18

		Björk et al.

		45,0



		Kerosuo et al. (1991)

		Finlandesa

		458      12-18

		Björk et al.

		88,0



		Hensel (1991)

		Alemã

		408        3-10

		Angle, modificado

		77



		Lew et al. (1993)

		Chinesa

		1050    12-14

		Foster e Day

		92,9



		Otuyemi & Abidoye (1993)

		Nigeriana

		574          12

		Björk et al.

		



		Harrison & Davis (1996)

		Nativa canadense

		1438      7-15

		Relacion. de dentes

		61,0



		Ng’ang’a et al. (1996)

		Queniana

		919          1315

		Björk et al.

		72,0



		Trottman & Elsbach (1996)

		Branca, preta Am

		238             3-5

		Angle, modificado

		56/61



		Tschill et al. (1997)

		 Francesa

		789             4-6

		FDI 1973

		57,6



		Johannsdottir et al. ( 1997)

		Islândia

		396             6

		Björk et al.

		69





Quadro 3 – Prevalência de más oclusões em crianças e adolescentes em difentes grupos étnicos

Fonte: THILANDER et al. (2001).

Nesta linha de raciocínio foi que Otuyemi et al. (1999) estudaram as maloclusões e a necessidade de tratamento ortodôntico numa escola secundária, na faixa etária de 12 a 18 anos, na Nigéria, e descobriu que a maioria dos adolescentes (77,4%) mostrou uma aparência dental que não requeria nenhum tratamento ortodôntico, 13% ficaram num grupo em que o tratamento da maloclusão era considerado eletivo e uma parcela substancial (9,2%) da população apresentava maloclusão severa, para a qual o tratamento ortodôntico foi considerado obrigatório. O estudo também concluiu que os adolescentes nigerianos tinham aparência dental e menor necessidade de tratamento ortodôntico, se comparados com a população caucasiana e oriental. 



		

Autores

		

      População

		         Sujeitos

		

             Registro

		

       Necessidade



		

		

		    No.      Idade

		

		



		Ingervall et al.  (1972)

		Sueca

		324               10

		          

             Swe NBH

		75

40 (grande)



		Myrberg & Thilander (1973)

		Sueca

		5459      

7-13

		             

             Swe NBH

		73,8

34 (moderado)

11 (grande) 



		Hannuksela (1977)

		Finlandesa

		1200             9

		               

           Swe NBH

		60,2

18 (moderada)

25,6 (grande)



		Hill (1992)

		Escocesa

		765               9-15

		                 

              MSI

		72





		Holmes (1992)

		Britânica

		955              12

		                 

             IOTN

		33 (moderada)

32 (grande)



		Steigman et al.

		Israelense/Árabe

		803              13-15

		                

            HMAR

		80

30 (moderada)

12 (grande)



		Al-Emran et al. (1990)

		Saudita

		500              13-14

		            Nor HS

		75,5



		Diagne et al. (1993)

		Senegalesa

		1708             11-19

		             

             WHO

		32,6

7,6 (urgente)



		Burden & Holmes (1994)

		Britânica

		1920             11-12

		             OTN

		33



		Wheeler et al. (1994)

		Americana

		3696             9-10

		                  

             Exam.

		47 ( branco)

35 ( preto)

40 (outros)



		Estioko et al. (1994)

		Australiana

		268              12-16

		              

              DAI

		63,4

18 (severa)



		Shaw et al (1995)

		Britânica

		333      11-12

		             IOTN

		33 (grande)





Quadro 4 – Necessidade de tratamento ortodôntico em crianças e adolescentes em diferentes populações

Fonte: THILANDER et al. (2001).



Os achados de um estudo elaborado por Estioko et al. (1994), relativos a prevalência, severidade da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico. Ao qual participaram 268 estudantes secundários com idade entre 12 e 16 anos, demonstraram que a maioria dos sujeitos (63,4 %) apresentou uma aparência dental que não requeria nenhum tratamento. Somente 6% dos participantes possuíam maloclusão que exigia tratamento obrigatório.

Numa avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico em estudantes de Cork, Irlanda, realizada por O’dowling & O’mullane (1995), esses autores concluiram que 25,4% dos pacientes tinham maloclusão severa suficiente para ser oferecido tratamento, de acordo com as regras do seguro de saúde do País.

Na Turquia, Üçüncü & Ertugay (2001) estimaram haver grande necessidade de tratamento em 38,8% de escolares entre 11 e 14 anos de idade, moderada necessidade em 24% e leve ou nenhuma necessidade de tratamento em 37,2% diferente dos resultados do grupo tomado para comparação, pacientes que se apresentavam no Departamento de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Gazi. Neste grupo de comparação, 83,2% dos pacientes tinham grande necessidade de tratamento, 12% tinham necessidade moderada e 4,8% não tinham nenhuma.

Dinesh et al. (2003) estimaram a prevalência e a gravidade da maloclusão e necessidade de tratamento em 329 estudantes indianos entre 11 e 13 anos e o resultado foi que 53% deles não possuiam aparência dental que requeresse tratamento ortodôntico, 24% tinham maloclusão definida com necessidade eletiva de tratamento, 12% foram considerados altamente necessitados e os 11% restantes necessitavam de tratamento de modo obrigatório.

Abdullah & Rock (2002) compararam a avaliação da maloclusão feita por ortodontistas, por seus pais e pelas próprias crianças, por meio da amostra estratificada de 5112 estudantes malaios. Os resultados indicaram que, enquanto os ortodontistas encontraram 22,8% dos sujeitos com necessidade definitiva de tratamento ortodôntico, somente 5,8% das crianças e 4,8% pais concordaram com a necessidade de tratamento.





1.5.2 O quadro epidemiológico da maloclusão no contexto nacional





O Brasil também apresenta alta prevalência de desordens da oclusão, conforme dados de inúmeros estudos epidemiológicos.

Autores como Mathias (1984) e Maia (1987) estudaram a prevalência de anomalias da oclusão em amostras de crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. A conclusão do primeiro autor foi de que um total de 79,3% dos participantes eram portadores de maloclusão, enquanto que o segundo apontou um total de 57,3% de portadores.

A oclusão dentária de escolares da cidade de Araraquara (SP) foi estudada por Gandini (1993) e, entre várias modalidades de maloclusão, apresentou a seguinte ordem crescente de prevalência: incisivo topo a topo (2,7%), mordida cruzada anterior (2,7%), necessidade de tratamento acentuada (11,8%), necessidade de tratamento moderada (37%) e normal (39,7%).

Uma avaliação da severidade das más oclusões em crianças da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro foi realizada por Miguel (1998) utilizando a amostra de 1182 escolares com 12 anos de idade. Aproximadamente metade da população estudada (51,1%) apresentou pouca ou nenhuma necessidade de tratamento ortodôntico; 22,2% mostraram uma necessidade moderada; e um quarto dela (26,7%) foi diagnosticado como necessitando de tratamento. 

Frazão (1999) estudou a epidemiologia da maloclusão dentária na infância e discutiu sua implicação para os sistemas de saúde, examinando dados de prevalência de uma representação probabilística da população de 5 a 12 anos de idade, na cidade de São Paulo, e estudos epidemiológicos transversais publicados nos últimos 70 anos. A conclusão foi de que a prevalência na cidade cresceu de 48,97 + ou - 4,53% na dentição decídua para 71,31 + ou – 3,95 % na dentição permanente, sendo que a chance de ocorrência de oclusopatia moderada/severa foi quase duas vezes maior na segunda dentição.

Tomita et al. (2000) encontraram uma prevalência de maloclusão, em crianças da cidade de Bauru, SP, na faixa etária de 3 a 5 anos, de 51,3% no sexo masculino e de 56,9% no sexo feminino e Peres et al (2002), usando o Dental Aesthetic index, descobriram, em Florianópolis (SC), que 71,3% dos adolescentes de 14 a 18 anos de idade eram portadores de pelo menos uma oclusopatia.

Um estudo epidemiológico realizado no Município de Vitória (ES) (OLIVEIRA, 2001) estimou a prevalência de más oclusões em crianças com idade de 03, 07 e 12 anos de idade e os resultados foram: aos 03 anos, 59,1% das crianças apresentaram algum tipo de maloclusão, aos 07 anos, 76,7 % e aos 12 anos, 83,8 %.

Cunha et al. (2003) realizaram um estudo em pacientes tratados do Curso de Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com o intuito de analisar a presença ou ausência de oclusopatias, o prejuízo estético e o grau de necessidade de tratamento ortodôntico destes. Os resultados mostraram que mais de 70% dos casos tratados tinham uma severa necessidade de tratamento ortodôntico.





1.5.3 O panorama epidemiológico da maloclusão no Ceará





Em termos de levantamento epidemiológico da maloclusão no Estado do Ceará, não se tem notícia de nenhuma publicação ou dado fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado sobre o tema. Sabe-se somente da inclusão da Ortodontia no serviço público por meio de atendimentos nesta área, por demanda referida pelo Centro Especializado de Odontologia (CEO), serviço do Sistema Único de Saúde/SUS, gerenciado pela Secretaria Estadual da Saúde do Ceará/SESA-CE, pelo Centro Odontológico da Polícia Militar, também sob a mesma gerência e pelo Hospital Geral do Exército.

O fato concreto que se tem sobre distúrbios da oclusão no Estado é a sua participação no levantamento SB2000-Condições de Saúde Bucal da População Brasileira, uma pesquisa epidemiológica nesta área que está sendo realizada em 250 municípios de todas as unidades federadas. Trata-se de um projeto multicêntrico que envolve várias pesquisas, desenvolvidas em diversos pontos do País, com a coordenação nas esferas municipal, estadual, macrorregional e federal. A realização deste projeto constituirá, sem dúvida, um marco na epidemiologia em saúde bucal no Brasil, visto que será a mais ampla e completa pesquisa neste contexto já empreendida na País, produzindo resultados importantes para o incremento das ações de planejamento e avaliação na área de saúde bucal coletiva. Além disso, contribuirá para a consolidação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em saúde bucal e para a estruturação de uma base metodológica uniforme (BRASIL, 2000). 

A saúde bucal tem sido alvo de referências por parte do Governo Federal. Tanto que foi lançado em 17 de maio do corrente ano de 2004, na cidade de Sobral, Ceará, o programa Brasil Sorridente. 

O Brasil Sorridente é um programa que engloba diversas ações do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições se saúde bucal da população brasileira. Serão investidos aproximadamente 1,2 bilhão de reais até o final de 2006. Serão implantados aproximadamente 400 centros de referência especializada em Odontologia (CREO), distribuídos em todos os estados brasileiros e implantados nos municípios que já apresentarem um histórico de referência em atendimento especializado de outras áreas. Cada CREO fará atendimento clínico especializado que não puder ser executado nas unidades básicas e contará com um laboratório de prótese dentária, que poderá executar os serviços protéticos que estão sendo desenvolvidos por qualquer outro serviço odontológico (BRASIL, 2004).

No mesmo evento, o Presidente da República comentou de maneira leiga: ”Estou vendo menininho e menininha com aquele negócio de aço (aparelho ortodôntico) na boca para corrigir os dentes. Aqui no Brasil ainda é artigo de luxo. Em Cuba, qualquer criança pobre pode colocar aquilo. Vamos ter que evoluir para que os pobres tenham direito de fazer correção dos dentes” (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2004).

O lançamento do programa Brasil Sorridente constata o reconhecimento por parte do Governo, da necessidade de um investimento maior na saúde bucal, incluindo os problemas ortodônticos também como prioritários. 





1.6 Justificativa 





O declínio mundial da cárie dental favorece um novo enfoque à saúde bucal em direção às maloclusões. No Brasil, o resultado de um estudo realizado em 1996 pelo Ministério da Saúde apontou uma redução no CPO-D (dentes cariados, perdidos ou obturados), aos 12 anos, em 53% (FERREIRA, 1998).

A alta prevalência de maloclusões associada ao crescimento em importância dos aspectos estéticos e, particularmente, quanto à aparência dental, leva um número crescente de pessoas a se motivarem na procura por tratamento ortodôntico, ocasionando em conseqüência uma demanda acumulada por serviços de Ortodontia. 

Steigman et al. (1983) afirmaram que o crescente interesse acerca da saúde dental tem feito aumentar a demanda por tratamento ortodôntico. Enquanto durante o período de 1963 a 1965 somente 2,5% das crianças americanas receberam tratamento ortodôntico, nos anos de 1966 a 1970 este número cresceu para 10,7%; e atualmente este percentual está em torno de 35% (PROFFIT; ACKERMAN, 1996) 

A população menos favorecida financeiramente situa-se à margem dos serviços de saúde bucal e especificamente dos ortodônticos, já que poucos destes serviços têm um programa de saúde voltado para o problema, deixando a população sem acesso tanto a recursos mais simples de prevenção quanto aos tratamentos mais complexos. Cresce, portanto, cada vez mais a responsabilidade da Saúde Pública em aumentar a população com oclusão normal, reduzindo o total de oclusopatias severas ou moderadas.

Os recursos financeiros destinados aos programas odontológicos, provavelmente, nunca serão suficientes para atender à ilimitada demanda por procedimentos ortodônticos, o que força a necessidade de elaboração de ações de saúde que assegurem o direcionamento de tais procedimentos àqueles pacientes que possam ser mais beneficiados. 

O direcionamento preciso das ações de saúde na população em que se deseja intervir dependerá de instrumentos epidemiológicos que graduem a maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico, de modo que ocorra uma priorização dos casos mais urgentes.

Os índices de quantificação e graduação da maloclusão atendem, em grande parte, às exigências solicitadas, porém todos foram elaborados numa realidade cultural e étnica diferente da brasileira, considerando que todos são de origem estrangeira. Espera-se, portanto, que haja necessidade de alguns ajustes, de modo que se adaptem às necessidades locais.

A descrição da distribuição de um agravo de saúde em uma população é uma das fontes imprescindíveis para o planejamento e administração de ações voltadas para prevenção, tratamento e reabilitação, tanto no plano coletivo como individual (KLEIN; BLOCH, 2002). 

O conhecimento da situação epidemiológica da população é essencial tanto para o nível de planejamento, quanto para o de execução de serviços odontológicos, constituindo-se no caminho correto de equacionamento dos problemas de saúde e doença de cada comunidade (PINTO, 2000).

A Organização Mundial de Saúde recomenda às autoridades sanitárias a realização de levantamentos epidemiológicos das principais doenças bucais numa periodicidade de cinco a dez anos e garante que o conhecimento da situação de saúde bucal de grupos populacionais diferentes, por meio de levantamentos epidemiológicos, é fundamental para o desenvolvimento de propostas de ações adequadas às suas necessidades e riscos, bem como para a possibilidade de comparações que permitam avaliar o impacto dessas ações (FRAZÃO, 1996).

Em resposta à relativa falha nos índices tradicionais de avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico em não incluir critérios psicossociais e ainda continuarem úteis em pesquisas epidemiológicas, Cons et al.(1986) desenvolveram o índice DAI (Dental Aesthetic Index) que integra tanto os elementos estéticos quanto os físicos, no entanto este índice não contempla maloclusões de alta prevalência tais quais a mordida cruzada, como também a no caso da ausência de molares permanentes qual seria a graduação na escala estabelecida pelos autores. 







2 OBJETIVOS





2.1 Objetivo geral





Estimar a prevalência da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico em escolares adolescentes de uma escola pública da cidade de Fortaleza.





2.2 Objetivos Específicos





· Graduar a maloclusão para o estabelecimento de prioridade de necessidade de tratamento ortodôntico, segundo critérios estabelecidos por um painel de ortodontistas.

· Determinar os componentes que mais pesam no estabelecimento da maloclusão.

· Estimar a associação entre maloclusão e idade, gênero, renda familiar e escolaridade dos pais.





3 MATERIAL E MÉTODO





3.1 População de Estudo





A população-alvo do estudo foi composta de escolares do ensino médio da Escola Estadual Liceu do Ceará, pertencente à rede pública de ensino da cidade de Fortaleza, de ambos os gêneros, na faixa etária de 14 a 19 anos. 

A escolha do local decorreu do fato deste colégio situar-se na região central da cidade de Fortaleza, o que facilita a convergência de alunos provenientes de bairros diferentes, com as mesmas características sociais, culturais e econômicas, e por ser uma escola exclusiva de ensino médio composta na sua totalidade por alunos adolescentes, que foi a faixa de idade escolhida como ideal para o estudo. 

Os adolescentes que se encontravam em tratamento ortodôntico foram excuídos do estudo.  

A opção pela faixa etária de 14 a 19 anos, isto é, por adolescentes, deu-se porque, segundo Navarro (2000), a escolha de grupos prioritários como receptores de programas especiais de assistência odontológica é uma iniciativa de cada estado, que responde aos interesses políticos, à orientação geral do sistema de saúde pública, a problemas urgentes de saúde bucal e às idéias de igualdade e que o grupo prioritário mais freqüentemente selecionado em quase todos os paises é o das crianças e adolescentes. Em geral, isso decorre da presunção de que a prevenção das enfermidades e o tratamento na idade jovem repercutirão em níveis melhores de saúde da população do futuro. 

Pinto (2000) acrescenta que, com base no Índice de Estética Dental (IED), recomenda-se analisar a existência de anomalias dentofaciais apenas a partir dos 12 anos de idade, sem a interferência de dentes temporários. O mesmo autor também observa que, em serviços que funcionam por livre demanda, é comum que haja maior procura por parte dos adolescentes, buscando solucionar problemas que, por não terem sido resolvidos antes, se agravam ao ponto de requererem atendimento por outras razões, ligadas à estética e à exigência do mercado de trabalho (exames de saúde para os que obtêm um emprego), e podem levar os jovens mais assiduamente aos consultórios odontológicos.

3.2 Modelo de estudo





O modelo de estudo adotado pela presente investigação é do tipo seccional, que pela definição de Klein & Bloch (2002), é a estratégia de estudo epidemiológico caracterizada pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em única oportunidade. 

A estratégia de delineamento de estudo seccional recebe outras denominações alternativas, tais como a expressão estudo transversal, muito utilizada já há alguns anos, em toda a América Latina, e os termos inquérito, em português, e encuesta, em espanhol, quando até os anos 70 do século XX eram os preferidos. 

Pereira (1995) acrescenta ao vocabulário o termo surveys como sinônimo de estudo seccional, por meio do qual é possível observar, em um dado momento histórico, a exposição e o desfecho, detectando simultaneamente a relação causa-efeito. Este fato possibilita obter-se uma radiografia estática de uma determinada situação de estudo, em um dado momento do tempo, caracterizando-se, em relação à referência temporal, como estudos de corte ou contingências.

Segundo Almeida Filho & Rouquayrol (1999), o estudo seccional é o desenho de pesquisa mais empregado na prática concreta de investigação no campo da saúde coletiva e gradativamente aperfeiçoa a sua arquitetura, ampliando as suas aplicações. É esse método oportunamente aplicado ao estudo presente, que trata da investigação da prevalência da maloclusão dentária e da necessidade de tratamento ortodôntico em uma população de Fortaleza.





3.3 Amostra do estudo





O estudo constou de uma amostra de 419 alunos, de ambos os gêneros, com idades entre 14 e 19 anos, estudantes do Colégio Estadual Liceu do Ceará. 

A escolha dos alunos participantes deu-se mediante tomada aleatória de turmas de cada uma das séries do ensino médio, considerando que havia muitas turmas de cada série. De cada turma selecionada foram sorteados, pela lista de chamada, vinte participantes. Deste modo, no final da coleta de dados, deduzindo-se os adolescentes que se recusaram a participar, a maioria das turmas tinha algum representante.

Do total de 4000 estudantes elegíveis para o estudo, apenas 1,04% (419 estudantes) foram examinados e incluídos no estudo. Em face desta baixa proporção, decidiu-se fazer um segundo sorteio aleatório de 55 estudantes provenientes da lista original de chamada que não haviam participarado do estudo e solicitar dos mesmos a cooperação no sentido de consentirem ser examinados. O objetivo deste segundo exame foi estimar a prevalência de maloclusão severa e moderada e compara-las com as respectivas estimativas obtidas da amostra daqueles que haviam sido examinados na primeira abordagem.





3.4 Coleta de dados 





Antes da coleta de dados, ocorreram dois momentos preparatórios: o primeiro foi o estabelecimento de critérios para diagnóstico da maloclusão baseados na opiniões de vários ortodontistas e o segundo foi a calibração de pesquisadores nestes critérios.  





3.4.1 Estabelecimento do consenso dos critérios para diagnóstico da maloclusão





Um grupo de sete dentistas especializados em Ortodontia, provenientes de instituições de ensino superior de Odontologia (Universidade Federal do Ceará e Universidade de Fortaleza), do serviço público (Hospital Geral do Exército, Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará e postos de saúde) e somente um da iniciativa privada, se reuniu com a finalidade de estabelecer consensualmente vários critérios para graduação da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico. 

Os membros do painel, primeiramente, foram solicitados a responder individualmente quais os componentes considerados importantes na definição de uma maloclusão, nos aspectos estéticos (região anterior), nos planos ântero-posteriores, verticais e transversais. A intenção foi contemplar tanto o aspecto estético quanto o funcional da oclusão.

Após a definição dos componentes que definiam a maloclusão, foi solicitado o estabelecimento de pontos de corte, de modo a graduar a maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico. Os pontos de corte dos componentes que seriam medidos em milímetro, foram estabelecidos a partir da média aritmética das opiniões dos ortodontistas participantes do consenso. 

O consenso estabeleceu três grupos de critérios para graduação da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico, ordenados quanto à gravidade do problema. 

O primeiro grupo foi definido como “oclusão normal ou com pequenos desajustes (leve), sem necessidade de tratamento”, o segundo como “maloclusão moderada com indicação relativa de tratamento” e o último como grupo “maloclusão grave com indicação absoluta de tratamento”. 

Os critérios para que a oclusão fosse considerada normal ou leve, sem necessidade de tratamento ortodôntico, foram (Quadro 5):



1) ausência de diastemas incisais superiores ou não maiores do que dois milímetros; 

2) linha média superior alinhada com a inferior ou com desvio mínimo de até dois milímetros;

3) “Sobressaliência” (overjet) e sobremordida entre um e três milímetros;

4) ausência de mordida de topo a topo;

5) apinhamento superior ou inferior até quatro milímetros;

6) ausência de mordida cruzada;

7) relação neutra dos molares no sentido ântero-posterior (cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior ocluindo com o sulco central do molar inferior) e

8) relação neutra dos caninos no sentido ântero-posterior (canino superior ocluindo entre o canino e o primeiro pré-molar inferior).



A relação de critérios a seguir, ou pelo menos um, sem que houvesse nenhum critério grave, teria que ocorrer para que a maloclusão fosse considerada moderada e com indicação relativa de tratamento ortodôntico (Quadro 5):

1) diastemas incisais e desvio da linha média superior situados entre dois e três milímetros; 

2) “sobressaliência” (overjet) entre quatro e cinco milímetros;

3) sobremordida entre três e cinco milímetros;

4) apinhamento superior ou inferior entre quatro e seis milímetros; 

5) relação dos molares até meia cúspide para mesial ou distal, no sentido ântero-posterior e; 

6) relação dos caninos até meia cúspide, para mesial ou para distal, no sentido ântero-posterior.



Os critérios para classificação da maloclusão como grave e com indicação absoluta de tratamento ortodôntico foram definidos quando ocorreu qualquer uma das seguintes situações, isolada ou conjuntamente (Quadro 5):



1) diastema incisal superior maior do que três milímetros;

2) desvio da linha média superior maior do que três milímetros;

3) “sobressaliência” (overjet) maior do que cinco milímetros ou menor do que zero, nos casos de mordida cruzada anterior;

4) sobremordida maior do que cinco milímetros ou menor do que um milímetro, no caso de mordida aberta;

5) mordida topo a topo;

6) apinhamento superior ou inferior maior do que seis milímetros;

7) mordida cruzada;

8) relação molar maior do que meia cúspide para mesial ou distal, no sentido ântero-posterior ou na ausência dos molares por impossibilitar al relação destes;

9) relação de canino maior do que meia cúspide para mesial ou para distal, no sentido ântero-posterior ou na ausência dos canino, por impossibilitar a relação destes (Quadro 5).











		Componentes da

maloclusão

		Ausência ou maloclusão leve sem necessidade de tratamento

		Maloclusão moderada com necessidade relativa de tratamento

		Maloclusão grave com necessidade Absoluta de tratamento



		Diastema Incisal (superior)

		Até 2mm

		2-3mm

		>3mm



		Linha média superior

		Desvio até 2mm

		Desvio de 2-3mm

		Desvio > 3mm



		“Sobressaliência”              (Overjet)

		1-3mm

		4-5mm

		>5mm

<0



		Sobremordida

		1-3mm

		3-5mm

		>5mm

<1mm



		Mordida topo a topo

		-

		-

		Sempre



		Apinhamento superior

		Até 4mm

		4-6mm

		>6mm



		Apinhamento inferior

		Até 4mm

		4-6mm

		>6mm



		Mordida cruzada

		-

		-

		Sempre



		Relação molar

		Neutra

		Até ½ cúspide

		> ½ cúspide



		Relação canino

		Neutra

		Até ½ cúspide

		> ½ cúspide





Quadro 5 – Consenso sobre a graduação da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico





3.4.2 Calibração dos pesquisadores





Cinco estudantes do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza foram calibrados na avaliação dos componentes da escala de graduação e necessidade de tratamento ortodôntico.

Para o treinamento, empregou-se a técnica do consenso. Segundo esta técnica, havendo discordância, os examinadores discutem até chegar a um consenso quanto à interpretação do critério relativo àquela condição (NARVAL, et al. 2000). A OMS considera aceitável, para a maioria das avaliações, a discordância em torno de 10% a 15%.

Foram tomadas, aleatoriamente, algumas áreas da comunidade do Dendê, próxima à Universidade de Fortaleza, e de lá retirado um grupo de dez participantes, de acordo com as características exigidas para a participação no estudo. 

O pesquisador principal foi designado como sendo o padrão-ouro e com seu diagnóstico da maloclusão, estabelecido pelo consenso dos ortodontistas, os outros pesquisadores tiveram que concordar para serem considerados calibrados. Os resultados das aferições foram anotados contemplando os critérios da maloclusão, individualmente, em uma planilha (ANEXO A), e apurados. Para as variáveis cujas respostas deveriam ser “sim” ou “não”, a concordância exigida foi de 100% e as variáveis cujas respostas seriam estimadas em milímetro, a concordância foi aceita com uma margem de tolerância de um milímetro para mais ou para menos.

Não houve concordância no primeiro lote de dez participantes e em outro momento, um novo lote com o mesmo número de pessoas foi requerido e novos exames foram procedidos. Antes, os pesquisadores receberam instruções do pesquisador principal acerca dos detalhes que foram falhos. Nesta oportunidade, foi obtida a concordância com os devidos limites de tolerância.





3.4.3 Questionário





O primeiro passo para o início da coleta de dados foi o questionamento à direção do Colégio Liceu do Ceará sobre a viabilidade da execução da pesquisa naquela instituição, de quem se teve pronta concordância e acolhida (ANEXO B).

O segundo passo foi informar, por carta, aos pais ou responsáveis pelos participantes do estudo, sobre a pesquisa e seus objetivos, como também solicitar o consentimento formal para a participação dos adolescentes na pesquisa (ANEXOS C e D). Quando o participante era maior de 18 anos, o esclarecimento e o termo de consentimento foram efetuados no mesmo momento da coleta de dados.

Autorizada a participação dos alunos, foi procedida à coleta das variáveis sociodemográficas e dos componentes da maloclusão por meio de questionário estruturado que, segundo Contandriopoulos et al. (1997), caracteriza o método de entrevistas dirigidas, nas quais o pesquisador procura limitar as dimensões da informação procurada, formulando, antecipadamente, as questões que deseja aplicar. 

As variáveis sócio demográficas situavam-se na primeira ordem do questionário e foram as seguintes: nome do participante, idade, gênero, renda familiar, seguidas das seguintes variáveis referentes aos componetes da maloclusão: diastema incisal, desvio da linha média superior, “sobressaliência” (overjet), sobremordida, mordida topo a topo, apinhamento superior, apinhamento inferior, mordida cruzada, relação de caninos, relação de molares (ANEXO E).







3.4.4 Exame clínico





O exame clínico foi efetuado obedecendo aos critérios de diagnóstico estabelecidos em consenso e com padronização das condições de campo.





3.4.4.1 Padronização das condições locais à realização do exame





A padronização das condições locais seguiu as recomendações do CEARÁ (1997).

O exame foi feito numa sala da escola, mediante inspeção visual, sob iluminação artificial com o examinador e o examinando, sentados em cadeira comum, um de frente para o outro. Em determinados momentos, se fazia necessário que o examinador ficasse de pé para melhora do campo visual.

Os participantes, para que não houvesse prejuízo no conteúdo escolar, foram chamados da sala de aula para a realização do exame, de dez em dez, e examinados individualmente por único examinador. 

Os materiais e instrumentos requeridos para a realização do exame foram réguas milimetradas e lápis para a tomada das medidas em milímetro e abaixadores de língua, com a finalidade de ampliação do campo visual, principalmente da região dos molares. O uso de batas e luvas foi obrigatório em todos os procedimentos.

Em garantia às normas de biossegurança, as réguas, (apenas estas eram instrumentos não descartáveis) eram esterilizadas previamente, mediante imersão em glutaraldeído por trinta minutos e os lápis envolvidos por filme de PVC.

As superfícies de trabalho foram esterilizadas com borrifo de álcool absoluto a 70%.





3.4.4.2 Critérios de diagnóstico





Os critérios do diagnóstico adotados tiveram como referência aqueles estabelecidos pelo consenso dos ortodontistas, que foram: 

Diastema incisal: foi definido como o espaço, em milímetros, entre os dois incisivos centrais superiores permanentes, quando estes tinham perdido o ponto de contato. Também nesta categoria foram incluídas as perdas de incisivos permanentes (Fig. 1).



    

Fig. 1 – Medição do diastema incisal em milímetros 



Apinhamento superior ou inferior: considerou-se quando houve dentes com giroversão ou mal posicionados no segmento de canino a canino. Não se considerou apinhamento quando os quatro incisivos estavam adequadamente alinhados e um ou ambos caninos estavam deslocados.Os quatro incisivos superiores foram examinados, registrando-se a maior irregularidade entre os dentes adjacentes. A medida foi feita, em milímetros, com uma régua milimetrada, cuja base foi posicionada sobre a superfície vestibular do dente posicionado mais para a lingual, num plano paralelo ao plano oclusal e formando um ângulo reto com a linha do arco (Fig. 2).





Fig. 2 – Medição do apinhamento anterior.



“Sobressaliência” ou overjet: foi medido com os dentes em oclusão cêntrica, utilizando-se uma régua milimetrada, posicionada em plano paralelo ao plano oclusal. O overjet foi considerado a distância em milímetros entre as superfícies vestibulares do incisivo superior mais proeminente e do incisivo inferior correspondente. Os valores positivos significaram overjet maxilar e os negativos designaram o overjet mandibular (Fig. 3). 



             

Fig. 3 – Medição da “sobressaliência” (Overjet)



Mordida de topo: foi considerada presente quando os bordos dos incisivos superiores se tocavam sem nenhuma ultrapassagem vertical ou horizontal. (Fig. 4) 



                             

	Fig. 4 – Avaliação da mordida de topo.



Sobremordida: foi medida pelo sobrepasse dos incisivos superiores pelos inferiores. Registrou-se, primeiramente, com lápis, uma marca nos incisivos inferiores até onde ia o sobrepasse dos incisivos superiores e depois, com a boca aberta, mediu-se esta distância com régua milimetrada (Fig. 5).



                               

Fig. 4 – Medição da sobremordida



Relação molar e canina ântero-posterior: foi feita com base na relação entre os primeiros molares permanentes, superior e inferior. Os lados direito e esquerdo foram avaliados com os dentes em oclusão e apenas o maior desvio da relação molar normal foi registrado (Fig. 6). No caso de ausência de um ou de ambos os molares, estes foram enquadrados na classificação de relação de molar maior do que meia cúspide, considerando que tal problema já indicaria uma necessidade obrigatória de tratamento. A avaliação da relação canina obedeceu aos mesmos critérios de avaliação dos molares.  







        

	Fig. 5 – Avaliação da relação de canino e de molar





3.5 Processamento e análise dos dados





As informações coletadas foram armazenadas em um banco eletrônico de dados elaborado a partir de um software (EPI Info, versão 6.0 CDC, 1994). 

Foi calculada a prevalência bruta dos diversos componentes e segundo categorias de variáveis sociodemográficas.

Foram consideradas diferentes as proporções cujas probabilidades de serem iguais foram menores ou iguais a 0,05.





3.6 Controle de qualidade





O controle de qualidade foi feito a partir da supervisão e participação direta da pesquisadora principal em todas as etapas do trabalho de campo, como também foi procedida a revisão de todos os questionários, quanto ao preenchimento, mensuração e codificação.

A entrada de dados, bem como sua revisão detalhada, foi realizada pela pesquisadora.





3.7 Aspectos éticos





O presente estudo, por pertencer à modalidade de pesquisa de risco mínimo e, de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, relativa à pesquisa em seres humanos, teve a necessidade de aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP Institucional da Universidade de Fortaleza. 

Os procedimentos da pesquisa enquadraram-se no item em que há necessidade de consentimento livre e esclarecido, conforme capítulo IV da resolução CNS 196/96 (MS, 1999). Portanto, foram utilizados os seguintes critérios:



1) os participantes em potencial, quando abordados, foram informados com detalhes sobre o estudo e seus objetivos;

2) os participantes ou responsáveis foram devidamente esclarecidos do aspecto sigiloso das informações e que estas seriam utilizadas somente com finalidade científica.

3) aos pais ou responsáveis pelos participantes foi dada inteira liberdade para aceitarem participar ou não do estudo;

4) todos os pais ou responsáveis pelos participantes ou os próprios participantes, dependendo da idade, assinaram um termo de concordância de participação do estudo.



No decorrer da pesquisa, a equipe se dispôs a esclarecer todas as dúvidas levantadas pelos participantes ou responsáveis, de modo que aqueles que decidiram participar o fizeram de modo consciente, sem pressão ou coação. Todas as recusas foram respeitadas.

Os adolescentes da amostra estudada que necessitaram de tratamento individualizado foram esclarecidos sobre o problema e, de acordo com a urgência, encaminhados para atendimento em órgãos especializados (ANEXO D).







4 RESULTADOS





4.1 Análise descritiva





Participaram do estudo 419 adolescentes, estudantes do ensino médio de uma escola pública.

Em relação ao gênero, 222 (52,98%) dos participantes pertenciam ao gênero feminino e 197 (47,02%) ao masculino. Quanto à idade, 70 (16,71%) tinham 14 anos de idade, 162 (38,66 %) tinham 15 anos, 102 (24,34%) 16 anos de idade e 85 (20,29%) 17 anos de idade (Tabela 1).

A renda familiar prevalente na amostra estudada foi de até R$ 3.800,00, sendo que 219 (52,27%) das famílias ganhavam até R$ 400,00 e as demais, ou seja, 200 famílias, correspondendo a 47,73%, iam daí até o limite superior de renda (Tabela 1). 

Quanto ao grau de escolaridade dos pais ou responsáveis pelos adolescentes, dentre um total de 374 destes pais que forneceram informações, já que nem todos viviam com a família, 228 (60,96%) no máximo, concluíram o 1o grau e os 146 (39,04 %) restantes chegaram até pelo menos o segundo grau incompleto (Tabela 1).

O perfil de escolaridade das mães ou responsáveis pelos participantes não foi diferente do perfil dos pais. Das 419 mães ou responsáveis pelos adolescentes, 256 (61,10%) delas concluiram até o primeiro grau, enquanto 163 (38,90%) chegaram até pelo menos o segundo grau incompleto, incluídas ai aquelas que chegaram até a pós graduação (Tabela 1).

















Tabela 1 – Descrição de uma amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza, incluídos num estudo de prevalência de maloclusão.

		Variável 

		Freqüência



		

		N

		%



		Sexo: Feminino

          Masculino

		222

197

		52,98

47,02



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		16,71

38,66

24,34

20,29



		Renda familiar:

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

52,27

47,73



		Escolaridade do pai(*)

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º incompleto

		

228

146

		

60,96

39,04



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º incompleto

		

256

163

		

61,10

38,90





Nota (*): Não foram identificados 145  pais





4.2 Prevalência da maloclusão





A prevalência da maloclusão segundo a sua gravidade e necessidade de tratamento ortodôntico, está apresentada panoramicamente (Tabela 2).

Há uma progressão nos valores das prevalências dos componentes da maloclusão, quando avaliados individualmente, a partir da classificação leve, indo para a moderada, até a grave.

Quando se toma a prevalência geral de cada estrato, os valores das prevalências já não são progressivos. A prevalência da maloclusão leve ou normal, sem necessidade de tratamento, totalizou 5,54% da amostra, a moderada 34,84% e a grave 60,62% (Tabelas 3 e 4).













Tabela 2 – Graduação da prevalência da maloclusão segundo gravidade e necessidade de tratamento ortodôntico, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza. 

		Componentes da Maloclusão

		Prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico



		

		Ausência ou maloclusão leve sem necessidade 

		 Moderada com necessidade relativa 

		Grave com necessidade absoluta



		

		N

		%

		N

		%

		N

		%



		Diastema incisal superior 

		411

		98,09

		6

		1,43

		2

		0,48



		Desvio da linha média superior  

		376

		89,74

		28

		6,68

		15

		3,58



		“sobressaliência” (overjet)

		286

		71,50

		79

		19,75

		35

		8,75



		Sobremordida 

		248

		59,19

		108

		25,78

		63

		15,04



		Mordida topo a topo

		380

		90,69

		-

		-

		39

		9,31



		Apinhamento superior 

		396

		94,51

		18

		4,30

		5

		1,19



		Apinhamento inferior 

		366

		87,35

		38

		9,07

		15

		3,58



		Mordida cruzada

		311

		74,22

		-

		-

		108

		25,78



		Relação de molar

		122

		29,12

		170

		40,57

		127

		30,31



		Relação de canino

		96

		22,91

		230

		54,89

		93

		22,20









4.3 Prevalência da Maloclusão Moderada





A prevalência da maloclusão moderada, definida pela ocorrência de todos os componentes com gravidade moderada ou de pelo menos um dos componentes moderado e os demais não classificados como graves, foi de 34,84%, totalizando 146 adolescentes com maloclusão moderada e com necessidade relativa de tratamento ortodôntico (Tabela 3).





4.3.1 Prevalência dos componentes da maloclusão moderada





A prevalência de cada componente referido como determinante da maloclusão foi avaliada individualmente. Os componentes avaliados foram: 1) diastema incisal de dois a três milímetros; 2) desvio da linha média superior de dois a três milímetros; 3) “sobressaliência” de quatro a cinco milímetros; 4) sobremordida de três a cinco milímetros; 5) apinhamento superior de quatro a seis milímetros; 6) apinhamento inferior de quatro a seis milímetros; 7) relação de molares até meia cúspide; 8) relação de caninos até meia cúspide. A mordida de topo a topo e a mordida cruzada também estão incluídas na lista dos componentes da maloclusão, porém, a sua ausência da tabela decorreu do fato de que, ao serem diagnosticadas na oclusão, elas passam a definir, automaticamente, uma maloclusão grave (Tabela 3).

A relação de canino até meia cúspide despontou como o critério de maior prevalência (54,89%), dentro da maloclusão moderada, seguida da relação de molar até meia cúspide (40,57%), significando que 230 e 170 adolescentes portavam o desvio, respectivamente (Tabela 3).

Num outro grupo de prevalência mais baixa, situaram-se a sobremordida de três a cinco milímetros (25,78%) e a “sobressaliência” de quatro a cinco milímetros (19,75%) (Tabela 3).

O apinhamento inferior de quatro a seis milímetros (9,07%), o desvio da linha média superior de até dois milímetros (6,68%), o apinhamento superior de quatro a seis milímetros (4,30%) e o diastema incisal superior até dois milímetros (1,42%) figuram entre os critérios de menor prevalência no estabelecimento da maloclusão moderada (Tabela 3). 



Tabela 3 – Prevalência de maloclusão moderada, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Componente da Maloclusão

		N

		Prevalência



		

		

		%

		I.C. 95%



		Diastema incisal superior até 2mm

		6

		1,42

		0,52-3,09



		Desvio da linha média superior  até 2mm

		28

		6,68

		4,48-9,51



		“Sobressaliência” (overjet) de 4 a 5mm

		79

		19,75

		15,96-23,99



		Sobremordida de 3 a 5mm

		108

		25,78

		21,65-30,24



		Apinhamento superior de 4-6mm

		18

		4,30

		2,56-6,70



		Apinhamento inferior de 4- 6mm

		38

		9,07

		6,49-12,23



		Relação de molar até meia cúspide

		170

		40,57

		35,83-45,44



		Relação de canino até meia cúspide

		230

		54,84

		49,98-59,72



		Ocorrência de todos os componentes moderados ou de pelo menos um, e os demais sem gravidade

		

146

		

34,84

		

30,28-39,62

















4.4 Prevalência da maloclusão grave





A prevalência da maloclusão grave e com a conseqüente necessidade de tratamento ortodôntico avaliada nos 419 adolescentes da amostra estudada foi de 60, 62% quando se considerou que somente um componente definia a maloclusão, ou seja, 252 alunos portavam algum destes componentes individualmente (Tabela 4). 

Na amostra de 55 estudantes que não haviam participado do estudo inicial as prevalências da maloclusão grave e moderada foram de 52,7% e 27,2%, respectivamente, não tendo sido significativamente diferentes daquelas obtidas na primeira amostra p=0,261 para a maloclusão grave e p=0,264 para a maloclusão moderada.





4.4.1 Prevalência dos componentes da maloclusão grave





Cada componente da maloclusão com seus devidos pontos de corte que definem a gravidade da maloclusão foi observado isoladamente e estimada a sua prevalência.

Os componentes avaliados foram: 1) diastema incisal maior do que três milímetros; 2) desvio da linha média superior maior do que três milímetros; 3) “sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que zero; 4) sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do que um; 5) presença de mordida topo a topo; 6) apinhamento superior maior do que seis milímetros; 7) apinhamento inferior maior do que seis milímetros; 8) presença de mordida cruzada; 9) relação de molares maior do que meia cúspide; 10) relação de caninos maior do que meia cúspide.

O diastema incisal maior do que três milímetros foi o componente que apresentou menor prevalência (0,48%), o que significa em valores absolutos, a presença de somente dois adolescentes com o problema (Tabela 4). 

O desvio da linha média superior maior do que três milímetros foi diagnosticado em 15 (3,58%) dos participantes e a “sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que zero foi verificada em 35 dos pesquisados, representando um percentual de 8, 75% da amostra estudada (Tabela 4).

A prevalência de sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do que um milímetro foi de 9,55%, ou seja, 40 participantes apresentaram o problema, enquanto que a prevalência de mordida de topo teve valor de 9,31%, perfazendo um total de 39 adolescentes com a anomalia (Tabela 4).

Os apinhamentos superior e inferior maiores do que 6 milímetros representaram uma prevalência de 1,19% e 3,58%, um tanto baixa, numa representação em números absolutos de 5 e 15 dos pesquisados, respectivamente (Tabela 4).

A relação de canino maior do que meia cúspide despontou como um dos critérios da maloclusão de grande prevalência, num valor de 22,20% (93 participantes), superada apenas pela mordida cruzada que totalizou 25,78% (108 participantes) e pela relação de molar maior do que meia cúspide que somou um percentual de 30,31% (127 participantes) (Tabela 4). 



Tabela 4 – Prevalência de Má Oclusão grave, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Componente de Maloclusão

		N

		Prevalência



		

		

		%

		I.C. 95%



		Diastema Incisal Superior>3mm

		2

		0,48

		0,18 - 1,13



		Desvio da linha média superior >3mm

		15

		3,58

		1,79-5,37



		“sobressaliência” > 5mm e <0

		35

		8,35

		5,69-11,01



		Sobremordida >5mm e < 0

		40

		9,55

		6,72-12,37



		Mordida topo a topo presente

		39

		9,31

		6,51-12,10



		Apinhamento superior > 6mm

		5

		1,19

		0,14-2,23



		Apinhamento inferior > 6mm

		15

		3,58

		1,79-5,36



		Mordida cruzada presente

		108

		25,78

		21,57-29,98



		Relação de molar > ½ cúspide

		127

		30,31

		25,89-34,72



		Relação de canino > ½ cúspide

		93

		22,20

		18,20-26,19



		Ocorrência de pelo menos um dos componentes

		252

		60,14

		55,43-64,85



















4.5 Correlação entre os componentes da maloclusão de maior prevalência 





4.5.1 Correspondência da relação de molar maior do que um meio com os demais componentes da maloclusão





A relação de molar maior do que meia cúspide, a relação de canino maior do que meia cúspide e a mordida cruzada pelo fato de representarem critérios de maior prevalência no diagnóstico da maloclusão, mereceram um desdobramento maior e cada uma foi correlacionada com os demais critérios definidores da maloclusão.

O resultado foi que o diastema incisal não teve nenhuma correlação com a relação de molar maior do que meia cúspide, enquanto dos 15 participantes com desvio da linha média, 6 deles (40%) relacionavam-se com a oclusão anormal dos molares (Tabela 5).

A “sobressaliência” e o apinhamento superior também mostraram proporções idênticas ao desvio da linha média, ou seja, 40% de correlação com a chave de molar incorreta, significando que em 14 dos 35 adolescentes com “sobressaliência” e dois dos cinco com apinhamento superior se relacionavam com a relação de molar maior do que meia cúspide (Tabela 5).

A mordida cruzada apresentou um resultado semelhante, com 41,67% de correspondência com a relação de molar, indicando que 45 dos 108 pesquisados apresentavam tal relação (Tabela 5).

A sobremordida correlacionou-se com a relação de molar maior do que meia cúspide de modo mais intenso, pois 19 dos 40 participantes (47,5%) mostraram associação positiva (Tabela 5).

A mordida de topo e a relação de canino maior do que meia cúspide lideraram o percentual de conexão com a relação de molar maior que meia cúspide, totalizando 49,72% e 48,39%, respectivamente. Em números absolutos, dentre os 40 sujeitos com mordida de topo, 19 deles apresentavam associação positiva com a relação de molar considerada gravemente incorreta, e, dentre os 93 com relação de canino grave , 45 também apresentavam relação com a chave de molar (Tabela 5). A sobremordida também apresentou prevalência semelhante às duas primeiras, ficando em terceiro lugar. Os demais componentes tiveram prevalências situadas em patameres semelhantes - entre 33% e 41%. 



Tabela 5 – Correspondência entre relação de molar maior do que meia cúspide e os demais componentes da maloclusão grave, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Componentes da Má Oclusão Grave

		Total

		Relação Molar



		

		

		Grave

(N=127)

		Não Grave

(N=292)



		

		

		N

		%

		N

		%



		Diastema incisal superior > 3mm

		2

		0

		0,00

		2

		100,00



		Desvio da linha média superior >que 3mm

		15

		6

		40,00

		9

		60,00



		“sobressaliência” > 5mm e <  zero

		35

		14

		40,00

		21

		60,00



		Sobremordida > 5mm e < 1 

		63

		30

		47,62

		33

		52,38



		Mordida topo a topo presente

		39

		19

		49,72

		20

		51,28



		Apinhamento superior > 6mm

		5

		2

		40,00

		3

		60,00



		Apinhamento inferior > 6mm

		15

		5

		33,33

		10

		66,67



		Mordida cruzada presente

		108

		45

		41,67

		63

		58,33



		Relação de canino > ½ cúspide

		93

		45

		48,39

		48

		51,61









4.5.2 Correlação da mordida cruzada com os demais componentes da maloclusão





A mordida cruzada teve grande correlação com os demais componentes que estabelecem a maloclusão, excluindo o diastema incisal que não teve nenhuma.

Em ordem crescente de associação, a relação de canino maior do que meia cúspide foi o componente que apresentou menor associação com a mordida cruzada, ou seja, em 230 adolescentes portadores deste problema, 56 (24,35%) apresentaram correlação positiva com a mordida cruzada. 

O segundo menor classificado foi a sobremordida maior do que cinco e menor do que um, que teve associação com a mordida cruzada em 34,92%, significando dizer que, de num total de 63 portadores de relação de molar incorreta, 22 correlcionavam-se com a mordida cruzada. Seguiram-se, sempre em ordem crescente de associação com a mordida cruzada, a relação de molar maior do que um meio (35,43%), o apinhamento superior maior do que 6mm (40,00%) e a “sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que um milímetro (42,862%).

O apinhamento inferior maior do que seis milímetros e o desvio da linha média maior do que três milímetros assumiram a vice liderança na associação com a mordida cruzada nas mesmas proporções de 46,67% (Tabela 6).

O componente da maloclusão que assumiu o primeiro lugar em associação com a mordida cruzada foi a mordida topo a topo, correspondendo a um percentual de 53,85% e, especificamente, dos 39 adolescentes com mordida topo a topo, 21 apresentavam associação com a mordida cruzada (Tabela 6). 



Tabela 6 – Correlação entre mordida cruzada e os demais componentes da maloclusão grave, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza. 

		Componente da Maloclusão Grave

		Total

		Mordida Cruzada



		

		

		Grave (N=108)

		Não Grave      (N=311)



		

		

		N

		%

		N

		%



		Diastema incisal  superior > 3mm

		2

		0

		0,00

		2

		100,00



		Desvio da linha média maior que 3mm

		15

		7

		46,67

		8

		53,33



		“Sobressaliência” > 5mm e < zero

		35

		15

		42,86

		20

		57,14



		Sobremordida > 5mm e < 1

		63

		22

		34,92

		41

		65,08



		Mordida topo a topo presente

		39

		21

		53,85

		18

		46,15



		Apinhamento superior > 6mm

		5

		2

		40,00

		3

		60,00



		Apinhamento inferior > 6mm

		15

		7

		46,67

		8

		53,33



		Relação molar > meia cúspide

		127

		45

		35,43

		82

		64,57



		Relação de canino > meia cúspide

		230

		56

		24,35

		174

		75,65









4.5.3 Correspondência da relação de canino maior do que um meio com os demais componentes da maloclusão





A correlação de todos os componentes da maloclusão foi positiva com a relação de canino maior do que meia cúspide, em proporções bastante elevadas.

O apinhamento superior foi o que se correlacionou com maior intensidade com a relação de canino maior do que meia cúspide, ou seja, dos 05 portadores de apinhamento inferior grave, 04 deles apresentaram relação de canino deficiente, totalizando um percentual de 80% (Tabela 7).

Outros percentuais significantes de correlação com a chave de canino foi do desvio da linha média, do diastema incisal o da “sobressaliência” que totalizaram 60%, 50% e 45,5%, respectivamente (Tabela 7).

A sobremordida, com 39,68% de correlação com a relação de canino maior do que meia cúspide, a mordida topo a topo, com 35,90%,a relação de molar maior que um meio (35,43%), o apinhamento inferior, com 33,33% e a mordida cruzada, com 32,41%, comprovaram a intensidade neste relcionamento (Tabela 7).



Tabela 7 – Correspondência entre relação de canino maior do que meia cúspide e os demais componentes da maloclusão grave, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza. 

		Componente da Maloclusão Grave

		Total

		Relação Canino



		

		

		Grave

(N=93)

		Não Grave    (N=326)



		

		

		N

		%

		N

		%



		Diastema incisal superior > 3mm

		2

		1

		50,00

		1

		50,00



		Desvio da linha média maior que 3mm

		15

		9

		60,00

		6

		40,00



		“Sobressaliência” > 5mm e < zero

		35

		16

		45,71

		19

		54,29



		Sobremordida > 5mm e < 1

		63

		25

		39,68

		38

		60,32



		Mordida topo a topo presente

		39

		14

		35,90

		25

		64,10



		Apinhamento superior > 6mm

		5

		4

		80,00

		1

		20,00



		Apinhamento inferior > 6mm

		15

		5

		33,33

		10

		66,67



		Mordida cruzada

		108

		35

		32,41

		73

		67,59



		Relação molar > meia cúspide

		127

		45

		35,43

		82

		64,57









4.6 Prevalência dos componentes da maloclusão, segundo variáveis sociodemográficas





A prevalência de cada um dos componentes que estabelece a maloclusão foi avaliada segundo as seguintes variáveis sócio demográficas: gênero, idade, renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da mãe.

A avaliação da prevalência do diastema incisal maior do que três milímetros, segundo o gênero masculino e feminino, não foi estatisticamente significativa (valor-p= 0,501). Segundo a idade, a prevalência também não foi significativa (valor-p=0,505), assim como, segundo a renda familiar (valor-p=0,227), a escolaridade do pai (valor-p=0,523) e a escolaridade da mãe (valor-p=0,523) (Tabela 8). 







Tabela 8 – Prevalência de diastema incisal maior que 3mm, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		2

0

		0,90

0,00

		

0,501



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		1

1

0

0

		1,43

0,62

0,00

0,00

		





0,505



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

0

2

		

0,00

1,00

		



0,227



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

2

0

		

0,88

0,00

		



0,523



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

2

0

		

0,78

0,00

		



0,523





* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher



A prevalência de desvio da linha média superior maior do que três milímetros, segundo as várias variáveis sociodemográficas escolhidas para o estudo, não resultou em dados estatisticamente significativos. As variáveis com os respectivos resultados foram: gênero masculino e feminino (valor-p=0,978), idade (valor-p=0,472), renda familiar (valor-p=0,933), escolaridade do pai (valor-p=0,579) e escolaridade da mãe (valor-p=0,929) (Tabela 9).



Tabela 9 – Prevalência de desvio da linha média maior do que 3mm , segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		8

7

		3,60

3,55

		

0,978ﭲ



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		1

6

6

2

		1,43

3,70

5,88

2,35

		





0,472*



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

8

7

		

3,65

3,50

		



0,933ﭲ



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

10

4

		

4,39

2,74

		



0,579*



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

9

6

		

3,52

3,68

		



0,929ﭲ





* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher

ﭲ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado

No que diz respeito à “sobressaliência” maior do que cinco milímetros e menor do que zero, quando calculada a sua prevalência segundo as variáveis gênero, idade, renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da mãe, os resultados foram semelhantes aos anteriores, ou seja, p=0,873, p=0,993, p=0,096, p=0,110, p=0,789, respectivamente, portanto, não significativos (Tabela 10). 



Tabela 10 – Prevalência da “sobressaliência”, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero Feminino

            Masculino

		212

188

		19

16

		8,96

8,51

		

0,873



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		64

155

101

80

		5

14

9

7

		7,81

9,03

8,91

8,75

		





0,993



		Renda familiar:

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

211

189

		

23

12

		

10,90

6,35

		



0,096



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

217

140

		

23

8

		

10,60

5,71

		



0,110



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

243

157

		

22

13

		

9,05

8,28

		



0,789





Valor( p*) obtido a partir do teste do qui quadrado

Obs: O total da amostra foi 400 porque a “sobressaliência” igual a zero foi excluída. 



A prevalência de sobremordida maior do que cinco milímetros e menor do que zero, segundo o gênero, não foi estatisticamente significativa (valor-p=0,321). Quanto à idade, também não houve resultado estatístico significativo (valor-p=0,955), como também, quando avaliadas a renda familiar (valor-p=0,799), a escolaridade do pai (valor-p=0,286) e a escolaridade da mãe (valor-p=0,887) (Tabela 11).

















Tabela 11 – Prevalência da sobremordida, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		

Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

             Masculino

		222

197

		37

26

		16,67

13,20

		

0,321ﭲ



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		10

25

14

14

		14,29

15,43

13,73

16,47

		





0,955ﭲ



		Renda familiar:

           000 a 400 reais

           401 a 3800 reais

		

219

200

		

32

31

		

14,61

15,50

		



0,799ﭲ



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

39

19

		

17,11

13,01

		



0,286ﭲ



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

39

24

		

15,23

14,72

		



0,887ﭲ





* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher

ﭲ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



A mordida topo a topo foi avaliada quanto à sua prevalência, segundo algumas variáveis sociodemográficas. Quando vista quanto ao gênero, foi verificado um valor para p=0,261; quanto à idade, o valor valor foi de p=0,244. A demais variáveis sociodemográficas, tais como renda familiar, escolaridade do pai e escolaridade da mãe, também não apresentaram resultados estatísticos significativos e ficaram em (valor-p=0,641), (valor-p=0,272), (valor-p=0,454), respectivamente (Tabela 12). 



Tabela 12 – Prevalência da mordida de topo a topo, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

             Masculino

		222

197

		24

15

		10,81

7,61

		

0,261



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		6

20

5

8

		8,57

12,35

4,90

9,41

		





0,244



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

19

20

		

8,68

10,00

		



0,641



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

25

11

		

10,96

7,53

		



0,272



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

26

13

		

10,16

7,98

		



0,454





* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado 

A prevalência do apinhamento superior maior do que seis milímetros, segundo o gênero, não foi significativa (valor-p=1,00), assim como segundo a idade (valor-p=0,150), a renda familiar (valor-p=0,375), a escolaridade do pai (valor-p=0,652) e a escolaridade da mãe (valor-p=1,00) (Tabela 13). 



Tabela 13 – Prevalência do apinhamento superior, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		3

2

		1,35

1,02

		

1,000



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		0

2

0

3

		0,00

1,23

0,00

3,53

		





0,150



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

4

1

		

1,83

0,50

		



0,375



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

4

1

		

1,75

0,68

		



0,652



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

3

2

		

1,17

1,23

		



1,000





* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher



Considerando o apinhamento inferior e a sua prevalência estimada quanto ao gênero, o resultado não foi significativo (valor-p=0,978). Segundo a idade, o resultado também não foi significativo (valor-p=0,211), do mesmo modo que a renda familiar (valor-p=0,658), a escolaridade do pai (valor-p=0,391) e a escolaridade da mãe (valor-p=0,929) (Tabela 14).



















Tabela 14 – Prevalência do apinhamento inferior, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		8

7

		3,60

3,55

		

0,978ﭲ



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		0

6

6

3

		0,00

3,70

5,88

3,53

		





0,211*



		Renda familiar:

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

7

8

		

3,20

4,00

		



0,658ﭲ



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

7

7

		

3,07

4,79

		



0,391ﭲ



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

9

6

		

3,52

3,68

		



0,929ﭲ





* Valor p obtido a partir do teste exato de Fisher

ﭲ Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



A prevalência da mordida cruzada quanto à maioria das variáveis sociodemográficas, tais quais gênero (valor-p=0,082), renda familiar (valor-p=0,223), escolaridade do pai (valor-p=0,092) e escolaridade da mãe (valor-p=0,067) não foi significativa. A exceção foi a prevalência quanto à idade, que foi estatisticamente significativa (valor-p=0,006) e o resultado por faixa etária foi o seguinte: dos 70 participantes com 14 anos de idade, 11 (15,71%) eram portadores de mordida cruzada; dos 162 representantes da faixa etária de 15 anos, 53 (32,72%) apresentaram mordida cruzada; dos 102 pesquisados com 16 anos de idade, 30 (29,41%) portavam mordida cruzada; e entre os 85 adolescentes de 17 a 19 anos, 14 (16,47%) possuíam distúrbio de mordida cruzada (Tabela 15). 

























Tabela 15 – Prevalência da mordida cruzada, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

          Masculino

		222

197

		65

43

		29,28

21,83

		

0,082



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		11

53

30

14

		15,71

32,72

29,41

16,47

		





0,006



		Renda Familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

51

57

		

23,29

28,50

		



0,223



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

226

146

		

51

44

		

22,37

30,14

		



0,092



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

58

50

		

22,66

30,67

		



0,067





* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



A estimativa da prevalência da relação de molar maior que meia cúspide no sentido ântero-posterior, incluídas as perdas de molares, segundo as variáveis determinadas para o estudo, diferiu da maioria dos resultados somente quando tomada a variável escolaridade da mãe, que foi estatisticamente significativa (valor-p=0,023). Dos 256 sujeitos com mãe que recebeu escolaridade até o primeiro grau completo, 88 (34,38%) possuíam relação de molar maior do que meia cúspide ou apresentavam primeiros molares extraídos. 

Dos 163 alunos com mães portadoras de escolaridade de pelo menos o segundo grau incompleto, 39 (23,93%) tinham relação de molar maior do que meia cúspide ou não possuíam os primeiros molares. O resultado de testes estatísticos das demais variáveis foram: gênero (valor-p=0,716), idade (valor-p=0,109), renda familiar (valor-p=0,325) e escolaridade do pai (valor-p=0,979) (Tabela 16). 

















Tabela 16 – Prevalência de relação de molar maior do que meia cúspide, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		

Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		69

58

		31,08

29,44

		

0,716



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		15

45

35

32

		21,43

27,78

34,31

37,65

		





0,109



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

71

56

		

32,42

28,00

		



0,325



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

69

44

		

30,26

30,14

		



0,979



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

88

39

		

34,38

23,93

		



0,023





* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



A prevalência da relação de canino maior do que meia cúspide, segundo a idade, não foi significativa (valor-p=0,619), como também em relação à renda familiar (valor-p=0,539), escolaridade do pai (valor-p=0,384) e escolaridade da mãe (valor-p=0,245). A prevalência segundo o gênero (valor-p=0,022), no entanto, foi significativa, isto é, dos 222 adolescentes do gênero feminino, 59 (26,58%) apresentavam relação de caninos maior do que meia cúspide e dos 197 do gênero masculino, 34 (17,26%) possuiam o problema referido (Tabela 17)























Tabela 17 – Prevalência da relação de canino maior do que meia cúspide, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

             Masculino

		222

197

		59

34

		26,58

17,26

		

0,022



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		13

40

24

16

		18,57

24,69

23,53

18,82

		





0,619



		Renda familiar

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

46

47

		

21,00

23,50

		



0,539



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

46

35

		

20,18

23,97

		



0,384



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

52

41

		

20,31

25,15

		



0,245





* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado



Por fim, a prevalência de pelo menos um dos componentes da maloclusão, segundo as variáveis sociodemográficas até então estudadas, não foi significativa, oferecendo os seguintes resultados estatísticos: gênero (valor-p=0,198), idade (valor-p=0,228), renda familiar (valor-p=0,581), escolaridade do pai (valor-p=0,580) e escolaridade da mãe (valor-p=0,807) (Tabela 18).



Tabela 18 – Prevalência de maloclusão grave, segundo variáveis sociodemográficas, numa amostra de 419 adolescentes de uma escola pública de Fortaleza.

		Variável Sociodemográfica

		Total

		Prevalência do Componente

		Valor-p*



		

		

		N

		%

		



		Gênero: Feminino

              Masculino

		222

197

		141

113

		63,51

57,36

		

0,198



		Idade: 14 anos

           15

           16

           17 a 19 anos

		70

162

102

85

		35

103

65

51

		50,00

63,58

63,73

60,00

		





0,228



		Renda familiar:

           000 a 400 reais

           401  a 3800 reais

		

219

200

		

130

124

		

59,36

62,00

		



0,581



		Escolaridade do pai

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

228

146

		

134

90

		

58,77

61,64

		



0,580



		Escolaridade da mãe

           Até o 1º grau completo

           Pelo menos o 2º grau incompleto

		

256

163

		

154

100

		

60,16

61,35

		



0,807





* Valor p obtido a partir do teste do qui quadrado





5 DISCUSSÃO





David Hume, filósofo e historiador escocês do século XVIII, afirmou: “A beleza está na mente do observador e cada um percebe uma beleza diferente”. Embora a afirmação seja aceita, na opinião de Moss et al. (1997) como verdadeira, a maioria das pessoas tem idéia fixa sobre o que é beleza, a qual é muito influenciada pelo meio social, pelos antecedentes raciais e pela educação. Ainda que alguns aspectos do julgamento da beleza facial, no entanto, possam ser influenciados pela cultura ou pela história individual, as características geométricas gerais da face que originam a percepção da beleza podem ser universais. Lança-se daí a difícil tarefa de medir os julgamentos estéticos. 

A maloclusão, também inscrita no âmbito de beleza, oferece uma dificuldade maior em se estabelecer pontos de corte para sua graduação, pelo fato de esta não ser considerada um estado de doença e sim uma variação normal da anatomia. Por isso, os ortodontistas deveriam usar, para finalidade de tratamento, o conceito de oclusão ideal, no lugar de oclusão normal ou saudável.

A concordância do painel no estabelecimento dos critérios para definição da maloclusão, adotados no presente estudo, foi alta, contrariando o esperado, ou seja, que houvesse reprodutibilidade menor, por ser a necessidade de tratamento o desvio de um padrão arbitrário. O fato talvez seja justificado pela formação semelhante desses profissionais, fortemente influenciada pela Escola Americana, representada pela American Association of Orthodontics, que direciona para uma noção comum o que se constitui uma oclusão ideal. 

O processo de validar a opinião dos ortodontistas sobre os critérios que definem a maloclusão consistiu no que Younis et al. (1997) denominaram de validação de critérios, análogo ao de validação de instrumentos psicométricos que medem depressão, otimismo ou inteligência. É diferente de uma medida, no caso de um índice, em que a validação é feita por intermédio de uma correlação com outra medida do traço, no caso, a opinião de ortodontistas. 

O painel de ortodontistas, quando estabeleceu o consenso sobre a graduação da maloclusão e da necessidade de tratamento ortodôntico, representou a opinião dos dentistas do serviço público, observando-se que o método de avaliação foi baseado somente em critérios normativos, sem a influência da percepção do paciente. 

Os resultados do presente estudo foram condizentes com as conclusões de Tuominen et al. (1994) e Peres et al. (2002), ao acentuarem que os critérios normativos tendem a superestimar a prevalência dos problemas oclusais, quando comparados à percepção do indivíduo, que está mais associada às necessidades estéticas.

A prevalência da maloclusão em escolares de Fortaleza atingiu um índice, bastante elevado, de 94,98%, representando a soma da maloclusão moderada e da grave (Tabelas 5 e 6), bem maior do que os encontrados na vasta literatura pesquisada, que foi de no máximo 88% (THILANDER et al., 2001). Holmes (1992) encontrou 84,5% de prevalência dos distúrbios da oclusão, seguidos de outros valores, também altos, como os de Ingervall et al. (1978), com 76% e Ng’ang’ et al. (1996), com 72% de prevalência. 

Thilander et al. (2001), no entanto, em levantamento da literatura, encontraram valores de prevalência da maloclusão que variavam de 39% a 93%, evidenciando que a maioria das crianças tinha irregularidade e desajustes oclusais, aproximando-se do resultado deste estudo (Quadro 3).

Alguns estudos brasileiros também apontaram uma prevalência muito alta de maloclusão, consoante exemplificado pelo trabalho de Oliveira (2001), que estimou a prevalência de maloclusão em crianças com idade de três, sete e doze anos e os resultados foram: aos três anos, 59,1% das crianças apresentaram algum tipo de maloclusão, aos sete anos, 76,7 % e aos doze anos 83,8 %. Maia (1987) encontrou valores semelhantes, num total de 79,3% de prevalência de maloclusão. 

Os achados sobre prevalência da maloclusão, tanto do presente estudo, quanto dos autores pesquisados, são de comparação difícil entre si, essencialmente em razão dos diferentes critérios de avaliação utilizados. Exemplificando, o componente mordida cruzada, que no consenso de ortodontistas locais foi definido com muita ênfase, na escala Dental Aesthetic Index (DAI), proposta por Jenny & Cons (1996), não é sequer relatado. Acontece, igualmente, no caso da ausência dos molares, que, pela impossibilidade de registro de sua relação, o índice DAI substitui a avaliação pela relação dos pré-molares, atenuando a gravidade do problema. Perante o painel de ortodontistas, no entanto, a ausência dos molares foi definida como componente que estabelece a maloclusão grave e obrigatória de tratamento. 

Os estudos de Otuyemi et al. (1999) também demonstraram o quanto a maloclusão e a necessidade de tratamento ortodôntico variam de uma população étnica para outra. O diastema, por exemplo, é uma manifestação comum na Nigéria e é considerado uma característica individual, assim como, em algumas populações africanas, a mordida aberta é tão comum que há uma tendência a ser considerada um predicado racial. 

Inversamente, certos padrões oclusais comuns em negróides, como biprotrusão, deixam de ser representados em certos instrumentos de avaliação da maloclusão (IOTN e PAR), daí a auto-avaliação ter atingido um patamar de 88,5% de necessidade de tratamento e o IOTN registrar somente 54,9% de necessidade, 26,5% de necessidade moderada e 18,4% de necessidade urgente (MUELENAERE et al. 1998).

A maloclusão considerada moderada e com necessidade relativa de tratamento resultou em 34,84% de prevalência. Embora esta faixa de maloclusão não se insira na prioridade da saúde pública, ela é interessante no estabelecimento de medidas interceptativas, que certamente evitarão o agravamento da maloclusão (Tabela 3).

A prevalência de 60,14% da maloclusão grave e com a conseqüente indicação absoluta de tratamento encontrada no presente estudo, também vai além dos valores encontrados na literatura, quando o valor máximo atingido foi de cerca de 40% (ESTIOKO et al.1994); (O’DOWLING & O’MULLANE, 1995); (OTUYEMI et al. 1999); (ÜÇÜNCÜ & ERTUGAY, 2001); (THILANDER et al., 2001); (DINESH et al., 2003) (Tabela 4). 

Steigman et al. (1983), ao se depararem com uma prevalência de 95% de pacientes com alguma irregularidade dental e com o fato de que de 54% a 78% deles seriam altamente beneficiados com tratamento ortodôntico, concluiram que, para a incorporação do tratamento ortodôntico em serviços de saúde de massa, e para a solução do eterno problema de falta de fundos e de profissionais treinados, havia necessidade do estabelecimento de índices quantitativos claramente definidos para determinação da prioridade de tratamento ortodôntico.

Considerando que o sistema de saúde no Brasil é por demais deficiente, incapaz de absorver uma demanda tão elevada por tratamento ortodôntico, a solução seria acatar a proposta de alguns autores de priorizar os pacientes que mais se beneficiem com o tratamento ortodôntico (JÄRVINEN, 2001; THILANDER et al. 2001). 

A determinação da prevalência da maloclusão grave neste estudo teve a intenção de priorizar as ações de saúde neste segmento, porém os resultados apurados, por serem elevados, ocasionam dificuldades na solução do problema porque, para esta demanda ser contemplada com tratamento, é exigido do serviço público um alto custo financeiro. 

Os valores de prevalência da maloclusão com tendência à superestimação levam a um questionamento sobre até que ponto os nossos ortodontistas estariam voltados a um pensamento direcionado à saúde pública.

Diante deste questionamento, seria interessante que fossem avaliados os currículos dos cursos de graduação e pós-graduação em Ortodontia para a certificação da inclusão de disciplinas mais voltadas à saúde pública.

Uma sugestão para reduzir o grupo com necessidade de tratamento prioritário é também consultar quais os anseios da população, porque, em muitas situações, o que poderia representar uma circunstância antiestética para o dentista, na avaliação do paciente poderia ser antagônica, ou vice- versa. Foi com este intuito que Cunha et. al. (2003) elaboraram um estudo e concluiram que, de acordo com as características oclusais, mais de 70% dos modelos avaliados apresentavam uma severa necessidade de tratamento ortodôntico, no entanto, este percentual era reduzido quando foi avaliado apenas o prejuízo estético. Burgersdijk et al. (1991) também verificaram que, enquanto os profissionais definiram que 39% da amostra estudada necessitava de tratamento ortodôntico, apenas 14% destas pessoas sentiam esta necessidade. 

Tuominen et al. (1994) realizaram um estudo em 226 adultos jovens com tratamento ortodôntico prévio ou não e concluiram que a aparência foi a razão principal para a procura por tratamento entre 64,7% dos tratados e 80% dos sujeitos ainda não tratados. O tipo mais prevalente de maloclusão notada no segmento anterior foi o apinhamento (27%), seguido pela malposicão (18,6%) e, por último, a protrusão (9,3%).

O ortodontista precisa ter em mente a noção de que são os sintomas de função enfraquecida e/ ou aceitação psicossocial que levam o paciente a procurar tratamento, não os sinais morfológicos per se (PROFFIT & FIELDS, 1995).

Com base no fato que alguns componentes da maloclusão têm maior influência na estética e na saúde do paciente, foram selecionados, a partir do painel de ortodontistas, aqueles que mais contemplavam estes aspectos, tendo sido elaborado um arranjo, de modo a se estabelecer uma necessidade de tratamento mais viável à realidade brasileira. O resultado viabilizou o real sentido da priorização da necessidade de tratamento ortodôntico, significando que, dos 419 adolescentes, 198 (47,26%) portavam maloclusão grave.

Revendo a literatura, os componentes individuais da maloclusão que mais repercutem na saúde, segundo critérios normativos, foram a “sobressaliência”, a sobremordida, a mordida cruzada e o apinhamento superior e inferior, enquanto os mais autopercebidos foram aqueles que influem na estética, tais como o overjet acentuado ou negativo e o apinhamento superior e inferior (PERES et al., 2002). O overjet excessivo ou negativo, a sobremordida, a mordida aberta (está classificada juntamente com a sobremordida) e a mordida cruzada foram associadas a distúrbios da ATM (SOLBERG et al., 1986; RIOLO et al., 1987; PULLINGER; SELIGMAN, 1991); o apinhamento dentário, a mordida cruzada e o overjet foram considerados fatores de risco para a doença periodontal (GEIGER et al., 1973; GEIGER; WASSERMAN, 1980); a mordida aberta e o overjet negativo ou acentuado, bem como a ausência de molares repercutem diretamente na mastigação. 

O rearranjo também foi baseado no fato de que alguns dos componentes da maloclusão, tais como o desvio da linha média, a mordida de topo a topo e a relação de molar e canino maior do que um meio já estão inseridos em outros componentes. 

A interligação do desvio da linha média e da mordida topo a topo com a mordida cruzada ficou evidente quando esta associação foi testada e resultou em 53,85% de associação da mordida topo a topo e de 46,67% do desvio da linha média (Tabela 6). Da mesma forma, a relação de molar associou-se equitativamente com os demais componentes da maloclusão e a relação de canino maior do que meia cúspide foi mais fortemente associada ao apinhamento superior (80%) (Tabela 7).

É muito importante que sejam conhecidos, individualmente, os tipos de maloclusão mais prevalentes em uma comunidade. Essa identificação, feita preliminarmente, possibilitaria o direcionamento das atitudes preventivas ou curativas a serem dispensadas pelos agentes de saúde.

No presente estudo, o painel de ortodontistas entendeu que a ausência de um molar na oclusão, por si, já define ou acarreta problemas graves na oclusão, tais quais inclinações nos dentes vizinhos ou extrusões nos antagonistas. Daí por que, além da relação de molar maior do que meia cúspide - tanto no sentido mesial quanto no distal - ter sido considerada um critério grave no estabelecimento da maloclusão, também foram associado a estes componentes os casos de dentes perdidos, formando um grande grupo campeão de prevalência entre os critérios avaliados (30,31%) (Tabela 3).

A comparação da relação de molar - da maneira como foi proposta neste estudo - com achados da literatura torna-se impossível porque a maioria dos casos analisa a relação de molar no sentido ântero-posterior mesial ou distal e nunca em relação às perdas de molares. 

O estudo de Ng’ang’ et al. (1996) é um exemplo de contradição com os resultados obtidos, em que uma das conclusões foi a de que a predominância de oclusão neutra é achado confirmado em qualquer lugar do mundo. 

Thilander et al. (2001) atribuíram ao deslocamento mesial dos molares a alta prevalência de apinhamento dentário (52,1%) encontrada nos seus estudos, como também à presença de lesões de cárie ou extração de molares decíduos e à pobreza na saúde dental da população colombiana. 

O presente estudo comportou-se de modo semelhante ao de Thilander et al. (2001) que, à primeira vista, obteve valores bem menores na prevalência de apinhamento, ou seja, apinhamento grave de 3,58% no arco superior e de 1,19% no arco inferior e apinhamento moderado de 9,56% e 18,38% no inferior. Quando, porém, correlacionado com o componente relação de molar maior do que um meio, o apinhamento grave superior passou para 40% e o inferior para 33,33%. A justificativa estaria no fato de que, quando a relação de molar se desloca mesialmente, a resultante do deslocamento diminui o espaço na base óssea culminando com um apinhamento dos incisivos (Tabela 4). 

Quando se correlacionou a relação de molar maior do que meia cúspide com os demais critérios da maloclusão, verificou-se forte influência deste critério sobre os demais e a única excessão foi sobre o diastema incisal superior, que foi nula.

A correlação mais forte ocorreu entre a relação de molar maior do que um meio e a mordida topo a topo (49,72%), demonstrando que, como a relação de molar maior do que um meio também varia no sentido mesial, quando esta ocorre, é estabelecida uma mordida de topo e, pelo que se verificou, aconteceu com muita intensidade (Tabela 4).

Pelo aumento mais do que dobrado da prevalência da relação de canino maior do que um meio quando influenciada pela relação de molar maior do que um meio, isto é, passando de 22,2% quando comparada à amostra total, para 48,39% quando correlacionada com a relação de molar, confirma-se a relação de casualidade entre as duas (Tabela 4).

Os dados sobre a relação de molar maior do que um meio com os demais critérios da maloclusão direciona a pesquisadora a um raciocínio lógico de que, prevenindo a instalação de uma chave de molar incorreta, estar-se-ia prevenindo, ao mesmo tempo, a instalação de mordida de topo, de apinhamento superior e inferior, relação de canino maior do que um meio, e mesmo com menor intensidade, dos demais componentes da maloclusão, com exceção do diastema incisal superior.

A mordida cruzada apareceu em segundo lugar no rol dos critérios de maior prevalência no estabelecimento da maloclusão (25,78%) (tabela 5). Os resultados superaram os citados por autores como Toroglu (2002), que encontrou uma prevalência que oscilou entre 2% a 16%, e Silva Filho et al. (1991), que relataram uma prevalência de 18,2% de mordida cruzada posterior. Acredita-se que tal elevação na prevalência decorra do fato de que, ao ser estabelecido o critério mordida cruzada, não houve distinção entre mordida cruzada esquelética, dentária ou funcional ou se anterior, posterior unilateral ou bilateral, ou seja, foi considerado qualquer tipo de mordida cruzada.

A mordida cruzada, em termos de etiologia, ainda não está bem elucidada, motivo pelo qual se encontram na literatura as mais variadas hipóteses.

A correlação entre mordida cruzada e os demais componentes da maloclusão resulta em evidências de forte influência desta com a mordida topo a topo (53,85%), desvio da linha média (46,67%), e apinhamento, principalmente superior (40%) e inferior (46,67%) comparando com as prevalências destes critérios encontrados na população, que foram 9,31%, 3,58%, 1,19% e 3,58%, respectivamente.

A correlação alta entre mordida cruzada e mordida de topo, desvio da linha média e apinhamento pode ser justificada pelo fato de que, ao ser definido o componente mordida cruzada, não foi considerado o tipo, se esquelética, dentária ou funcional. Pelos dados, verifica-se que o aumento do desvio da linha média é um indicativo de que muitas das mordidas cruzadas são funcionais e, pelo aumento da mordidas de topo, outra grande parte das mordidas cruzadas são esqueléticas com deficiência da maxila no sentido ântero-posterior. O apinhamento superior e inferior são explicados pela atresia da maxila causada pela mordida cruzada, que ocasiona uma diminuição no perímetro do arco superior e, conseqüentemente, o arco inferior, na tentativa de ajustar-se ao superior, acaba impondo a ocorrência de apinhamento (Tabela 5).

Pela considerável associação da mordida cruzada com a “sobressaliência” (42,86%), com a relação de canino maior do que meia cúspide (37,63%) e com a relação de molar maior do que meia cúspide (35,43%), é estabelecido um tripé clássico, que interliga a mordida cruzada com respiração bucal e principalmente com hábitos de sucção. 

A correlação da mordida cruzada apresentou-se elevada ou moderada com todos os componentes da maloclusão e exceção foi com o diastema incisal superior, que não apresentou nenhuma.

Os hábitos de sucção, segundo Silva Filho et al. (1985), Graber & Vanarsdall (1996), Ng’ang’ et al.(1996) e Shetty & Munshi (1998), tanto de chupeta quanto de dedo, como também a obstrução das vias aéreas superiores, com a conseqüente respiração bucal, estão relacionados com a mordida cruzada porque, de acordo com a matriz funcional de Moss (1962), a passagem normal de ar pelas fossas nasais durante a respiração compreenderia um estímulo constante para o crescimento lateral da maxila e para o abaixamento da abóbada palatina. Moyers (1991) afirmou que os hábitos de sucção apresentam-se intensamente correlacionados, além da mordida cruzada, com a distoclusão, a mordida aberta e a mordida profunda.

A prevenção de mordidas cruzadas, portanto, merece uma grande atenção porque tal procedimento evitaria a instalação de quase todas as maloclusões estudadas, principalmente do desvio da linha média, da mordida de topo e do apinhamento dos incisivos.

A relação de canino maior do que um meio no sentido ântero-posterior, tanto no sentido mesial quanto distal (22,20%), tomou a terceira posição em ordem crescente de prevalência dos componentes da maloclusão (Tabela 3). 

A literatura é pobre em dados de avaliação da maloclusão, baseada na relação de canino, e em sua maioria os trabalhos centram-se na classificação pela relação dos primeiros molares, portanto, não houve possibilidade de proceder a nenhuma comparação. O fato concreto, porém, é que os caninos são os dentes que mais sofrem conseqüências negativas, quanto ao seu posicionamento, principalmente nos casos de perda precoce de dentes decíduos que, na maioria das vezes, provoca uma diminuição no perímetro do arco (MOYERS, 1988). 

A alta prevalência de caninos com relacionamento maior do que um meio pode ser, portanto, uma conseqüência direta do posicionamento anormal dos molares. 

A relação de canino maior do que meia cúspide com o componente apinhamento superior ocorreu numa taxa de 80%, com o desvio da linha média numa taxa de 60%, com a sobremordida em 52,5% e com o diastema incisal em 50% (Tabela 6). 

Justifica-se com facilidade o aumento do apinhamento dos incisivos superiores porque o deslocamento anterior dos caninos acarreta uma diminuição de espaço, causando o apinhamento. No caso de deslocamento anterior dos caninos por alguma perda dentária adjacente ou por perda própria podem ser justificados o desvio da linha média e o aparecimento dos diastemas incisais.

Analisando-se os três critérios de maior prevalência que estabelecem a maloclusão grave, ou seja, a relação de molar maior do que meia cúspide, com um percentual de 30,31%, a mordida cruzada com 25,78% e a relação de canino maior do que meia cúspide com 22,20% (Tabela 3), verifica-se uma interligação deles que transporta a uma esfera de atenção primária de prevenção. 

Explicando melhor, a avaliação da relação de molar está vinculada à perda de molar que, na maioria das vezes, teve a cárie como causa. A relação de canino incorreta, por sua vez, pode ser uma decorrência direta da perda de molares ou das perdas precoces de dentes decíduos, também decorrentes da cárie. E a mordida cruzada, por sua vez, se estabelece, em grande parte, por influência de fatores ambientais de fácil prevenção.  

As evidências do estudo demonstram grande e urgente necessidade de tratamento ortodôntico, porém, pelo que os dados revelam, os aspectos de educação e higiene bucal devem ser levados muito em consideração. É o que se confirma pela associação estatisticamente significante entre prevalência da relação de molar maior do que um meio e a escolaridade da mãe (p<0,05), refletindo a influência da educação, sobretudo da materna, na prevenção da maloclusão (Tabela 15).

Programas preventivos e tratamento precoce de cáries ainda seriam as melhores maneiras de se reduzir a alta prevalência da maloclusão, por estarem envolvidos diretamente com os critérios relação de molar, relação de canino e apinhamento dentário. Thilander et al. (2001) já haviam concluído que o tratamento ortodôntico torna-se irrelevante quando os cuidados com a saúde dental são negligenciados. 

Relativamente à mordida cruzada, por estar muito relacionada com hábitos deletérios, a sua interceptação precoce poderia solucionar o problema de modo simples e com menor custo. Buck (1970) concluiu em seus estudos que 90% das mordidas cruzadas em crianças podem ser atribuídas a interferências na região de caninos decíduos e muitos destes podem ser corrigidos por desgaste eletivo dos caninos decíduos sem nenhuma terapia adicional.

Larsson (2001) concluiu que, visando a prevenir a maloclusão, os pais devem ser instruídos para reduzir o tempo de sucção de chupeta pela criança, para que haja reversibilidade nos problemas de oclusão que, porventura, já tenham se instalado. A sugestão de limite para que seja reduzida a sucção de chupeta é quando a relação oclusal transversa for avaliada, entre dois e três anos de idade, e houver interferência nos caninos decíduos.

A saúde pública brasileira atualmente conta com forte instrumento, o Programa de Saúde da Família (PSF), que vem sendo implantado em todo o Brasil como importante estratégia para reordenação do modelo de assistência, priorizando as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma integral e contínua. 

Os dentistas, agora inseridos nas equipes do PSF, têm ampla oportunidade de atuar nas atividades propostas pelo Programa, ou seja, na prevenção, educação, acompanhamento dos hábitos de higiene e alimentação, atividades coletivas, atendimento clínico organizado e planejado com a meta de proporcionar saúde mais qualificada. 

No quesito prevenção e educação em saúde bucal, em especial no Programa de Saúde da Família, sugerimos que o tema maloclusão seja inserido nas ações educativas e preventivas de cárie, considerando que os componentes da maloclusão de maior prevalência estão associados a cárie e a problemas ambientais capazes de serem prevenidos numa idade precoce. 

Determinadas atividades odontológicas podem ser realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) na comunidade, tais como as ações voltadas basicamente para a prevenção de doenças e promoção de saúde. Também são repassadas por eles orientações de higiene bucal, realização de auto-exame, escovação supervisionada, orientação de hábitos alimentares saudáveis, aplicação de flúor, orientações às gestantes e puérperas (cuidados com o bebê, amamentação etc.) e encaminhamentos à unidade de saúde (http://portal.saude.gov.br/saude). 

Seria proveitoso se os agentes de saúde que convivem mais de perto com a comunidade repassassem orientações sobre prevenção de habitos de sucção de dedo e chupeta, acerca dos malefícios do uso prolongado de mamadeiras e a respeito da importância da prevenção e tratamento das afecções respiratórias, para que a respiração se realize pelas vias normais e não pela boca, além das instruções já estabelecidas para a prevenção da cárie. 

As mesmas atribuições destinadas aos profissionais do serviço público são cabíveis aos dentistas clínicos gerais, aos odontopediatras e aos pediatras, no exercício da profissão, exercitando o compromisso de diagnosticar precocemente determinadas anomalias da oclusão e orientar sobre suas medidas preventivas.

Moyers (1991) relatou que, como a maioria dos hábitos de sucção digital começa precocemente, e quase sempre tais hábitos são superados até os três ou quatro anos de vida, os dentistas vêem pouco os pacientes antes desta época. Em geral, o médico ou o pediatra da família que atende uma criança muito pequena não está consciente das possíveis complicações dentárias resultantes deste hábito.

No que concerne a associar a maloclusão a variáveis sociodemográficas, o estudo não encontrou ligação estatisticamente significante entre maloclusão e gênero, de modo geral (Tabela 20), porém, na avaliação individual dos critérios da maloclusão, quando correlacionada com o gênero, a relação de canino maior do que meia cúspide mostrou-se significante (p<0,05), ou seja, o gênero feminino apresentou-se com 26,75% de relação de canino incorreta e o gênero masculino com 17,26% (Tabela 16). Considerando que a perda de caninos também está incluída no grupo de relação de canino maior do que meia cúspide, acredita-se que as mulheres, por possuirem um senso maior de estética, quando acometidas por caninos irrompidos vestibularmente, tendem a extraí-los para recuperação do alinhamento do arco.

Os resultados, quanto ao gênero, foram compatíveis com os de Tomita et al. (2000), Frazão et al. (2002) e Ng’ang’ et al. (1996), que não encontraram diferença significante entre os dois gêneros, quando se tratou de prevalência geral da maloclusão, porém, tratando-se dos vários critérios, individualmente, apresentaram significância estatística. Os homens demonstraram maior prevalência de overjet e de apinhamento mandibular do que as mulheres, assim como os espaçamentos na maxila. Johnson & Harkness (2000) encontraram diferenças significantes entre homens e mulheres no que se referiu aos componentes dentes perdidos, espaçamentos e diastemas. 

A maloclusão não apresentou associação significante com a idade, quando tomada sua prevalência geral (Tabela 18), o que é diferente dos achados de Ingervall et al. (1978), que encontraram tal associação positiva. O componente mordida cruzada, individualmente, porém, mostrou-se estatisticamente significante (p<0,05) quando relacionado à idade. De modo mais detalhado, os resultados em relação a idade e prevalência foram: aos 14 anos (15,71%); aos 15 anos (32,72%); aos 16 anos (29,41%) e dos 17 a 19 anos (16,47%) sem, no entanto, apresentarem um sentido condizente com as evidências clínicas ou com achados da literatura (Tabela 14).

A maloclusão não apresentou nenhuma relação com a renda familiar do pai ou da mãe (Tabela 18), achado diverso dos resultados de Rölling (1982), Da Silva Filho et al. (1990) e Tickle et al. (1999), que concluíram o inverso. Os estudos de Otuyemi et al. (1999), no entanto concordaram com o presente, não encontrando diferenças significantes da maloclusão quanto ao gênero, idade e nível socioeconômico, quando utilizou o índice DAI.

Quanto ao grau de escolaridade dos pais, este só foi correlacionado com a maloclusão quando tomado somente o da mãe (p<0,05), confirmando o papel importante desta na educação dos filhos e, especificamente, nos hábitos de higiene (Tabela 16). Ingervall et al. também associaram a presença de maloclusão com o grau educacional e sugeriram que o problema possa ter se instalado em conseqüência da perda de dentes. 

Por fim, ressalta-se a confiabilidade dos resultados, na medida em que são considerados alguns aspectos de relevância em uma pesquisa.

A amostra utilizada no estudo foi capaz de garantir a representatividade da população de escolares adolescentes de Fortaleza que freqüentam a escola pública, porque foi obtida a partir dos alunos do Colégio Liceu do Ceará que é uma escola de referência da rede pública de ensino e atende uma demanda de toda a cidade. Considerando que, de um universo de 114 bairros de Fortaleza, 70 deles, situados em distintas regiões geográficas da cidade, foram representados na amostra. 

Para a eliminação de tendências diagnósticas e da subjetividade dos examinadores, estes foram calibrados pela técnica do consenso. Segundo esta técnica, havendo discordância, os examinadores discutem até chegar a um consenso quanto à interpretação do critério relativo àquela condição (NARVAL, et al. 2000). O resultado da calibração (variáveis dicotômicas com 100% de concordância e variáveis contínuas com 90% em relação ao padrão-ouro) ficou dentro dos limites recomendados pela OMS que considera aceitável, para a maioria das avaliações, a discordância em torno de 10% a 15%.

A padronização das condições locais para a realização do exame seguiu as recomendações da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará/Célula de Atenção à saúde Bucal (CEARÁ, 1997).

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, estes mostraram-se capazes de captar com confiabilidade todas as variáveis analisadas. Os instrumentos foram previamente testados na população para que fossem eliminadas possíveis imperfeições.







6 CONCLUSÕES





· A prevalência da maloclusão e necessidade de tratamento ortodôntico em escolares de Fortaleza é bastante elevada, confirmando ser a maloclusão um grave problema de saúde pública.

· Os componentes de maior prevalência no estabelecimento da maloclusão foram: 1º) relação de molar maior do que um meio; 2º) mordida cruzada; 3º) relação de canino maior que um meio.

· Não houve associação da maloclusão com as variáveis sociodemográficas, a não ser, especificamente, da idade com o componente mordida cruzada, do gênero com o componente relação de canino maior do que um meio e da escolaridade da mãe com o componente relação de molar maior do que um meio. 
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)ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA



LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA MÁ OCLUSÃO

Calibração dos componentes da má oclusão  



		COMPONENTE DE MÁ-OCLUSÃO 

		Paciente 1

		Paciente 2

		Paciente 3

		Paciente 4

		Paciente 5

		Paciente 6

		Paciente 7

		Paciente 8

		Paciente 9

		Paciente 10



		1. Diastema Incisal (Superior) (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Linha Média Superior (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Sobresaliência (Overjet) (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Sobremedida (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Mordida Topo à Topo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6. Apinhamento Superior (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Apinhamento Inferior (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8. Mordida Cruzada

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9. Relação Molar

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10. Relação Canino

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		











EXAMINADOR: __________________________________________________









ANEXO B


Universidade Federal do Ceará
Pró Reitoria de Pós Graduação
Faculdade de Medicina
Departamento de Saúde Comunitária
Mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia

Ofício N°. _______                                            Fortaleza, ______/_______/_______ 



Da: Coordenadora do Curso de Mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará.
À Diretora da escola Liceu do Ceará.



Senhora Diretora,



Vimos, por meio desta, solicitar à V.Sa. permissão e colaboração para a realização, no espaço de suas escola, de um exame epidemiológico, parte integrante de uma das fases da Pesquisa: “ Prevalência da má oclusão e necessidade de tratamento ortodôntico em escolares de Fortaleza”.

O procedimento para o qual se solicita autorização consiste em um exame bucal para constatação de determinados problemas de oclusão dentária. Estes exames serão realizados de acordo com as normas de ética em pesquisa, inclusive com autorização prévia dos pais.

A escolha do espaço da escola deu-se em função da possibilidade de agruparmos um maior número de adolescentes para exame, em um mesmo período, como também pela viabilização da padronização das condições ambientais durante a execução do exame, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Informamos ainda, que os exames serão realizados pela mestranda em Saúde Pública/Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará, Isabel Maria Magalhães Pinto Ribeiro e por alunos do curso de odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Todos os recursos a serem utilizados nesta fase do trabalho serão de responsabilidade do serviço, portanto, sem custo para a instituição.

Certos de contarmos com a sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente.











_______________________________
Profª Márcia Gomide S. Mello
Coordenadora do Mestrado
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ANEXO C

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2004

Caros pais,



Sou mestranda em Saúde Pública / Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o posicionamento correto dos dentes e venho por meio desta, pedir a vossa colaboração. 

Preciso do consentimento de vocês para realizar um exame rápido na boca do seu filho que servirá como dado para a referida pesquisa e embora sendo feito na escola, não atrapalhará a aula. 

Segue um documento em anexo, com todos os detalhes da pesquisa, que deverá ser assinado pelo pai ou pela mãe e se for o caso, pelo responsável, autorizando a realização do exame no seu filho.

Desde já, agradeço a valiosa contribuição e gostaria que devolvessem este documento, pelo seu filho, o mais breve possível.





_____________________________________________

Isabel Maria Magalhães Pinto Ribeiro





ANEXO D



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



As informações neste contidas foram fornecidas pela CD Isabel Maria Magalhães Pinto Ribeiro telefone: 91120114, objetivando firmar acordo por escrito, mediante o qual o participante ou o responsável (se menor), objeto do estudo, autoriza a participação do mesmo com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos aos quais será submetido, com livre arbítrio e sem coação.

1.0 Estudo sobre Graduação da Severidade da Má Oclusão e da Necessidade de Tratamento Ortodôntico em Inquéritos Epidemiológicos. 

2.0 Objetivo principal: Elaborar uma escala de necessidade de tratamento ortodôntico, segundo critérios estabelecidos por ortodontistas de Fortaleza e aplicá-la em inquérito epidemiológico.

3.0 Justificativa: Para o direcionamento preciso das ações em saúde pública, é necessário que o instrumento epidemiológico utilizado seja o mais adequado possível. 

4.0 Procedimento: O participante da pesquisa será examinado clinicamente para que se obtenha dados sobre sua oclusão.

5.0 Desconfortos e riscos esperados: O único desconforto será o participante manter-se de boca aberta por poucos minutos, durante o exame. 

6.0 Benefícios: O esclarecimento sobre a necessidade individual de tratamento ortodôntico e encaminhamento para o devido tratamento ou prevenção. 

7.0 Informações adicionais: Os dados obtidos serão sigilosos e os examinados não serão identificados em hipótese alguma.

Eu,______________________________________________________ (participante ou responsável legal) certifico que após a leitura deste documento e de outras explicações dadas, estou de acordo com a realização do estudo e concordo em participar ou autorizo a participação do meu/minha filho(a) menor.



_______________________________________________________________

Assinatura do responsável ou participante



Fortaleza, ______ /_____/_____

____________________________________________________________

(número do RG ou documento de identidade)





Elaborado com base na resolução 196/1996 do Conselho de Saúde do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial no. 201, 16/10/96.







ANEXO E

	Para uso da digitação:



	1. Nº Questionário: |__|__|__|



	2. Data: __/__/__



INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO





3. Nome ____________________________________________________________



4. Endereço:_________________________________________________________

                                                                                                        Fone:_______________



5. Sexo:       masculino         feminino



6. Idade: |____| anos



7. Renda familiar (como um todo no último mês) R$ |___.______,__|   



8. Grau de instrução do pai

     Analfabeto            1º grau incompleto      1º grau completo      2º grau incompleto

        

 2º grau completo    superior      pós graduação



9. Grau de instrução da mãe

     Analfabeta            1º grau incompleto      1º grau completo      2º grau incompleto

        

 2º grau completo    superior       pós graduação



10. Medida dos componentes da má oclusão 



		1. Diastema incisal superior (em mm)

		



		2. Desvio da linha média (em mm)

		



		3. Sobressaliência (overjet)(em mm)

		



		4. Sobremordida (em mm)

		



		5. Mordida topo a topo (sim/não)

		                  



		6. Apinhamento (em mm)

		superior

		inferior





		7. Mordida Cruzada (sim/não)

		



		8. Relação de Molar (neutra, até ½, > ½   cúspide) 

		



		9. Relação de Canino (neutra, até ½, > ½ cúspide)
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