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RESUMO

O presente estudo epidemiológico observacional se propôs a estimar a prevalência
das más oclusões e oclusão normal na dentadura decídua em pré-escolares de
ambos os gêneros com idade média de 3,79 anos (SD: 0,036). Para tanto, foi
realizado um exame clinico em 466 crianças e utilizado um questionário para coleta
de dados. A análise das características oclusais foi realizada por um único
examinador previamente calibrado (Kappa = 0,86), utilizando-se espátula abaixadora
de língua e sonda periodontal milimetrada CPI/WHO, para avaliar as discrepâncias
horizontais, verticais e transversais. A análise estatística descritiva foi empregada
para sumariar os dados coletados. Constatou-se maior prevalência de má oclusão
(69,74%,n = 325). As alterações mais frequentes foram sobremordida
moderadamente aumentada (27,03%, n = 126), seguido de mordida aberta anterior
23,81%, n = 111), e trespasse horizontal aumentado 14,59% (n = 68). O teste quiquadrado verificou a associação entre gêneros, idade, oclusão normal e má oclusão.
Observou-se uma maior prevalência de má oclusão no gênero feminino. Em relação
à idade averiguou-se maior frequência no grupo etário de 3 anos, seguido das
crianças com 4 e 5 anos, apresentando uma diferença estatisticamente significante.
De acordo com a metodologia utilizada,a má oclusão denota ser um problema de
saúde pública, devido a sua alta incidência e seu caráter precoce de aparecimento.

Palavras-chave: Epidemiologia. Má oclusão. Oclusão dentária. Dentição primária.
Ortodontia.

CAMPOS, Guilherme Amaral Bouças. Prevalence of malocclusions and normal
occlusions in children between 3 and 5 years of age. 2010. 43 f. Dissertação
(Mestrado em Odontologia) - Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2010.

ABSTRACT

The present observational epidemiologic study was to assess the prevalence of
malocclusions and normal occlusions in the deciduous dentition of both gender
preschool children with mean age of 3.79 years (SD:0.0368). For this purpose, 466
children were analyzed through a clinical examination and a data collecting
questionary. Occlusal characteristics were evaluated by a single examinator
previously calibrated (Kappa=0.86), by using a tong holding spatula and a scaled
periodontal probe CPI/WHO, in order to evaluate sagital, vertical and transversal
discrepancies. Descriptive statics analysis was employed in order to summarize the
collected data. The results indicated a malocclusion prevalence of 69,74% (n=325).
The most frequent alterations were moderaly increased overbite (27,03%, n= 126),
followed by anterior open bite (23,81%, n=111) and increased overjet (14,59 %,
n=68). The chi-square test assessed the association among gender, age, normal
occlusion and malocclusion. It was observed greater malocclusion prevalence in
females. When related to age, malocclusions were found to be more frequent in the 3
years of age group, followed by the groups of 4 and 5 years of age, showing a
statically significant difference. According to the methods used in this study,
malocclusion can be considered a public health problem, due to its high incidence
and early establishment .
Key words: Epidemiology. Malocclusion. Dental occlusion. Primary dentition.
Orthodontics.
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1 INTRODUÇÃO

A epidemiologia pode ser definida como o estudo da distribuição e dos
determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde, em populações
específicas, e a aplicação deste para controle de problemas de saúde.1	
   A
epidemiologia contemporânea está situada em um fascinante campo de novos
questionamentos sobre o processo saúde-doença e sua relação com a sociedade.2	
  
Conclusões sobre terapêutica e, principalmente, prevenção podem originar-se de
estudos observacionais e a estatística encontrada na saúde visa dirigir opiniões,
mudar políticas e instituir reformas para propender à recuperação e promoção da
saúde.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde,3 oriundos de estudos
epidemiológicos, a escala de prioridades dos problemas bucais é composta pela
cárie dentária, seguida pelas doenças periodontais e das más oclusões. Estas
representam um importante problema de saúde pública devido a sua elevada
incidência, seu caráter precoce de aparecimento e implicações fisiológicas e sociais
que desencadeiam.4
Desde os primórdios da Ortodontia, procurou-se investigar as características
da oclusão. No final do século XIX, Edward Hartley Angle desenvolveu um método
para avaliar a relação anteroposterior, utilizando os primeiros molares permanentes.5
Determinou que se a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior repousasse
no sulco vestibular do primeiro molar inferior a má oclusão seria designada Classe I.
As más oclusões de Classe II apresentariam um desvio distal nesta relação sagital
de oclusão, enquanto as de Classe III poderiam ser definidas quando o molar
permanente inferior estivesse posicionado mesialmente em relação ao molar
superior.6,7 A relação das faces distais dos segundos molares decíduos funciona
como guia para a oclusão dos molares permanentes.8-10
A relação terminal dos segundos molares decíduos pode ser classificada
em: plano terminal reto, quando as faces distais dos segundos molares decíduos
superior e inferior estão no mesmo plano vertical; plano terminal com degrau
mesial,quando a face distal do segundo molar decíduo inferior se encontra em uma
relação anterior à face distal do segundo molar decíduo superior; plano terminal em

degrau distal, quando a face distal do segundo molar decíduo superior oclui
mesialmente à face distal do segundo molar decíduo inferior.11
Baume11 propugnou, ainda, que a dentadura decídua pode apresentar duas
formas de arcos: arco tipo I, que é composto por espaçamentos interdentais e arco
tipo II, que apresenta ausência de espaços entre os dentes decíduos anteriores.
Além disso, o mesmo autor verificou a existência de diastemas distintos,
denominados espaços primatas. No arco superior, tais espaços encontram-se entre
os incisivos laterais e caninos decíduos e no arco inferior entre caninos e primeiros
molares decíduos. O arco tipo I é favorável para o posicionamento dos dentes
permanentes ao irromperem.
A oclusão “normal” decídua é definida, simplificadamente, como relação
dentária adequada quando existe compatibilidade entre os arcos dentários nos
sentidos sagital, vertical e transversal. Além disso, o canino superior deve ocluir na
ameia entre o canino inferior e o primeiro molar decíduo inferior bilateralmente.
Outra característica da oclusão ideal na dentadura decídua é a ausência de
apinhamentos e a presença de todos os dentes.12-13 Má oclusão constitui uma
anomalia do desenvolvimento dentário e/ou dos arcos dentários, ocasionando
problemas funcionais e estéticos.14 As más oclusões encontradas com maior
freqüência na dentadura decídua são mordida aberta anterior, sobremordida
acentuada, sobressaliência horizontal aumentada e mordida cruzada posterior.15-16
É possível afirmar que a incidência de má oclusão prevalece em relação à
oclusão normal, entre as populações, independentemente do estágio do
desenvolvimento da oclusão.12,17-19 A preponderância de má oclusão ocorre devido a
fatores etiológicos intrínsecos, incluindo os fatores genéticos, gênero, crescimento e
desenvolvimento individual, transtornos endócrinos e doenças metabólicas.20 Entre
os fatores extrínsecos podemos destacar a cárie, a perda precoce dos dentes e os
inúmeros fatores ambientais19,21 , os quais cooperam para o desenvolvimento dos
diversos tipos de má oclusão.
Nesse sentido, destaca-se a importância dos estudos epidemiológicos, pois
estes propõem-se a formular hipóteses para refutação e responder questionamentos
acerca da etiologia das doenças2. Diante do exposto, o presente estudo tem como
objetivo determinar a prevalência de más oclusões e oclusões normais, analisando
as características oclusais de uma população infantil na faixa etária dos 3 aos 5

anos de idade, de ambos os gêneros na dentadura decídua completa, em préescolares da região metropolitana da cidade de Londrina – PR.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Brasil é um país que apresenta pluralidade de identidades culturais, cada
uma com particularidades e contribuições específicas. Fatores como a miscigenação
racial e áreas desenvolvidas que apresentam fluoretação da água de abastecimento
público são relevantes na determinação da prevalência de má oclusão nas
populações.
Diversos autores aludiram sobre o estudo epidemiológico das más oclusões
em diferentes regiões do país. Em 1975, Rebello e Toledo22 avaliaram 480 crianças
de 2 a 6 anos de idade em duas cidades distintas. Destas, somente uma possuía
abastecimento público com água fluoretada. Foi encontrada uma incidência menor
de más oclusões na cidade com água fluoretada, sendo que 50,8% das crianças
apresentavam oclusão normal, enquanto na outra cidade somente 27,5%.
Maia23 encertou um estudo na cidade de Natal – RN com 351 crianças, de 3 a
6 anos, na dentadura decídua. O estudo demonstrou um percentual de 57,3% de má
oclusão. Na faixa etária de 3 a 4 anos, foi verificada a presença de má oclusão em
60% das crianças e dos 5 aos 6 anos a má oclusão estava presente em 53,1%. O
autor ressaltou que não existiu diferença estatística quanto ao gênero em relação ao
percentual de má oclusão.
Martins et al12, realizaram um levantamento nas creches da rede municipal de
Araraquara – SP avaliando as características oclusais de 838 crianças na faixa
etária dos 2 aos 6 anos de idade e de ambos os gêneros. Os resultados do estudo
constataram que 80% das crianças apresentavam má oclusão, não apresentando
predileção por gênero e que a má oclusão na dentadura decídua acomete
igualmente os diferentes níveis sociais (renda familiar de 1 a 10 salários mínimos).
Silva Filho et al15 avaliaram a oclusão de 2016 crianças entre 3 a 6 anos na
cidade de Bauru – SP. Foi encontrada oclusão normal em apenas 26,4% da amostra
e o restante, 73,26% da população estudada, apresentou alterações.
Sadakyio et al20 analisaram as relações morfológicas oclusais de crianças
com idade entre 3 anos e 6 meses e 6 anos e 11 meses, frequentadoras de creches
municipais da cidade de Piracicaba –SP. A amostra composta de 243 crianças de
ambos os gêneros, apresentou 71,6% de prevalência de más oclusões, sendo que o
achado mais freqüente foi mordida aberta anterior (40,08%).

Thomaz e Valença14 pesquisaram em São Luís – MA, 1056 crianças
matriculadas em pré-escolas a presença de má oclusão na dentadura decídua.
Evidenciaram uma prevalência de 71,4% de má oclusão nas crianças avaliadas,
com maior índice para trespasse horizontal aumentado (27,3%). Também foi
verificada associação entre a presença de má oclusão e o gênero e localização das
pré-escolas.
Bezerra e Cavalcanti16 avaliaram a distribuição das más oclusões em 106 préescolares na faixa etária de 3 a 5 anos na cidade de Campina Grande - PB. Foi
diagnosticada em 80,2% a prevalência de má-oclusão nas crianças, não existindo
diferença significativa entre os gêneros. O trespasse horizontal acentuado (49,1%) e
a mordida aberta anterior (45,3%) foram as irregularidades encontradas com maior
freqüência.
Fernandes e Amaral24 verificaram a freqüência das más oclusões em 148
crianças na faixa etária de 3 a 6 anos de idade na cidade de Niterói – RJ. Os autores
propugnaram que aproximadamente 30% das crianças examinadas apresentaram
sobremordida e trespasse horizontal exagerados além de mordida aberta anterior.
Kobayashi et al.25 realizaram um estudo com 1377 crianças, entre 3 a 6 anos,
de escolas públicas da cidade de São Paulo – SP para avaliar a relação entre a
duração da amamentação materna e prevalência de mordida cruzada posterior na
dentadura decídua. Os autores concluíram que crianças com amamentação materna
exclusiva por mais de 12 meses apresentavam riscos vinte vezes menores de
desenvolver mordida cruzada posterior em relação a crianças que nunca foram
submetidas a amamentação materna.
Compulsando a literatura especifica da região de Londrina-PR notou-se a
existência de poucos trabalhos que versaram sobre o assunto.13;26-27 Além disso,
nota-se uma escassez de trabalhos que avaliaram a prevalência de má oclusão na
dentadura decídua. Portanto, com base na literatura examinada, procurou-se
determinar a prevalência de más oclusões e oclusão normal avaliando as
características oclusais de crianças de 3 a 5 anos de idade de ambos os gêneros na
cidade de Londrina-PR.

3 ARTIGO

Prevalência de más oclusões e oclusão normal em crianças
de 3 a 5 anos.

RESUMO

O presente estudo epidemiológico observacional se propôs a estimar a prevalência
das más oclusões e oclusão normal na dentadura decídua em pré-escolares de
ambos os gêneros com idade média de 3,79 anos (SD: 0,036). Para tanto, foi
realizado um exame clinico em 466 crianças e utilizado um questionário para coleta
de dados. A análise das características oclusais foi realizada por um único
examinador previamente calibrado (Kappa = 0,86), utilizando-se espátula abaixadora
de língua e sonda periodontal milimetrada CPI/WHO, para avaliar as discrepâncias
horizontais, verticais e transversais. A análise estatística descritiva foi empregada
para sumariar os dados coletados. Constatou-se maior prevalência de má oclusão
(69,74%,n = 325). As alterações mais frequentes foram sobremordida
moderadamente aumentada (27,03%, n = 126), seguido de mordida aberta anterior
23,81%, n = 111), e trespasse horizontal aumentado 14,59% (n = 68). O teste quiquadrado verificou a associação entre gêneros, idade, oclusão normal e má oclusão.
Observou-se uma maior prevalência de má oclusão no gênero feminino. Em relação
à idade averiguou-se maior frequência no grupo etário de 3 anos, seguido das
crianças com 4 e 5 anos, apresentando uma diferença estatisticamente significante.
De acordo com a metodologia utilizada,a má oclusão denota ser um problema de
saúde pública, devido a sua alta incidência e seu caráter precoce de aparecimento.
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ABSTRACT

The present observational epidemiologic study was to assess the prevalence of
malocclusions and normal occlusions in the deciduous dentition of both gender
preschool children with mean age of 3.79 years (SD:0.0368). For this purpose, 466
children were analyzed through a clinical examination and a data collecting
questionary. Occlusal characteristics were evaluated by a single examinator
previously calibrated (Kappa=0,86), by using a tong holding spatula and a scaled
periodontal probe CPI/WHO, in order to evaluate sagital, vertical and transversal
discrepancies. Descriptive statics analysis was employed in order to summarize the
collected data. The results indicated a malocclusion prevalence of 69,74% (n=325).
The most frequent alterations were moderaly increased overbite (27,03%, n= 126),
followed by anterior open bite (23,81%, n=111) and increased overjet (14,59 %,
n=68). The chi-square test assessed the association among gender, age, normal
occlusion and malocclusion. It was observed greater malocclusion prevalence in
females. When related to age, malocclusions were found to be more frequent in the 3
years of age group, followed by the groups of 4 and 5 years of age, showing a
statically significant difference. According to the methods used in this study,
malocclusion can be considered a public health problem, due to its high incidence
and early establishment .
Key words: Epidemiology. Malocclusion. Dental occlusion. Primary dentition.
Orthodontics.

INTRODUÇÃO

A epidemiologia pode ser definida como o estudo da distribuição e dos
determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde, em populações
específicas, e a aplicação deste para controle de problemas de saúde.1	
   A
epidemiologia contemporânea está situada em um fascinante campo de novos
questionamentos sobre o processo saúde-doença e sua relação com a sociedade.2	
  
Conclusões sobre terapêutica e, principalmente, prevenção podem originar-se de
estudos observacionais e a estatística encontrada na saúde visa dirigir opiniões,
mudar políticas e instituir reformas para propender à recuperação e promoção da
saúde.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde,3 oriundos de estudos
epidemiológicos, a escala de prioridades dos problemas bucais é composta pela
cárie dentária, seguida pelas doenças periodontais e das más oclusões. Estas
representam um importante problema de saúde pública devida sua elevada
incidência, seu caráter precoce de aparecimento e implicações fisiológicas e sociais
que desencadeiam.4
A oclusão “normal” decídua é definida, simplificadamente, como relação
dentária adequada quando existe compatibilidade entre os arcos dentários nos
sentidos sagital, vertical e transversal. Além disso, o canino superior deve ocluir na
ameia entre o canino inferior e o primeiro molar decíduo inferior bilateralmente.
Outra característica da oclusão ideal na dentadura decídua é a ausência de
apinhamentos e presença de todos os dentes.5,6

A má oclusão constitui uma

anomalia do desenvolvimento dentário e/ou dos arcos dentários, ocasionando
problemas funcionais e estéticos.7 As más oclusões encontradas com maior
freqüência na dentadura decídua são mordida aberta anterior, sobremordida
acentuada, trespasse horizontal aumentado e mordida cruzada posterior.8,9
É possível afirmar que a incidência de má oclusão prevalece em relação à
oclusão normal, entre as populações, independentemente do estágio do
desenvolvimento da oclusão.5,10-13 A preponderância de má oclusão ocorre devido a
fatores etiológicos intrínsecos, incluindo os fatores genéticos, gênero, crescimento

e desenvolvimento individual, transtornos endócrinos e doenças metabólicas.14 Entre
os fatores extrínsecos podemos destacar a cárie, perda precoce dos dentes e
inúmeros fatores ambientais13,15 que cooperam para o desenvolvimento dos diversos
tipos de má oclusão.
Diversos

autores,

em

diferentes

regiões,

aludiram

sobre

o

estudo

epidemiológico das más oclusões,5,7-9,14,16 entretanto, alguns dados apresentam
variabilidade. Isto pode estar associado ao fato de o Brasil ser um país que
apresenta pluralidade de identidades culturais, cada uma com particularidades e
contribuições específicas. Fatores como a miscigenação racial, áreas desenvolvidas
que apresentam fluoretação da água de abastecimento público e diversidades
metodológicas dos estudos são relevantes na determinação da prevalência de má
oclusão nas populações.
O diagnóstico e tratamento precoce das oclusopatias facilitam ações de
saúde e de prevenção, com o intuito de miminizar sua prevalência nas dentaduras
mista e permanente. Nesse sentido, destaca-se a importância dos estudos
epidemiológicos, pois estes propõem-se a formular hipóteses para refutação e
responder questionamentos acerca da etiologia das doenças2.
Diante do exposto, o presente estudo, por meio de uma metodologia
específica utilizando apenas um examinador previamente calibrado, tem como
objetivo determinar a prevalência de más oclusões e oclusão normal na dentadura
decídua completa, após realização de um cálculo amostral, na cidade de LondrinaPR.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional dirigido para avaliação
das características oclusais na fase da dentadura decídua completa. O protocolo
deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte
do Paraná (UNOPAR). Também foram obtidos apreciação da Diretoria do Núcleo
Regional de Educação e autorização oficial da direção das escolas presentes no
trabalho. Os pais ou responsáveis legais pelos escolares assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido autorizando, portanto, a participação da criança na
pesquisa.

A amostra foi constituída por 466 pré-escolares (227 do gênero feminino e
239 do gênero masculino), com idade média de 3,79 anos (DP:0,0368)

e

matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil da cidade de Londrina –
PR (CEMEI) que estão distribuídos estrategicamente por região (Norte, Sul, Leste,
Oeste e Centro).
Para determinar o tamanho mínimo da amostra foi utilizada a fórmula
proposta por Barbetta17, com intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro
tolerável de 5%. (Quadro 1).

Quadro 1 - Cálculo amostral preconizado por Barbetta (2007)

O número total de crianças entre 3 a 5 anos, em Londrina-PR, é de
20.825,18 sendo que o número mínimo calculado da amostra foi 393. Para
compensar eventuais perdas, acrescentou-se 15% ao mesmo (N=452). Os critérios
de inclusão adotados foram: pertencer a faixa etária de 3 a 5 anos, de ambos os
gêneros, possuir dentadura decídua completa, ausência de tratamento ortodôntico
prévio, frequentar regularmente a respectiva pré escola no ano de 2010 e
apresentar os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente
assinados pelos pais ou responsáveis.
A equipe para realização dos exames clínicos foi constituída de dois
operadores especialistas em Ortodontia e Ortopedia Facial, sendo que o operador 1
(G.A.B.C) realizou o exame clínico e o operador 2 (S.M.A.G) anotou os dados do
exame, ambos devidamente paramentados (uniforme, luvas, touca, óculos).
Previamente foi realizado um estudo piloto, em 39 crianças de ambos os gêneros,
com o propósito de calibrar o examinador (Kappa=0.86). Após as adequações na
metodologia, as coletas foram iniciadas.
Foi solicitado às crianças que sentassem em uma cadeira direcionada para
uma fonte de luz natural e abrissem a boca, para realizar a avaliação utilizando uma

espátula de madeira descartável e sonda milimetrada periodontal (CPI/WHO). Para
concluir a avaliação, foi solicitado que as crianças ocluíssem em máxima
intercuspidação (habitual), a fim de avaliar as relações sagitais, verticais e
transversais entre as arcadas dentárias. As informações colhidas foram registradas
pelo operador 2 em fichas individualizadas. As variáveis analisadas foram: idade;
gênero; raça; relação dos incisivos decíduos nos sentidos horizontal e vertical;
relação dos segundos molares decíduos (plano terminal reto, degrau mesial e
degrau distal); relação dos caninos decíduos (Classe I, Classe II e Classe III);
mordida cruzada posterior e apinhamentos.
Para a avaliação da prevalência de má oclusão e oclusão normal nos préescolares foi utilizada uma ficha clínica, onde foram registrados os exames e a
identificação dos escolares, mediante o acompanhamento teórico-prático. Adotaramse os critérios preconizados por Martins et al5, Silva Filho et al8 e Facholli6 com
adaptações.
Os parâmetros para definir uma oclusão decídua normal foram: presença de
todos os dentes decíduos; trespasse horizontal positivo de 1 a 3mm; sobressaliência
vertical, incisivo superior cobrindo até ⅓ da coroa do incisivo inferior; relação sagital
de caninos em oclusão normal (canino superior ocluindo na ameia entre o canino
inferior e o primeiro molar decíduo inferior) bilateralmente; plano terminal dos
segundos molares decíduos vertical ou com degrau mesial; compatibilidade
transversal entre os arcos dentários (arco inferior totalmente incluído no superior) e
ausência de apinhamentos (Figura 1).

Figura 1 - Fotografias intrabucais evidenciando relação sagital, vertical e transversal
adequadas para a dentadura decídua. Relação sagital de Classe I do lado
direito (1A); Oclusão adequada (1B); Relação sagital de Classe I do lado
esquerdo (1C)

A análise estatística descritiva foi realizada para sumariar e apresentar os
dados coletados. Utilizou-se o software estatístico BioEstat 5.0 e empregou-se o
teste do qui-quadrado (X²) para verificar a associação entre gêneros, idade, oclusão
normal e má oclusão.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 466 crianças de ambos os gêneros. Evidenciouse uma prevalência de 69,74% (n = 325) de má oclusão, e 30,26% (n = 141) para
oclusão normal.

A Tabela 1 representa a prevalência de má oclusão e oclusão normal
segundo o gênero.

Tabela 1 - Prevalência da má oclusão e oclusão normal em escolares segundo o gênero

Variáveis
Má oclusão
Normal
Total
2
X = 6,549

Masculino
154
85
239

Feminino
171
56
227

Total
325
141
466

p
0,0105

Diagnosticou-se uma prevalência maior de má oclusão no gênero feminino (p
= 0, 0105).
Houve associação estatisticamente significante entre a idade da criança e a
prevalência de má oclusão (Tabela 2).

Tabela 2 - Associação entre idade e prevalência de má oclusão e oclusão normal

Variáveis
Má oclusão
Normal
Total
2
X = 9,226

3 anos
157
47
204

4 anos
100
53
153

5 anos
68
41
109

Total
325
141
466

p
0,0099

A distribuição segundo a idade teve como maior frequência o grupo etário de
3 anos, seguido das crianças com 4 e 5 anos, apresentando uma diferença
estatisticamente significante (p = 0,0099).

A caracterização da amostra segundo a etnia evidencia uma prevalência
significante da raça leucoderma, seguida da raça feoderma (Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição das crianças segundo a etnia

Variável

Raça

Categoria

N

%

Xantoderma

7

1,52

Melanoderma

59

12,66

Feoderma

89

19,09

Leucoderma

311

66,73

Tabela 4 – Distribuição dos escolares segundo a presença de má oclusão ou oclusão normal

Porcentagem

Número

(%)

(n)

Aumentado

14,59%

68

Nula

1,5%

7

Cruzado Anterior

1,5%

7

Normal

82,41%

384

Mordida Aberta

23,81%

111

Nula

1,93%

9

Moderado

27,03%

126

Acentuado

3,46%

16

Normal

43,77%

204

Plano Terminal Reto

30,90%

144

Relação dos Molares

Plano Terminal Mesial

64,80%

302

Decíduos

Plano Terminal Distal

4,30%

20

Normal

95,70%

446

Unilateral Funcional

6%

28

Relação Transversal

Unilateral Verdadeira

5%

23

Posterior

Bilateral

2%

9

Normal

87%

406

Inferior

11%

51

Superior

3%

14

Superior e Inferior

1%

5

Normal

85%

396

Variáveis

Trespasse Horizontal

Trespasse Vertical

Apinhamentos

RELAÇÃO DOS CANINOS DECÍDUOS
A distribuição da má oclusão segundo a classificação de Angle19 adaptada
para a dentadura decídua verificou uma prevalência de 30,25% para oclusão normal.
Em relação às más oclusões, encontrou-se uma porcentagem maior de Classe I
(43,13%), seguido de Classe II (23,81%) e uma pequena incidência de Classe III
(2,81%), como observado na Figura 2.

Figura 2 - Representação gráfica da distribuição da má oclusão na dentadura decídua

DISCUSSÃO

Desde

os

primórdios

da

Ortodontia,

procurou-se

investigar

as

características da oclusão. Estudos epidemiológicos têm demonstrado dados sobre
má oclusão e oclusão normal, entretanto alguns trabalhos apresentam variações em
seus resultados.5,7,9
O presente trabalho observou que a predominância de má oclusão na
dentadura decídua foi de 69,74%. Resultado semelhante foi encontrado no trabalho
de Thomaz e Valença7 que apontou prevalência de 71,4% de má oclusão nas
crianças avaliadas. Silva Filho et al8 verificou presença de má oclusão em 73,26%
na dentadura decídua em pré-escolares da cidade de Bauru – SP.

Fachiolli6

realizou um estudo também na cidade de Londrina – PR e a prevalência de má

oclusão foi de 74,9%. Martins et al5 e Bezerra e Cavalcanti9 verificaram maior
prevalência da má oclusão na dentadura decídua (80,2%). Resultados diferentes
foram obtidos por Maia20 que encontrou prevalência menor (57,3%) em crianças da
cidade de Natal – RN e por Rebello Junior e Toledo21 na cidade de Araraquara
(49,2%). Estas diferenças nos resultados podem ser explicadas pela diversidade
metodológica, diferentes conceituações de má oclusão e interpretação das
informações obtidas para avaliação das características oclusais na dentadura
decídua.22
Maior prevalência de má oclusão foi observada no gênero feminino
(75,33%), dado compatível com os estudos de Sadakyio et al14 que verificou tal fato
em 75,5% das crianças do gênero feminino e Thomaz e Valença7 evidenciaram
associação estatisticamente significante entre má oclusão e gênero das crianças e
observaram existir uma chance 1,5 vezes maior de as crianças do gênero feminino
desenvolverem sobremordida. Martins et al5, Bezerra e Cavalcanti9, contrariando os
estudos citados anteriormente, não encontraram predileção de má oclusão para o
gênero da criança.
Constatou-se maior prevalência de má oclusão no grupo etário de três anos
(76,96%), decrescendo com o aumento da idade – nos grupos etários de 4 e 5 anos
foram encontradas porcentagens de 65,35% e 62,38%, nesta ordem. Tomita, Bijella
e Franco23 encontraram resultados semelhantes, com a má oclusão sendo
significativamente mais elevada no grupo etário de três anos. Alguns autores
afirmam que a auto-correção de determinadas más oclusões ocorre após a
eliminação de hábitos bucais.24,25 Desta forma, a remoção precoce ou a persistência
dos hábitos influenciam diretamente na porcentagem de más oclusões nos
diferentes grupos etários de 3, 4 e 5 anos20.
Considerando-se o trespasse horizontal, o presente estudo averiguou
trespasse horizontal aumentado (acima de 3mm) em 15% da amostra, seguido de
mordida cruzada anterior e discrepância nula (1,5%). Em 1997, Serra Negra,
Pordeus e Rocha Junior26 observaram prevalência de 18.8% de discrepância
aumentada. Valores notadamente aumentados (
16

Fernandes e Amaral,

4mm ) foram observados por

tal estudo determinou uma prevalência de 33,11% nas

crianças avaliadas.
Em relação ao trespasse vertical, constatou-se uma prevalência de 30,49%,
estruturados da seguinte forma: 3,46% possuíam trespasse vertical acentuadamente

aumentado - incisivo superior cobre mais que ½ do incisivo inferior - e a má oclusão
encontrada com maior frequência foi o trespasse vertical moderadamente
aumentado (27,3%) - utilizando-se como critério quando o incisivo superior cobre de
⅓ a ½ o incisivo inferior. Estes achados corroboram com os estudos de Valente e
Mussolino27 que relataram uma prevalência de 32,5% de sobremordida e Mônico e
Amaral28 que observaram a presença da mesma em 33,15% da amostra. A
freqüência de casos de mordida aberta anterior foi de 23,81% neste estudo,
semelhante aos resultados verificados por Valente e Mussolino,27 que constataram
23,32%. No entanto, Thomaz e Valença7 conferiram a ocorrência em 15,06% das
crianças. Sabe-se que a mordida aberta anterior pode estar associada à hábitos de
sucção digital e chupeta, algo freqüente em crianças de 1 a 5 anos. Com o aumento
da idade há uma tendência à diminuição de tais hábitos, influenciando diretamente
na prevalência de mordida aberta anterior29.
A relação inter-arcos no sentido sagital pode ser mensurada pela relação de
caninos e molares. Este estudo encontrou maior predominância de Classe I na
relação de canino, tanto na amostra geral e na de má oclusão, seguida pela Classe
II e Classe III, respectivamente. Os resultados encontrados no presente trabalho
estão de acordo com a tendência mostrada na literatura.4-5,8,30 Em relação ao plano
terminal dos segundos molares decíduos, evidenciou-se com maior freqüência o
plano terminal com degrau mesial em 64,80% das crianças da amostra, seguida de
plano terminal reto em 30,90% e plano terminal distal em apenas 4,30%. Corrobora
com os achados de Barbosa, Nicoló e Ursi31 e Ferreira et al32. Em contrapartida,
alguns autores14,22,33-34

apresentaram resultados distintos, constatando maior

freqüência de plano terminal reto. Tal fato pode ser justificado pela dificuldade de
avaliar clinicamente crianças de 3, 4 e 5 anos. Para obtenção de um diagnóstico
preciso o ideal seria realizar moldagens para confecção de modelos de estudo e, por
isso, sugere-se que a avaliação da discrepância sagital seja avaliada pelos caninos
decíduos.
A prevalência de mordida cruzada posterior está semelhante à encontrada na
literatura variando entre 12% e 18%.8,14,30 Destas, a mordida cruzada unilateral
funcional estava presente em 6% das crianças, seguida de mordida cruzada
unilateral verdadeira (5%) e apenas 2% da amostra apresentou mordida cruzada
posterior bilateral. Kobayashi et al.35, em seu estudo concluíram que crianças com
amamentação materna exclusiva por mais de 12 meses apresentavam riscos vinte

vezes menores de desenvolver mordida cruzada posterior em relação a crianças que
nunca foram submetidas a amamentação materna.
Nossos resultados apresentaram dados interessantes, evidenciando uma alta
prevalência de má oclusão e possível associação de hábitos deletérios influenciando
diretamente no desenvolvimento dos diversos tipos de más oclusões. Por isso, é
fundamental a conscientização dos pais em relação aos malefícios que podem ser
ocasionados por comportamento inato.

CONCLUSÃO

De acordo com a metodologia utilizada, pode-se afirmar que:
1. A prevalência de má oclusão na dentadura decídua foi de 69,74%.
2. A freqüência de más oclusões foi de 43,13% para Classe I, 23,81% para Classe II
e 2,81% para Classe III.
3. Houve maior prevalência de má oclusão no gênero feminino.
4. A má oclusão encontrada com maior frequência foi sobremordida moderadamente
aumentada, seguida de mordida aberta anterior.
É possível concluir que existe um elevado índice de má oclusão na
dentadura decídua na cidade de Londrina-PR, o que denota ser um problema de
saúde pública.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a metodologia utilizada, pode-se afirmar que:
1. A prevalência de má oclusão na dentadura decídua foi de 69,74%.
2. A freqüência de más oclusões foi de 43,13% para Classe I, 23,81% para
Classe II e 2,81% para Classe III.
3. Houve maior prevalência de má oclusão no gênero feminino.
4. A má oclusão encontrada com maior frequência foi sobremordida
moderadamente aumentada, seguida de mordida aberta anterior.
É possível concluir que existe um elevado índice de má oclusão na
dentadura decídua na cidade de Londrina-PR, o que denota ser um problema de
saúde publica.
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ANEXOS

ANEXO A

ANEXO B

ANEXO C

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais

Senhores Pais,
O objetivo do trabalho é avaliar a oclusão das crianças na cidade de Londrina,
diagnosticar se existe uma oclusão normal ou alguma anormalidade presente nos
arcos dentários das crianças. Por isso, nós, dentistas, gostaríamos de examinar seu
(sua) filho (a). Somente após o exame clínico, poderemos orientá-los a prevenir e
indicar um tratamento precocemente dessas alterações.
Com o objetivo de fazer um diagnóstico dos problemas bucais, a equipe do
Mestrado em Odontologia (Área de Concentração – Ortodontia) da Universidade
Norte do Paraná (Unopar) está realizando um trabalho nas escolas municipais e
particulares da cidade de Londrina. Nosso trabalho envolve:
1) A autorização dos pais para a avaliação odontológica de seus filhos.
2) A avaliação odontológica de seus filhos;

Levando em consideração a importância deste trabalho para a saúde bucal
das crianças, solicitamos sua autorização por escrito, para que possamos
realizar o exame odontológico em seu (sua) filho (a), durante o período
escolar e na própria escola.
Eu,--------------------------------------------------R.G.-----------------------------------autorizo a realização do exame odontológico em meu (minha) filho (a), pela equipe
do Mestrado em Odontologia (Área de Concentração Ortodontia) da Universidade
Norte do Paraná (Unopar).
Londrina,--------de--------------------------------de 2010.
Assinatura:---------------------------------------------

ANEXO D
Relação Nom inal dos Centros M unicipais de Educação Infantil

CENTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
CAROLINA
BENEDITA DOS
SANTOS
DURVALINA
PEREIRA OLIVEIRA
DE ASSIS

ENDEREÇO

TELEFONE

DIRETORA

Rua: José Soares, 22C.H. Avelino Vieira
CEP 86.056-100

3375-0196

TONIA REJANE
FELIX

Rua: Cerejeira, 427
Jd. Marabá
CEP 86.035-450

3375-0230

LUZIA CRISTINA
DOS SANTOS E
SILVA

FRANCISCO
QUESADA ORTEGA

Rua: José Vargas, 250
C.H. José Maurício
3375-0192
Barroso ( Eucaliptos)
CEP 86.071-710

JOCELE
APARECIDA
ANDRADE DÉA

KALIN YOUSSEF
YOUSSEF

Rua: Tanzânia, 315
C.H. Hilda Mandarino
CEP 86.080-010

3375-0195

ROSANGELA DE
Fª RIEDO
FERREIRA

3375-0191

LUCIANA ADÁRIO
BRANDÃO

3375-0197

IVONE APARECIDA
GOMES

3375-0204
3375-0198

CHRISTIANE
MARTINS
KUSSIMA

3375-0194

SANDRA REGINA
ALVES DA ROCHA

MARINA SABÓIA
NASCIM ENTO
MARÍZIA CARLI
LOURES
VALÉRIA
VERONESI
YOLANDA
SALGADO VIEIRA
LIMA

Av.Guilherme de
Almeida,3655
Jd. Cristal
CEP 86.044-000
Rua: José Borralli, 325
Jardim Santiago
CEP 86.071-710
Rua: Benjamin
Constant,800
Centro
CEP 86.010-350
Rua: Nelson Brunelli,
338
C.H.
Alexandre Urbanas
CEP: 86.037-540

ANEXO E

FICHA PARA EXAME CLÍNICO ODONTOLÓGICO E ORTODÔNTICO
Data:---------/----------/----------- Examinador:---------------------------------------------------Curso: ( ) Graduação

( ) Mestrado

Escola:---------------------------------------------------------- ( ) Municipal

( ) Particular

Nome do (a) aluno (a):------------------------------------------------------------------------------Sexo: ( ) M

( )F

Idade:---------------------------

Cor da pele: (
(
(
(

) branca
) negra
) amarela (oriental)
) parda (morena)

1) Anotar presença de cárie e às faces envolvidas:
55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

2) SOBRESSALIÊNCIA (OVERJET)
(
(
(
(

) Mordida cruzada anterior (trespasse negativo)= - ----------------mm
) Nula
) Normal = + 1 a 3 mm
) Aumentada (trespasse maior que 3 mm)= +-----------------mm

3) SOBREMORDIDA (OVERBITE)
(
(
(
(
(

) Mordida aberta anterior = - -----------------mm
) Nula
) Normal (o incisivo superior cobre 1/3 do inferior)
) Moderadamente aumentada ( o incisivo superior cobre de 1/3 a ½)
) Acentuadamente aumentada ( o incisivo superior cobre mais que ½)

4) RELAÇÃO DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS
Plano terminal reto
Degrau mesial
Degrau distal

( ) direito
( ) direito
( ) direito

( ) esquerdo
( ) esquerdo
( ) esquerdo

5) RELAÇÃO DOS CANINOS DECÍDUOS
Classe I
Classe II
Classe III

( ) direito ( ) esquerdo
( ) direito ( ) esquerdo
( ) direito ( ) esquerdo

6) MORDIDA CRUZADA POSTERIOR
(
(
(
(

) Ausente
) Bilateral
) Unilateral verdadeira:
( ) direito
) Unilateral com desvio funcional da mandíbula ( ) direito

( ) esquerdo
( ) esquerdo

7) DIASTEMAS
No arco superior

( ) Ausentes
( ) Somente os espaços primatas
( ) Generalizados

No arco inferior

( ) Ausentes
( ) Somente os espaços primatas
( ) Generalizadaos

8) APINHAMENTO NA REGIÃO ANTERIOR
( ) No arco superior
( ) No arco inferior
( ) Inexistente

