
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

 

 

KÉSIA REGINA CINTRA MUNIZ 

 

 

 

CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DA 

ATENÇÃO BÁSICA SOBRE ORTODONTIA PREVENTIVA E 

INTERCEPTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016



 

                                                                                                   



 

KÉSIA REGINA CINTRA MUNIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DA 

ATENÇÃO BÁSICA SOBRE ORTODONTIA PREVENTIVA E 

INTERCEPTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ensino na Saúde – nível Mestrado 
Profissional da Universidade Federal de Goiás 
para obtenção do Título de Mestre em Ensino 
na Saúde. 

 
Orientadora: Profª. Drª. Maria De Fátima 
Nunes. 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





iv 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

Aluna: Késia Regina Cintra Muniz 

Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Nunes 

 

 

 

Membros: 

 

1. Dra Maria de Fátima Nunes– Presidente da banca 

2. Dr. Vardeli Alves de Moraes – FM/UFG  

3. Dr. Leandro Brambilla Martorell – FO/UFG 

Suplentes: 

1. Dra. Ida Helena Carvalho F. Menezes - FANUT/UFG  

2. Dra. Maria do Carmo Matias Freire – FO/UFG 

 

 

Data: 01/08/2016 

 

 



v 

 

 

Dedico este trabalho a todas as crianças 

brasileiras, na esperança de que, um dia, todas 

tenham acesso a uma saúde bucal de 

qualidade. 

 
 

 
 



vi 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar a oportunidade, a sabedoria e 

a força para trilhar este caminho em busca da realização deste sonho: o de ser 

mestre. 

Ao meu esposo Carlos Júnior, um agradecimento especial. Pela compreensão, 

paciência, por tolerar minhas ausências, pela dedicação e esforço ao meu lado em 

todos os momentos, pelo incentivo e conselhos nos momentos difíceis e por 

compartilhar das alegrias e conquistas em cada etapa vencida nesta fase da minha 

vida, como se fossemos um só. 

Aos meus filhos, João Henrique e Vitório pela maturidade em compreender minha 

ausência em tantos momentos, mesmo sendo ainda tão pequenos. Pela paciência e 

amor que motivaram-me a seguir em busca da realização deste sonho para 

proporcionar um futuro ainda melhor para todos nós. 

Aos meus queridos pais pelo apoio, incentivo, por serem exemplos de confiança e fé 

em Deus e de dedicação e perseverança diante das adversidades, qualidades que 

foram a mim essenciais durante esta etapa.  

Aos meus familiares pelo apoio, incentivo, paciência e amor com que me cercaram 

em todos os momentos. Vocês foram imprescindíveis à realização deste sonho.  

Aos meus pais, minha sogra Wanilde e à minha querida tia Menir por terem cuidado 

dos meus filhos, com tanto carinho e dedicação, nos momentos que tive que me 

ausentar para a realização deste mestrado. 

À Profª Drª Maria de Fátima Nunes primeiramente pela confiança, paciência, apoio e 

dedicação em todos os momentos. E, muito mais pela excelente orientação e o 

privilégio da sua amizade. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde 

(MEPES/FM/UFG) pelas excelentes contribuições. 

Aos colegas do MEPES/FM/UFG pelos momentos de riquíssimas discussões, pelas 

contribuições, pelos incentivos, pelos momentos de descontração e o privilégio de 

vossas amizades. 

À equipe do Instituto Kenedy de pós-graduação pelo apoio e compreensão durante a 

realização deste mestrado, em especial, aos mestres e colegas Vinícius Póvoa e 

Miguel Canedo, pelos incentivos e auxílios em todos os momentos. 

Ao professor Kenedy Kuhn, primeiramente pela oportunidade e incentivo para que 

eu pudesse trilhar o caminho da docência. Pela paciência, apoio, compreensão e por 



vii 

ser este exemplo de dedicação, esforço e luta para compartilhar conhecimentos com 

qualidade e eficiência. 

À Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, na pessoa do Secretário Municipal de 

Saúde, Dr. Fernando Machado de Araújo, pela oportunidade de realizar este curso. 

Ao Diretor da Central de Abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia (Almoxarifado Central), Valdivino Alves de Araújo, ao cirurgião-dentista 

Josias Evangelista da Rocha Neto e demais colegas desta unidade pela 

compreensão e auxílio durante este período. 

Aos meus colegas cirurgiões-dentistas dos Distritos Norte, Campinas-Centro, Leste, 

Oeste e Noroeste e à Gerência de Saúde Bucal na pessoa da Dra. Mary Anne 

França pelo apoio na fase da coleta de dados. 

À cirurgiã-dentista Laura Azevedo e demais colegas cirurgiões-dentistas da 

Secretaria Municipal de Saúde de Niquelândia pelo auxílio e colaboração ao 

instrumento de coleta de dados. 

À minha querida professora e hoje colega na docência, Rosineide Amorim pela 

revisão e contribuições no instrumento de coleta de dados. 

Aos colegas cirurgiões-dentistas da Atenção Básica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia pela prestatividade em responder o instrumento de pesquisa. 

À funcionária do Departamento da Pós-Graduação – Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde, Roberta Moreira Gonçalves, pela prestatividade e atenção.   

Ao Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Leles pela orientação na utilização do software SPSS 

e pelos valiosos ensinamentos relacionados à bioestatística repassados. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pela bolsa 

concedida durante o mestrado.   

A todos aqueles que contribuíram para a realização deste estudo. 



Sumário viii 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 18 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................ 21 

2.1 Má oclusão ........................................................................................ 22 
2.1.1 Conceito .................................................................................... 22 
2.1.2 Etiologia da má oclusão ............................................................ 22 
2.1.3. Consequências da má oclusão e seu impacto na saúde  
pública ............................................................................................... 29 

2.2 Ortodontia preventiva e interceptora ............................................. 30 
2.2.1 Conceito .................................................................................... 30 
2.2.2 Tratamento precoce e suas vantagens ..................................... 30 

    2.3 Má oclusão e ortodontia preventiva e interceptora no contexto  
          da saúde pública..............................................................................  .33 

2.3.1 Aspectos Epidemiológicos ........................................................ 33 
2.3.2 Inserção da ortodontia nos serviços públicos de saúde ............ 38 
2.3.2.1 A ortodontia e a saúde pública no mundo .............................. 39 
2.3.2.2 A ortodontia e a saúde pública no Brasil ................................ 39 

2.4 A Ortodontia na Atenção Básica .................................................... 42 
2.5 A formação profissional em saúde e a ortodontia preventiva 
e interceptora ......................................................................................... 46 

 
3 OBJETIVOS .............................................................................................  53 

3.1 Objetivo geral ..................................................................................  53 
3.2 Objetivos específicos ...................................................................... 53 

 
4 MÉTODOS ................................................................................................ 54 

4.1 Tipo de estudo .................................................................................. 54 
4.2 População de estudo ....................................................................... 54 
4.3 Critérios de inclusão e exclusão .................................................... 54 
4.4 Instrumento de pesquisa e coleta de dados .................................. 54 
4.5 Análise dos dados ........................................................................... 55 
4.6 Procedimentos éticos .....................................................................  62 

 
5 RESULTADOS .................................................................................. ........64 
    5.1 Caracterização dos Cirurgiões-Dentistas..........................................64 
    5.2 Conhecimento e Atitudes dos Cirurgiões-Dentistas Sobre 
    Ortodontia Preventiva e Interceptora.......................................................70 
    5.3 Fatores dificultadores à realização de Ortodontia Preventiva 
    e Interceptora na Atenção Básica ............................................................77 
    5.4 Influência do perfil demográfico e profissional no conhecimento 
    e atitudes dos cirurgiões-dentistas..........................................................79 
    5.5 Atitudes dos cirurgiões-dentistas em relação à Ortodontia  
    Preventiva e Interceptora e fatores associados.......................................86 
 
 



Sumário ix 

6 CONCLUSÕES ......................................................................................... 91 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 93 
 
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 95 
 
APÊNDICES .............................................................................................. 125 

Apêndice A – Instrumento de coleta de dados .................................. 126 
Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........... 132 

 
ANEXOS .................................................................................................... 134 

Anexo A – Declaração de Anuência da SMS/Goiânia ....................... 135 
Anexo B – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ... 136 
Anexo C – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho  
Diretor da FO/UFG  ............................................................................... 139 
Anexo D – Comprovante de submissão de artigo científico  
à Revista Ciência & Saúde Coletiva. .................................................. 140 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Figuras, Quadros, Esquemas, Gráficos e Tabelas x 

FIGURAS, QUADROS, ESQUEMAS, GRÁFICOS E TABELAS 

Figura 1 Três tipos faciais distintos ....................................................... 23 

 
Figura 2 Classes de má oclusão ........................................................... 24 

 
Figura 3 Vista intrabucal evidenciando agenesia dos incisivos 

laterais superiores .................................................................. 24 

 
Figura 4 Vista intrabucal evidenciando o incisivo lateral superior 

esquerdo supranumerário ....................................................... 25 

 
Figura 5 Equilíbrio de forças da língua, lábios e bochechas sobre os 

dentes e as estruturas ósseas ................................................ 27 

 
Figura 6 Inclinação dos incisivos superiores para vestibular e dos 

inferiores para lingual, intruídos pela pressão da sucção 
digital ................................................................................. .....27 

 
Quadro 1 Características clínicas e morfológicas do respirador bucal ... 29 

 
Quadro 2 Síntese dos estudos de prevalência e necessidade de 

tratamento ortodôntico apresentados na revisão de 
Evensen e Ogaard (2007) ............................................................... ....38 

 
Quadro 3 Perfil e competências e habilidades do egresso do curso de 

odontologia. ............................................................................ 50 

 

Esquema 1 Abordagens coletivas preconizadas na Atenção Básica......... 44 
 
Esquema 2 Abordagens individuais preconizadas na Atenção Básica ...... 45 
 
Esquema 3 Variáveis demográficas e profissionais e suas respectivas 

categorias do estudo com cirurgiões-dentistas da Atenção 
Básica de Goiânia, GO, 2016 ................................................. 57 

 
Esquema 4 Esquema relativo à formação na pós-graduação dos 

cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 
2016 ........................................................................................ 58 

 
Esquema 5 Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e 

score relativas ao conhecimento da ortodontia preventiva e 
interceptora dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de 
Goiânia, GO, 2016 .................................................................. 59 

 
Esquema 6 Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e 

score adotado relativas ao conhecimento dos cirurgiões-
dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 2016 ............... 60 



   Figuras, Quadros, Esquemas, Gráficos e Tabelas xi 

Esquema 7 Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e 
score adotado relativas ao conhecimento e atitudes dos 
cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 
2016..................................... ..............................................................................  
 

 
 
 
61 

Esquema 8 Análises realizadas no estudo com os cirurgiões-dentistas 
da Atenção Básica de Goiânia, GO, 2016 ..........................................................  
 

 
63 

Gráfico 1 Distribuição das faixas etárias dos cirurgiões-dentistas por 
localidades de atuação na Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, 2016. N=169................... 
 

 
 
66 

Gráfico 2 Distribuição dos cirurgiões-dentistas com pós-graduação 
em Saúde Coletiva /áreas afins e em outras áreas por 
local de atuação, 2016. N=152 ...........................................................................  
 

 
 
68 

Gráfico 3 Frequência de cirurgiões-dentistas da Atenção Básica que 
consideram as condições relatadas como hábitos que 
interferem no desenvolvimento maxilo-mandibular. 
Goiânia-GO. N= 170............................................................ 
 

 
 
 
74 

Gráfico 4 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto à formação profissional e o conhecimento em 
ortodontia preventiva e interceptora. Goiânia-GO, 2016. 
N=168................................................................................... 
 

 
 
 
82 

Gráfico  5 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto às fontes de principais contribuições à qualificação 
em ortodontia preventiva e interceptora e a confiança em  
realizar o diagnóstico da má oclusão precocemente. 
Goiânia-GO, 2016. N=170.................................................... 
 

 
 
 
 
86 

Gráfico  6 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica, 
quanto à formação profissional e atitudes em verificar a 
oclusão dos pacientes. Goiânia-Go, 2016. N = 168............. 
 

 
 
88 

Gráfico   7 Distribuição dos CD em relação à confiança em realizar o 
diagnóstico precoce da má oclusão e a atitude em verificar 
a oclusão do paciente, N=171.............................................. 
 

 
 
88 

Gráfico   8 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
em relação à atitude em verificar a oclusão do paciente e o 
relato de ausência de capacitação como fator dificultador 
para atuação em ortodontia preventiva e interceptora, 
Goiânia-GO, 2016. N=171 .................................................. 
 

 
 
 
 
89 

Gráfico  9   Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto à atitude em verificar a oclusão dos pacientes e o 
conhecimento sobre má oclusão apresentado. Goiânia-
GO. N = 170 ......................................................................... 

 
 
 
89 

  



   Figuras, Quadros, Esquemas, Gráficos e Tabelas xii 

Tabela 1 Características gerais dos cirurgiões-dentistas do serviço 
de Atenção Básica à Saúde de Goiânia, 2016.................... 

 

 
66 

Tabela 2 Pós-graduações em andamento ou concluídas pelos 
cirurgiões-dentistas da Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Goiânia, 2016. N=171.................................... 
 

 
 
69 

Tabela 3 Principais contribuições à qualificação sobre ortodontia 
preventiva e interceptora, segundo os cirurgiões-dentistas 
da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Goiânia, 
2016. N=170......................................................................... 
 

 
 
 
70 

Tabela 4 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto à atitude em atuar nos fatores etiológicos e o 
conhecimento de tais condições como fatores de risco à 
má oclusão. Goiânia-GO, 2016. N=172.............................. 
 

 
 
 
75 

Tabela 5 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto às fontes de principais contribuições à qualificação 
em ortodontia preventiva e interceptora e o conhecimento 
sobre má oclusão. Goiânia-GO, 2016. N=169.................... 
. 

 
 
 
80 

Tabela 6  Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto às características profissiográficas e o 
conhecimento sobre má oclusão. Goiânia-GO, 2016....... 
 

 
 
81 

Tabela 7 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
quanto à formação profissional e o conhecimento das 
condições relacionadas à má oclusão. Goiânia-GO, 2016. 
N=168................................................................................... 
 

 
 
 
84 

Tabela 8 Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica 
em relação à formação profissional e confiança em 
realizar procedimentos relacionados à ortodontia 
preventiva e interceptora. Goiânia-GO, 2016. N=168....... 
 

 
 
 
85 

 
 

  

    

   

   

   

  
 

 



Símbolos, siglas e abreviaturas xiii 

SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

ATM Articulação Temporomandibular 

CAIS Centro de Atenção Integral à Saúde 

CEO Centros de Especialidades Odontológicas 

CNE/CES Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

CPOD Dentes Cariados, Perdidos e Obturados  

CSF Centros de Saúde da Família 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

DCNO Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação de 

Odontologia 

DTM Disfunção Temporomandibular 

EPS Educação Permanente em Saúde 

FO/UFG Faculdade de Odontologia/Universidade Federal de Goiás 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PNAB Política Nacional de Atenção Básica 

PRÓ-Saúde Programa Nacional de Reorientação na Formação Profissional em 

Saúde 

PET-Saúde Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SMS/Goiânia Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 



Resumo xiv 

RESUMO 

 

As abordagens tanto coletivas como individuais, visando à interceptação da má 
oclusão precocemente são competências dos cirurgiões-dentistas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde no Caderno n.17 da Atenção Básica. O objetivo desta pesquisa 
foi analisar a percepção dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica em relação aos 
conhecimentos e atitudes sobre ortodontia preventiva e interceptora e fatores 
associados. Foi realizado um estudo descritivo tendo como população de estudo o 
censo (238) dos cirurgiões-dentistas lotados no Serviço de Atenção Básica do 
município de Goiânia, Goiás. A coleta de dados foi realizada por meio de 
questionário autoaplicável com questões abertas e fechadas. Os dados coletados 
foram processados e analisados estatisticamente por meio do programa SPSS 
versão 17. Foram realizadas análises de frequência para as variáveis categóricas e 
medidas de tendência central e dispersão para as variáveis numéricas, tanto em 
relação à caracterização do perfil profissiográfico, quanto às variáveis relacionadas 
ao conhecimento e atitudes dos participantes. Para avaliar a relação entre as 
variáveis foram utilizados os testes do Qui-quadrado, t de Student e Análise de 
variância (ANOVA), sendo o nível de significância (α) 5%. A taxa de resposta foi de 
172, o que corresponde a 78,8% da amostra ao considerar os fatores de exclusão, 
com maioria (N=124;72,1%) de mulheres, idade média de 44 anos ±9,44, tempo 
médio de atuação na Atenção Básica em saúde de 15 anos ±8,70, com 91 
participantes (52,9%) atuando apenas em serviço público. O tempo médio de 
formado é de 20 anos ±8,78, sendo 72,1% da amostra graduada em instituição 
pública e a maioria (88,4%) com pós-graduações, sendo a formação lato sensu 
preponderante. A maioria dos cirurgiões-dentistas possui conhecimentos 
satisfatórios e atitudes favoráveis sobre ortodontia preventiva e interceptora. 
Contudo, poucos se sentem confiantes em praticar as principais abordagens 
referentes à interceptação precoce da má oclusão, como realizar o diagnóstico 
precoce e orientar quanto à época ideal de tratamento das alterações oclusais. As 
atitudes podem ser influenciadas pelo conhecimento. Apesar dos cirurgiões-
dentistas apresentarem interesse pela temática e demonstrarem perceber a 
importância da ortodontia preventiva e interceptora na Atenção Básica, os resultados 
deste estudo apontam a necessidade de capacitação destes profissionais, por meio 
da educação permanente e de se investir na disponibilidade de alguns recursos, 
além de inserir os campos com informações para diagnóstico da ortodontia 
preventiva e interceptora na ficha clínica da odontologia. 

Palavras-Chave: Má Oclusão; Ortodontia Preventiva; Ortodontia Interceptora; 
Atenção Primária à Saúde; Saúde Bucal.  
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ABSTRACT 

 

Individual and population approaches seeking an early interception of malocclusion 
are skills for dentists, recommended by the Ministry of Health in Primary Care 
Notebook n.17. This research aimed to analyze primary health dentists´ perception 
on their knowledge and attitudes towards Preventive and Interceptive Orthodontics, 
and associated factors. Participants of this descriptive study were dentists who 
worked in primary health care in the city of Goiania, Goias State. Data was obtained 
using a self-administered questionnaire, comprised of open and closed questions. 
Data collected were processed and analyzed using SPPS statistical package version 
17. We performed frequency analysis for categorical variables and calculated central 
tendency and dispersion measures for continuous variables, for characterizing the 
occupational and socio-demographic profile as well as describing variables related to 
participants´ knowledge and attitudes. To assess the relationship between variables, 
we used Chi-square tests, Student´s t tests and variance analysis (ANOVA), 
considering a 5% significance level (α). Response rate was of 72.2%. Most 
participants were female (72.1%), mean age was 44 years (±9.44), average time in 
primary care service was 15 years (±8.70), and 52.9% worked exclusively in public 
service. Average time since graduation was 20 years (±8.78), and 72.1% graduated 
from public universities. Most of them (88.4%) had concluded a post-graduation 
course, prevailing the lato sensu type. Most dentists had satisfactory knowledge and 
favorable attitudes towards Preventive and Interceptive Orthodontics. Nevertheless, 
few participants were confident about performing the main approaches related to the 
early interception of malocclusion, such as early diagnosis and recommending an 
ideal age for occlusal problems´ treatment. Attitude may be influenced by knowledge 
and despite dentists´ interest about the theme and awareness of the relevance of 
Preventive and Interceptive Orthodontics to primary care, our findings highlight the 
need for professional training, through continuing education and investments in 
resources´ availability, as well as introducing Preventive and Interceptive 
Orthodontics diagnosis into the dental record. 

Key words: Malocclusion. Preventive Orthodontics. Interceptive Orthodontics. 
Primary Health Care. Oral Health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou cirurgiã-dentista, graduada pelo Curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis - Unievangélica, Anápolis-Go, em 2001. Há quinze anos 

trabalho cuidando diretamente da saúde bucal de pacientes em consultório 

particular. Especializei-me em Ortodontia em 2011, pela Faculdade Mozarteum de 

São Paulo. Faço parte do corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu em 

Ortodontia da FAMOSP-IKO (Faculdade Mozarteum de São Paulo – Campus 

Goiânia/Instituto Kenedy de Pós-Graduação). Sou cirurgiã-dentista efetiva 

(concursada) da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia desde 2009, atuando no 

Departamento Administrativo. 

 Ser docente sempre foi um sonho. Uma meta que estabeleci em minha vida 

profissional antes mesmo de iniciar a graduação. Fui docente em uma escola de 

música por três anos (1994-1997), área que tenho um verdadeiro fascínio (iniciei 

meus estudos em piano no Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás 

ainda criança, aos seis anos, concluindo-o aos dezoito anos, período em que 

também tive a oportunidade de atuar por algumas vezes como monitora). Contudo, o 

vestibular abriu-me outra porta: a odontologia. 

Na graduação, em busca da realização desta meta da docência, realizei 

monitorias, estágios e atividades visando um futuro egresso em um curso de pós-

graduação stricto sensu. Contudo, ao graduar-me outras oportunidades surgiram e 

ingressei-me no mercado de trabalho. No entanto, procurei sempre estar em contato 

com a área acadêmica. Realizei cursos de aperfeiçoamento profissional em 

dentística (2002 e 2004), oclusão (2005) e em 2006 iniciei os cursos na área de 

Ortodontia. Durante a realização do curso de Formação Básica em Ortodontia no 

Instituo Lenza de Pós-graduação (220 h/aula), tive a oportunidade de aprofundar os 

estudos sobre Ortodontia Preventiva e Interceptora e compreender a importância 

desta temática.  

Ao ingressar-me na especialização, tive a oportunidade de expor ao corpo 

docente o meu desejo de atuar na ortodontia, também, na docência. Sou grata à 
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equipe de professores do Instituto Kenedy de Pós-graduação, que desde o início 

reconheceram meu esforço e dedicação e apoiaram-me na realização deste sonho.  

Nesta busca pelo meu ideal tenho alcançado metas jamais imaginadas: atuar 

na docência na pós-graduação e a realização deste Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Goiás. 

A compreensão da importância da Ortodontia Preventiva e Interceptora e a 

oportunidade de perceber a dificuldade e receio de alguns colegas em atuar nesta 

área instigou-me a realizar minha pesquisa sobre esta temática. A oportunidade 

propiciada por este Programa de fazer uma devolutiva ao serviço por meio de um 

produto técnico foi um fator de grande motivação à realização do Mestrado em 

Ensino na Saúde. Espero contribuir para fomentar ações com vistas à transformação 

e à melhora da qualidade da atenção à saúde em Ortodontia Preventiva e 

Interceptora no SUS e poder continuar contribuindo com meus colegas e alunos por 

meio de ações educativas inovadoras e habilidades e competências desenvolvidas 

neste mestrado, que possibilitaram aprimorar meu desempenho profissional e 

despertaram-me o anseio de promover transformações em meu ambiente de 

trabalho.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A má oclusão refere-se aos desvios dos dentes e dos maxilares do 

alinhamento normal (má posição individual dos dentes, discrepância ósteo-dentária e 

má relação dos arcos dentais, sagital, vertical e transversal). É considerada como 

um problema de saúde pública devido à sua prevalência e interferência na qualidade 

de vida do indivíduo (ALATRACH et al., 2014; BRASIL, 2004b,2012a; GÓIS et al., 

2012; JORDÃO et al., 2015). 

As más oclusões podem determinar alterações funcionais, prejuízos estéticos 

que podem dificultar o convívio social de seus portadores e transtornos 

psicossociais, provocando impactos na qualidade de vida do indivíduo (BRIZON et 

al., 2013; LIU et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2010; OCAMPO-PARRA et al., 2015; 

SARDENBERG et al., 2012). 

A má oclusão possui origem multifatorial, contudo, as características da 

sociedade moderna têm favorecido um aumento significativo na sua prevalência e 

gravidade nos últimos anos (ALATRACH et al., 2014; ALMEIDA et al., 2000; BOECK 

et al.,2013; BRASIL, 2004b; 2012a; GÓIS et al.,2012; JORDÃO et al.,2015).  

Tanto no cenário mundial quanto no Brasil, tem se observado 

transformações em relação ao perfil epidemiológico dos agravos bucais. As ações 

de políticas públicas em saúde bucal, como a fluoretação das águas e dos 

dentifrícios, bem como o crescente acesso da população ao atendimento 

odontológico, têm favorecido uma redução nos indicadores epidemiológicos da 

doença cárie e da doença periodontal, o que tem propiciado a abordagem de 

problemas bucais como a má oclusão, que, até então, eram excluídos dos 

programas de atenção à saúde (BRASIL, 2009, 2012b). A Organização Mundial da 

Saúde destacou dentre suas estratégias globais em saúde bucal para o ano 2020, a 

detecção precoce da má-oclusão e seu referenciamento a outros serviços, quando 

necessário, e a redução do número de indivíduos que apresentam dificuldades na 

mastigação, deglutição e fala (HOBDELL et al., 2003).  

É característica da atenção prestada nos serviços de atenção básica à 

saúde, que os profissionais se ocupem das patologias mais prevalentes nas 

comunidades. Contudo, a atenção à má oclusão no Brasil tem, normalmente, se 

restringido ao nível individual e tem sido ofertada, principalmente, pelo setor privado 
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(CASTRO, 2010). 

Com o movimento da Reforma Sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) houve o início de uma transformação no modelo de atenção em saúde 

no Brasil. O artigo 198, inciso II da Constituição Federal do Brasil determina que o 

atendimento deve ser “integral com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízos dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1988). 

O Ministério da Saúde do Brasil, considerando a alta prevalência da má 

oclusão, ciente da necessidade de se viabilizar o tratamento ortodôntico a uma parte 

da sociedade que não consegue pagar pelos serviços e, comprometido com as 

mudanças de paradigmas para garantir qualidade e resolutividade na atenção em 

saúde, passou a financiar, por meio da Portaria Ministerial n.718/SAS de 2010, 

novos procedimentos da tabela do SUS como aparelho ortodôntico/ortopédico, nos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e recomendou a atuação, por meio 

de abordagens tanto coletivas como individuais, relacionadas à prevenção e 

interceptação da má oclusão, na Atenção Básica. Porém, a expansão da rede 

assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou o crescimento da 

oferta de serviços da atenção básica (BRASIL, 2008a, 2010).  

Assim, a intervenção precoce da má oclusão na rede de atenção básica, 

eliminando a necessidade de tratamento de uma má oclusão severa, que requer 

atendimento especializado, pode ser o princípio primário do tratamento ortodôntico 

no SUS. Os fatores causadores das anormalidades oclusais podem afetar 

adversamente o crescimento e desenvolvimento dentofacial, no entanto, podem ser 

prevenidos, seus efeitos minimizados ou as condições tratadas precocemente antes 

da sua manifestação total (ALMEIDA et al., 1999, 2000; BRASIL, 2008a; JOLLEY et 

al., 2010; KING et al., 2012).  

Para que a ortodontia passe a ser parte integrante da atenção na saúde 

pública é necessária uma gestão pública eficiente e a formação adequada do 

cirurgião-dentista. Este profissional deve apresentar conhecimento técnico-científico 

de ortodontia preventiva e interceptora, considerando que a falta de conhecimento 

pode impedi-lo de intervir precocemente ou permitir que realize um tratamento 

indevido prejudicando o prognóstico (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO et al., 2013). 

Este, ainda, deve ser crítico, reflexivo, comprometido com os princípios do SUS e 

capacitado para atuar de acordo com o novo modelo de atenção em saúde 

preconizado pelo Ministério da Saúde (FINKLER et al., 2011). Segundo Moyers 
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(1991), o conhecimento básico referente ao desenvolvimento oclusal, ao 

crescimento facial e à correção da má oclusão, deve fazer parte das competências 

de todo cirurgião-dentista.  

A ortodontia preventiva e interceptora fundamenta-se em procedimentos de 

baixo custo e de domínio do cirurgião-dentista generalista (KING et al., 2012), isto é, 

sendo os procedimentos predominantemente de tecnologia leve e tecnologia leve-

dura e, raramente, de tecnologia dura, são viáveis de serem realizados na atenção 

básica.  

Um estudo realizado por Guzzo et al (2014), com cirurgiões-dentistas que 

atuam clinicamente na rede de Atenção Básica do município de Florianópolis, 

visando conhecer a perspectiva destes acerca da necessidade, viabilidade e 

interesse em relação aos serviços de ortodontia preventiva e interceptora nas 

Unidades Básicas de saúde do município, mostrou que apesar da maioria se 

posicionar favoravelmente e demonstrar interesse na realização dos procedimentos 

relacionados à ortodontia preventiva e interceptora na Atenção Básica, muitos se 

consideram pouco ou nada aptos para a sua realização. 

Considerando que foram encontrados poucos trabalhos na literatura 

científica, abordando a ortodontia preventiva e interceptora na atenção básica 

(CASTRO, 2010; GUZZO et al., 2014; LEONEL, 2011) e a importância que o 

cirurgião-dentista, que atua na atenção básica à saúde, tem para que a ortodontia 

preventiva e interceptora seja realizada e entendida como integrante dos conceitos 

de prevenção, promoção e interdisciplinaridade no serviço público de saúde, surge o 

seguinte questionamento: o cirurgião-dentista da Atenção Básica de Goiânia possui 

conhecimentos e atitudes para realizar o diagnóstico e intervenção precoce da má 

oclusão? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A atenção e assistência em saúde são consideradas no Brasil como um direito 

dos cidadãos garantidos pelo Estado por meio de políticas públicas e da oferta de 

serviços universais. No entanto, a saúde bucal brasileira tem sido o reflexo da 

situação socioeconômica da sociedade atual: economia em crise e grandes 

desigualdades sociais, excluindo a maior parte da população brasileira do acesso a 

serviços odontológicos na rede privada, na qual o tratamento é realizado mediante o 

desembolso direto dos indivíduos ou intermediação de organizações empresariais e 

cooperativas que atuam no ramo de planos privados de assistência à saúde, pagos 

pelo beneficiário e/ou seu patrocinador, fazendo com que o serviço público de saúde 

se torne a principal via de acesso à população brasileira em busca de tratamento 

odontológico (FINKLER et al., 2009).  

Segundo dados de Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em sessenta e 

quatro mil domicílios, em hum mil e seiscentos municípios de todo o país, entre 

agosto de 2013 e fevereiro de 2014, 71,1% dos brasileiros têm os serviços públicos 

de saúde como referência, e, destes, 47,9% apontaram as Unidades Básicas de 

Saúde como sua principal porta de entrada aos serviços do SUS (BRASIL, 2015).  

Na saúde bucal, é importante ressaltar a prevalência e as implicações 

biológicas e sociais da má oclusão, “tornando-a uma questão merecedora da 

atenção dos gestores e de se tornar alvo de políticas públicas” (MACIEL; KORNIS, 

2006), especialmente na atenção básica. 

A ortodontia preventiva e interceptora é passível de ser realizada na atenção 

básica e o Ministério da Saúde recomenda que ela seja realizada por meio de 

abordagens individuais e coletivas, tornando-se importante a compreensão dos 

princípios do tratamento ortodôntico preventivo e interceptativo e de como se 

fundamenta esta relação ortodontia e saúde pública - quais as vantagens do 

tratamento precoce e como deve ser sua abordagem voltada para o serviço público 

de saúde (BRASIL, 2008a). 

Para que a ortodontia passe a ser parte integrante da atenção na saúde pública 

é necessária formação adequada do cirurgião-dentista. A compreensão das 

mudanças de paradigmas que têm ocorrido na formação do profissional em saúde e 
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das políticas públicas de educação e saúde que têm sido implementadas para 

contribuir com as transformações no modelo de saúde é essencial para assimilar a 

importância do papel do cirurgião-dentista da Atenção Básica na prevenção e 

interceptação da má oclusão precocemente. 

 

2.1 Má oclusão 

 

2.1.1 Conceito 

 

Antes de se definir má oclusão, faz-se necessário estabelecer uma definição de 

oclusão normal.  

Oclusão é a relação estática e dinâmica entre as superfícies oclusais 
dos dentes, que devem estar em harmonia com as demais estruturas 
do sistema estomatognático (CARDOSO, 2005, p.2). 
 

A má oclusão é uma relação anormal entre os dentes isoladamente ou com os 

ossos maxilares ou, ainda, uma relação inadequada dos ossos maxilares entre si e 

em relação à base do crânio. Estes desvios de normalidades das arcadas dentárias, 

do esqueleto facial ou de ambos, podem refletir nas diversas funções do aparelho 

estomatognático e na aparência e autoestima dos indivíduos afetados (BRESOLIN, 

2000; GRABER; VANARSDALL, 1974). 

A má oclusão é um problema histórico. Desde 1000 anos a.C. há relatos de 

tentativas para corrigir esta anormalidade. Aparelhos ortodônticos primitivos foram 

encontrados em escavações gregas e etruscas (VILELLA, 2007). Contudo, embora 

já houvesse a consciência da má aparência gerada por dentes apinhados e 

irregulares desde aquela época, as tendências evolutivas, como a miscigenação 

racial e outras, têm contribuído para a “involução” da face, com redução do tamanho 

dos ossos maxilares e o aumento da prevalência de má oclusão na civilização 

moderna (ALMEIDA et al., 2000). 

 

2.1.2 Etiologia da má oclusão 

 

A má oclusão apresenta origem multifatorial. Os fatores que podem influenciar 

o crescimento e o desenvolvimento dos maxilares suscitando em más oclusões 

podem ser classificados em genéticos e ambientais (causas adquiridas gerais, locais 

e proximais) (ALMEIDA et al., 2000; ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO et al., 2013). 
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Conhecer os fatores de risco da má oclusão é fundamental para o diagnóstico 

e tratamento em todas as fases de desenvolvimento do arco dentário (ALMEIDA et 

al., 2000). O Ministério da Saúde recomenda como abordagem coletiva a ser 

realizada na Atenção Básica, a atenção e identificação dos principais fatores de 

risco e dentre as principais abordagens individuais de tratamento, a orientação e 

interceptação destes fatores (BRASIL, 2008a). 

Os principais fatores de risco reconhecidos são a hereditariedade, defeitos de 

desenvolvimento de origem desconhecida, enfermidades sistêmicas e/ou locais, 

traumatismo pré e pós-natais, agentes físicos, hábitos nocivos e fatores culturais e 

socioeconômicos (BRASIL, 2008a). 

 Fatores Hereditários 

As principais características dentofaciais com etiologia hereditária são o tipo 

facial, padrão esquelético sagital da face, anomalias dentárias e craniofaciais 

(ALMEIDA et al., 2000; SILVA FILHO et al., 2013). 

O tipo facial é uma característica predominantemente genética, o ambiente 

exerce influência ínfima. Há três tipos faciais distintos, de acordo com a proporção 

entre a altura e a largura da face: mesofacial, braquifacial (exibe largura facial maior 

que a altura) e dolicofacial (apresenta a altura facial maior que a largura) (ALMEIDA, 

2012; SILVA FILHO et al., 2013). 

 

 
Figura 1: Três tipos faciais distintos 
Fonte: JEFFERSON (2004, p.12). 

 

O padrão esquelético sagital da face classificados em classe I, II e III possui 

uma determinação predominantemente genética e o crescimento facial preserva o 

padrão esquelético ao longo do tempo. A classe I refere-se a um relacionamento 

anteroposterior normal das bases ósseas e adequado padrão de crescimento facial, 

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 
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apresenta prevalência em torno de 55% e a má oclusão é de localização 

dentoalveolar (PROFFIT et al., 2012; SILVA FILHO et al., 1989). A classe II 

considerada como distoclusão, é caracterizada por um perfil convexo e degrau 

maxilomandibular aumentado, que pode ser devido à deficiência mandibular, 

protrusão maxilar ou ambos. A classe III, considerada como mesioclusão, é 

caracterizada por um perfil côncavo, consequentes de uma deficiência maxilar, 

excesso mandibular ou ambos (CAPELOZZA FILHO, 2011; FERREIRA, 2008; 

PROFFIT et al., 2012). 

 

 
Figura 2: Classes de Má oclusão. Fonte: Original de BIYANI (2014). 

 

As anomalias dentárias também apresentam base hereditária em sua etiologia. 

A agenesia dentária é a anomalia de desenvolvimento mais comum e o terceiro 

molar é o dente mais afetado, seguido pelos segundos pré-molares inferiores, 

incisivo lateral superior e segundos pré-molares superiores. As agenesias dentárias 

interferem na oclusão podendo provocar inclinação dos dentes adjacentes, trauma 

oclusal, diastemas, estética indesejável e possíveis problemas fonéticos. Pacientes 

com agenesia dentária normalmente também apresentam redução generalizada no 

tamanho dentário (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO et al., 2013). 

 

 
Figura 3: Vista intrabucal evidenciando agenesia dos incisivos laterais superiores.  
Fonte: ALMEIDA (2013, p.43). 

Oclusão normal Má oclusão de Classe I 

Má oclusão de Classe II Má oclusão de Classe III 
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Os supranumerários também é uma anormalidade com influência genética e 

ocorre com maior frequência na região anterossuperior. Esta anomalia é 

preocupante quando atua como uma barreira para a erupção de dentes numerários. 

Quando os supranumerários conseguem irromper na cavidade bucal, normalmente, 

criam uma discrepância dente-osso negativa e transtornos estéticos (ALMEIDA, 

2013; SILVA FILHO et al., 2013). 

 

 

 

Figura 4: Vista intrabucal evidenciando o incisivo lateral superior esquerdo supranumerário. Fonte: 
ALMEIDA (2013, p.48). 

 

 Fatores Congênitos 

Os defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida constituem os 

fatores congênitos e são deformidades que agem sobre o embrião, desde a sua 

formação intrauterina até o momento do nascimento. As fissuras de lábio e/ou palato 

são más formações congênitas caracterizadas pela falta de fusão entre os processos 

palatinos e/ou dos segmentos que formam o lábio superior e comprometem a arcada 

superior (ALMEIDA, 2013; PROFFIT et al., 2012). 

Outra deformidade congênita que pode provocar alterações ao nível da 

cavidade bucal é a disostose cleidocraniana, que possui como sinal clínico mais 

característico a hipoplasia de clavícula e aspectos bucais mais frequentes a maxila 

hipoplásica, protrusão mandibular, erupção tardia dos dentes permanentes, dentes 

supranumerários e hipoplasia do cemento (ALMEIDA, 2013; PROFFIT et al., 2012).  

A displasia ectodérmica, anomalia de caráter congênito, é caracterizada pela 

falta de desenvolvimento dos tecidos de origem ectodérmica e apresenta alterações 

intrabucais e faciais como ausência total (agenesia) ou parcial (oligodontia) dos 

dentes, terço inferior facial reduzido, maxilares pouco desenvolvidos, ausência de 

osso alveolar e lábios protuberantes (ALMEIDA, 2013; PROFFIT et al., 2012). 
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 Enfermidades sistêmicas e/ou locais 

Dentre as enfermidades sistêmicas que constituem fatores de risco à má 

oclusão se encontram os distúrbios endócrinos e síndromes e entre as enfermidades 

locais, a obstrução nasal, tumores, doença periodontal, perdas ósseas e migrações 

e cáries dentárias (BRASIL, 2008a). 

 Traumatismo pré e pós-natais  

Ao contrário dos fatores genéticos há fatores denominados ambientais que 

podem ser mais bem controlados pelos profissionais. Dentre estes estão os 

traumatismos, tanto os que podem ocorrer durante o parto pelo uso de fórceps 

provocando fratura do côndilo e hipoplasia da mandíbula, quanto os traumas 

envolvendo dentes decíduos, os quais podem afetar o germe do dente permanente 

provocando desvios de erupção, dilacerações radiculares e defeitos na estrutura 

dentária (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO et al., 2013). 

 Agentes físicos 

Os agentes físicos, como perda precoce de dentes decíduos, podem resultar 

em inconvenientes estéticos e funcionais, além de redução no perímetro do arco. 

 Hábitos bucais deletérios 

Os hábitos bucais deletérios, responsáveis por romperem o equilíbrio entre 

os dentes, bases ósseas e a musculatura adjacente intra e extrabucal, alteram o 

crescimento e desenvolvimento do complexo craniofacial e da oclusão dentária, se 

constituindo um importante fator etiológico da má oclusão. Os hábitos bucais 

deletérios mais frequentes são o hábito de sucção não nutritiva (digital e chupeta), 

interposição labial, pressionamento lingual atípico e respiração bucal. Dependendo 

da intensidade, frequência e duração destes hábitos a severidade da má oclusão 

pode ser alterada (ALMEIDA, 2013; GRABER; VANARSDALL, 1974; PIZZOL et al., 

2012; SILVA FILHO et al., 2013; TOMITA et al., 2000). 
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Figura 5: Equilíbrio de forças da língua, lábios e bochechas sobre os dentes e as estruturas ósseas. 
Fonte: ALMEIDA (2013, p.65). 

 

O hábito de sucção digital promove uma pressão direta sobre os dentes e 

uma alteração no padrão de repouso das bochechas e lábios, provocando uma 

projeção e espaçamento dos incisivos superiores, lingualização dos incisivos 

inferiores, mordida aberta anterior (devido a uma combinação de interferência no 

processo de erupção normal dos incisivos com a excessiva erupção dos dentes 

posteriores) e estreitamento do arco maxilar (devido ao rompimento do equilíbrio 

entre as pressões da bochecha e da língua, provocado pela posição do polegar 

entre os dentes, o qual provoca a diminuição da pressão da língua contra a face 

palatina dos dentes posteriores superiores e ao mesmo tempo permite que apenas a 

pressão da bochecha - que está aumentada devido à contração dos músculos 

bucinadores durante a sucção – atue) (PROFFIT et al., 2012).  

 

Figura 6: Inclinação dos incisivos superiores para vestibular e dos inferiores para lingual, intruídos 
pela pressão da sucção digital. 
Fonte: Original de ALMEIDA (2013, p.67). 

 

A sucção de chupeta produz as mesmas alterações morfológicas que a 

sucção digital, porém, a mordida aberta anterior desenvolvida possui um aspecto 

mais circular. Se a sucção não nutritiva for cessada antes da erupção dos incisivos 
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permanentes a pressão normal de lábio e bochecha podem levar os dentes para as 

suas posições habituais (PROFFIT et al., 2012). 

A interposição e/ou sucção labial é um hábito mais raro que a sucção de 

dedo e chupeta e repercute na retroinclinação dos incisivos inferiores e inclinação 

vestibular dos incisivos superiores, provocando um trespasse horizontal aumentado, 

mesmo diante de uma relação normal entre os arcos dentários (ALMEIDA, 2013; 

SILVA FILHO et al., 2013). 

O pressionamento lingual atípico entre os arcos dentários durante a fonação, 

a deglutição ou a postura pode ser a causa ou a consequência de uma mordida 

aberta (SILVA FILHO et al., 2013).  

O pressionamento lingual atípico primário (quando a interposição lingual 

consiste na causa principal do desenvolvimento da má oclusão) pode ser 

proveniente de distúrbios neuromusculares inerentes a algumas síndromes, da 

macroglossia e das amígdalas palatinas hipertróficas (a sensação dolorosa 

provocada pelo contato da porção posterior da língua com as amígdalas gera uma 

alteração postural da língua para anterior e inferior, interpondo-se entre os incisivos 

e favorecendo o desenvolvimento da mordida aberta anterior. A perda precoce de 

muitos dentes decíduos da região posterior, também favorece o desenvolvimento da 

mordida aberta posterior à medida que a língua, ao perder seu anteparo lateral, se 

interpõe durante a deglutição entre os espaços dos dentes posteriores, bloqueando 

a erupção dos sucessores permanentes (ALMEIDA, 2013; PROFFIT et al., 2012; 

SILVA FILHO et al., 2013).  

O pressionamento lingual atípico secundário ocorre em adaptação a uma 

mordida aberta criada pelo hábito de sucção (para obter um selamento anterior 

apropriado para a deglutição, o paciente interpõe a língua contra os incisivos 

contribuindo para agravar a alteração morfológica ou perpetuar o trespasse vertical 

negativo). Dentre as alterações clínicas e morfológicas provocadas pela interposição 

lingual atípica destacam-se ainda a inclinação para vestibular dos incisivos 

superiores e inferiores, aumentando o comprimento do arco dentário, com 

consequentes espaçamentos entre os incisivos e rotação da mandíbula no sentido 

horário (ALMEIDA, 2013; PROFFIT et al., 2012; SILVA FILHO et al., 2013). 

Nos padrões fisiológicos normais a respiração deve ser realizada 

predominantemente por via nasal, propiciando que o ar chegue aos pulmões 

umedecido, aquecido e filtrado. Diante de obstáculos presentes na cavidade nasal (a 
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hipertrofia de cornetos, o desvio de septo nasal e as rinites alérgicas frequentes), na 

nasofaringe (a hipertrofia das tonsilas faríngeas ou adenoide) ou na bucofaringe 

(hipertrofia das amígdalas), a criança passa a apresentar respiração bucal, a qual 

exige mudança na postura para assegurar a abertura de uma via aérea bucal 

provocando alterações morfológicas e más oclusões que devem ser observadas pelo 

cirurgião-dentista na realização do exame clínico (Quadro 1) (ALMEIDA, 2013; 

SILVA FILHO et al., 2013). 

 

CARACTERÍSTICAS FACIAIS 

 Narinas estreitas 

 Lábios entreabertos 

 Lábios hipotônicos 

 Mandíbula deslocada para baixo e para trás 

 Língua em posição anteroinferior (sem contato com a abóbada palatina) 

 Aumento da altura facial inferior (AFAI) 

CARACTERÍSTICAS INTRABUCAIS 

 Vestibuloversão dos incisivos superiores 

 Verticalização dos incisivos inferiores 

 Atresia transversal da maxila e palato ogival 

Quadro 1 – Características clínicas e morfológicas do respirador bucal  
Fontes: Adaptado de ALMEIDA (2013, p.73-74); SILVA FILHO et al. (2013, p.185-188). 

 

2.1.3. Consequências da má oclusão e seu impacto na saúde pública 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a má oclusão encontra-se 

em terceiro lugar na escala de prioridades entre os problemas odontológicos de 

saúde pública mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1989). Contudo, no 

Brasil, a cárie tem mostrado queda no índice CPOD (Dentes Cariados, Perdidos e 

Obturados). Dados obtidos no levantamento epidemiológico SB Brasil 2010 – 

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, revelaram um índice 25% menor que o obtido 

em 2003, possibilitando que outros problemas de saúde bucal passassem a ser 

alvos de atenção e interesse nas políticas públicas, destacando-se as alterações 

oclusais (RONCALLI, 2011). 

A má oclusão pode provocar impacto na qualidade de vida do indivíduo (LIU 

et al., 2009; SARDENBERG et al., 2012), produzir distúrbios funcionais de 
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mastigação (MAGALHÃES et al., 2010), deglutição e fonação (JOHNSON; SANDY, 

1999; OCAMPO-PARRA et al., 2015; RIEKMAN; EL BADRAWY, 1985). 

A má oclusão também pode provocar transtornos psicossociais com 

potenciais repercussões na autoestima e no relacionamento interpessoal do 

indivíduo. Estudos comprovam que a estética facial é fator preponderante na 

interação social e a má oclusão tem um importante efeito na aparência facial 

(LUKEZ et al., 2015). Uma aparência facial favorável é muito importante para a 

estabilidade psicológica da criança. Shaw (1981) relata que uma interação social 

satisfatória na infância é essencial para uma vida futura com sucesso social e 

equilíbrio emocional. E que entre as crianças, a percepção das desconfigurações 

dentofaciais são mais relevantes nos relacionamentos interpessoais do que outras 

deficiências físicas, apresentando uma tendência maior à rejeição.  

As anormalidades oclusais podem promover alterações no crescimento e 

desenvolvimento dentofacial e impacto na qualidade de vida do indivíduo, no 

entanto, elas podem ser prevenidas ou interceptadas precocemente, evitando que 

se torne uma condição severa a qual exigirá tratamentos mais complexos e 

onerosos. 

 

2.2 Ortodontia preventiva e interceptora 

 

2.2.1 Conceito 

 

A Ortodontia preventiva e interceptora é o ramo da odontologia que aborda o 

estudo do crescimento e desenvolvimento do complexo craniofacial e o tratamento 

das anomalias dentofaciais visando preservar a integridade da evolução normal da 

oclusão, por meio de medidas preventivas, para evitar a instalação da má oclusão, 

ou, corretivas, que devem ser implementadas tão logo sejam detectados os 

problemas no desenvolvimento do complexo craniofacial, especificamente durante a 

dentadura decídua ou mista (PROFFIT et al., 2012). 

  

2.2.2 Tratamento precoce e suas vantagens  

 

O tratamento precoce realizado nos estágios iniciais do desenvolvimento da 

oclusão tem como princípios básicos eliminar os fatores etiológicos, controlar as 
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discrepâncias no comprimento do arco e corrigir displasias esqueléticas 

proporcionando uma melhoria no desenvolvimento dentário e esquelético antes da 

completa erupção da dentadura permanente, por meio de técnicas relativamente 

mais simples e mais econômicas que o tratamento completo com aparelhos fixos, 

estando ao alcance do cirurgião-dentista generalista (KAZEMALNIMRI et al., 1997; 

KEROSUO, 2002).  

Esta abordagem preventiva e interceptora, além de simplificar ou eliminar a 

necessidade de tratamento corretivo na dentadura permanente, reduz a necessidade 

de cirurgia ortognática e a complexidade do tratamento em uma segunda fase - caso 

este se faça necessário, reduz o custo biológico do tratamento, diminui a 

vulnerabilidade dos incisivos superiores a fraturas e traumas e promove benefícios 

psicológicos ao paciente, contribuindo principalmente para a autoimagem da criança 

em desenvolvimento (PROFFIT et al., 2012). 

A Ortodontia interceptora, apesar de integrar alguns procedimentos de fácil 

execução, exige um diagnóstico correto (MONTEIRO et al., 2003). “A maior parte 

das ações interceptativas pode ser feita pelo clínico geral [...] sem a necessidade de 

uma política de saúde especial para isso, pois são de baixo custo e demandam 

menor dificuldade na sua execução” (MACIEL; KORNIS, 2006, p.66). 

A interceptação precoce deve ser realizada em todos os casos que não se 

autocorrigem e que, durante o desenvolvimento da oclusão vão gradativamente 

possibilitando implicações severas, podendo imprimir ao paciente distúrbios 

miofuncionais e alterações esqueléticas, com assimetrias faciais, as quais se não 

interceptadas antes do término da fase de crescimento ativo, somente 

procedimentos cirúrgicos poderão resolver. Dentre os casos que devem ser 

diagnosticados e interceptados precocemente estão mordidas cruzadas anteriores e 

posteriores, mordida aberta anterior, hábitos bucais deletérios, perdas precoces dos 

dentes decíduos (manutenção e recuperação de espaço) e dentes supranumerários 

irrompidos ou impactados (ALMEIDA, 2014; GÓIS et al., 2012).  

A mordida cruzada anterior pode se estabelecer nas dentaduras decídua, 

mista e permanente e é definida como uma relação vestíbulo-lingual anormal entre 

um ou mais incisivos superiores e inferiores (ALMEIDA, 2013). Estudos 

epidemiológicos apontam uma prevalência de aproximadamente 10% em idades 

entre seis e dezesseis anos (BITTENCOURT; MACHADO, 2010; CASTRO et al., 

2011). A literatura destaca como coerente a indicação de tratamento precoce em 
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casos de mordida cruzada anterior devido aos efeitos maléficos produzidos pela 

mesma, como desgastes da face vestibular dos dentes superiores envolvidos, 

retração gengival nos incisivos inferiores e a alteração do crescimento e 

desenvolvimento do complexo maxilo-mandibular no sentido anteroposterior 

(ALMEIDA et al., 1999). 

A mordida cruzada posterior apresenta uma prevalência maior que a 

mordida cruzada anterior, variando entre 9,17% a 18,2% (ALMEIDA et al., 2011; 

BITTENCOURT; MACHADO, 2010; CASTRO et al., 2011; GÓIS et al., 2012;  

MIOTTO et al., 2015). Esta má oclusão se refere a uma alteração transversal, 

decorrente de inclinações indesejáveis dos dentes posteriores ou de uma deficiência 

transversal na relação entre as bases ósseas. Há um consenso de que ela se 

estabelece na dentadura decídua ou mista e evolui com o desenvolvimento da 

oclusão; não se autocorrige e pode, ainda, resultar em assimetria facial, desordem 

temporomandibular (DTM) e alteração no crescimento craniofacial se não tratada 

precocemente (ALMEIDA et al., 1999; SILVA FILHO, 2013). 

Além de eliminar a posição desfavorável da articulação temporomandibular 

(ATM) e proporcionar um melhor relacionamento entre as bases ósseas apicais, o 

tratamento da mordida cruzada posterior realizado na dentadura decídua ou mista 

apresenta resposta mais favorável, devido a maior bioplasticidade óssea da criança, 

proporcionando o redirecionamento dos germes dos dentes permanentes sem 

interferir na odontogênese e contribuindo para um desenvolvimento psicossocial 

mais favorável nos casos que há comprometimento estético (ALMEIDA et al., 1999; 

ALMEIDA, 2014; SILVA FILHO, 2013; THILANDER, 2002). 

A execução de desgastes seletivos, um procedimento simples e rápido, 

preconizado como primeira conduta no tratamento precoce de mordida cruzada, 

consta como abordagem individual relacionada à interceptação da má oclusão 

precocemente, a ser realizada na Atenção Básica, recomendada pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2008a). Nos casos em que o desgaste oclusal não for suficiente 

para a eliminação das interferências, a construção de planos com resina 

fotopolimerizável está indicada (SANTOS, 2011). 

Lindner (1989) ao avaliar o tratamento precoce da mordida cruzada posterior 

unilateral feito por meio de desgaste seletivo em 76 crianças que foram divididas em 

dois grupos (tratadas e não tratadas), concluiu que no grupo das crianças não 

tratadas, apenas 17% apresentaram correção espontânea da mordida cruzada. No 
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grupo das crianças tratadas, 50% apresentaram oclusão transversal normal. Sendo 

assim, a correção precoce por desgaste seletivo é indicada e com prognóstico 

favorável. 

A mordida aberta anterior deve ser interceptada, preferencialmente, antes da 

erupção dos incisivos permanentes. Por se caracterizar por um trespasse vertical 

negativo causado, principalmente, por obstáculos mecânicos ao desenvolvimento 

dentoalveolar vertical (hábitos de sucção e interposição lingual), esta interceptação 

precoce, propiciando a remoção do hábito, pode redundar na autocorreção desta má 

oclusão (ALMEIDA et al., 2014). A mordida aberta anterior é considerada por muitos 

autores como a má oclusão mais prevalente na dentadura decídua (FERREIRA et 

al., 2001; GÓIS et al., 2012; HEIMER et al., 2010; PERES et al., 2015; URZAL et al., 

2013) e estes dados epidemiológicos demonstram ainda a tendência à autocorreção 

na transição da dentadura decídua à mista se houver a remoção dos hábitos bucais 

deletérios. Observa-se, portanto, a relevância, também, da remoção precoce dos 

hábitos bucais deletérios devido à possibilidade de autocorreção desta prevalente 

má oclusão. 

Dentre as recomendações do Ministério da Saúde consta que o cirurgião-

dentista da atenção básica deve atuar na prevenção e interceptação dos hábitos 

bucais deletérios, por meio de aconselhamento e acompanhamento das crianças e 

na referência para outros profissionais quando houver necessidade de intervenção 

interdisciplinar (BRASIL, 2008a).  

Esta atuação multidisciplinar vislumbra a participação do cirurgião-dentista, 

do otorrinolaringologista, do fonoaudiólogo e do psicólogo. O otorrinolaringologista 

cuida das obstruções das vias aéreas, a fonoaudiologia reeduca a postura e 

tonicidade dos músculos orais e ensina o paciente a respirar corretamente e os 

psicólogos atuam auxiliando as crianças que apresentam dependência psicológica 

do hábito de sucção a se desvencilhar dele (SILVA FILHO et al., 2013).  

Ao avaliar as condições bucais de crianças, em dezoito estados brasileiros e 

Distrito Federal, na faixa etária entre 6 e 10 anos, Bittencourt e Machado (2010), 

verificaram que a cárie e/ou perda prematura de dentes decíduos estavam presentes 

em 52,97% das crianças brasileiras. Procuraram também definir neste estudo, se 

estas crianças eram merecedoras de atenção ortodôntica, tanto ao nível de 

prevenção quanto de interceptação, e verificaram que em 55,63% das crianças 

examinadas, uma orientação bem dirigida por um profissional qualificado, sobre a 
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necessidade de higienização adequada, de restauração dos dentes comprometidos 

e sobre o desenvolvimento da dentição, seria importante. E, que 8,52% das crianças 

necessitavam de acompanhamento profissional referente à erupção dos dentes 

permanentes para se obter uma frequência de erupção mais favorável ao 

estabelecimento de uma oclusão ideal. Em 13,48% das crianças havia necessidade 

de intervenção ortodôntica interceptora, visando preservar o espaço remanescente 

até a erupção de seu homólogo permanente, e 23,79% já apresentavam problemas 

relacionados à falta de espaço à erupção do permanente.  

A atenção dada nesta fase de dentadura mista, portanto, embora 

relativamente simples, é essencial para o desenvolvimento normal da dentição e o 

adequado relacionamento interoclusal (ALMEIDA, 2014; BITTENCOURT; 

MACHADO, 2010; PROFFIT et al., 2012; SILVA FILHO, 2013).  

A consciência sobre os efeitos da má oclusão e a necessidade de realizar 

correções têm aumentado na população, promovendo um aumento na procura por 

tratamentos ortodônticos. Contudo, a ortodontia é marcada por um passado 

elitizado, condição que tem passado por transformações positivas nos últimos anos. 

Porém, apesar do acesso a este tratamento se apresentar mais democrático, a 

ortodontia, em muitos locais, ainda continua sendo uma especialidade voltada para 

populações privilegiadas que podem arcar com os custos do tratamento na rede 

privada, contribuindo para o aumento da exclusão social de parte da população 

(CASTRO, 2010; MACIEL; KORNIS, 2006).  

 

2.3 Má oclusão e ortodontia preventiva e interceptora no contexto da saúde 

pública 

 

2.3.1 Aspectos Epidemiológicos 

 

Em estudo realizado no município de Goiânia-GO, Jordão et al. (2015) ao 

avaliarem a prevalência da má oclusão em escolares com doze anos de idade e sua 

associação com fatores individuais e contextuais verificaram uma prevalência de 

40,1%, sendo as taxas maiores de má oclusão verificadas nos escolares de 

instituições públicas localizadas em distritos sanitários menos favorecidos, cujas 

mães possuem menor escolaridade e que apresentam cáries e cálculos e/ou 

sangramento gengival. 
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Visando avaliar as características da oclusão e a prevalência das más 

oclusões em crianças atendidas na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás, Drumond et al. (2011) avaliaram cento e dezesseis modelos de 

estudos de crianças de quatro a doze anos de idade atendidas no período entre 

janeiro de 2007 e julho de 2010, e verificaram uma prevalência de má oclusão de 

88,8% entre as crianças examinadas. 

No Estado de Goiás, com o propósito de avaliar a prevalência de 

oclusopatias nas crianças da comunidade Kalunga-GO, Rank et al. (2014) 

examinaram quarenta e nove crianças, com idade entre três e nove anos e 

observaram que 62% das crianças possuíam más oclusões, sendo a alteração 

anteroposterior mais prevalente a má oclusão de classe II de Angle (46%), 

verificando ainda 21% de desvios de linha média, 16% sobremordida acentuada, 

13% de sobressaliência (> 3 mm) e 21% de apinhamentos. 

Procurando determinar a prevalência das más oclusões nos três planos, 

bem como a presença de apinhamentos, diastemas e perdas dentárias em crianças 

na faixa etária compreendida entre sete e doze anos, Almeida et al. (2008) avaliaram 

três mil quatrocentos e sessenta e seis crianças matriculadas em escolas públicas 

das cidades de Lins/SP e Promissão/SP. Verificaram que na relação sagital 

prevaleceu a má oclusão de classe I (55,25%), na relação vertical, a mordida aberta 

anterior (17,28%), na relação transversal, a mordida cruzada posterior (13,28%). Os 

diastemas estavam presentes em 31,88%, os apinhamentos em 31,59% e as perdas 

dentárias em 4,65% das crianças pesquisadas.  

Boeck et al. (2013) realizaram um estudo em Araraquara, São Paulo, com o 

intuito de avaliar a prevalência de má oclusão em mil quatrocentos e quarenta e seis 

crianças de escolas municipais, na faixa etária de cinco a doze anos. Verificaram 

uma prevalência de 79,19% de má oclusão na faixa etária de cinco a oito anos e 

alterações oclusais na faixa etária de nove a doze anos (82,52%), evidenciando o 

aumento da influência de fatores ambientais no desenvolvimento da oclusão com o 

passar do tempo. As alterações oclusais inter-arcos mais encontradas foram a 

mordida profunda e a mordida aberta e as alterações intra-arcos predominantes 

foram os diastemas e as giroversões. 

Almeida et al. (2009) avaliaram a prevalência de má oclusão em novecentos 

e cinquenta e sete escolares de sete a onze anos, na rede estadual de ensino da 

cidade de Manaus (AM) e verificaram que 66% eram portadores de má oclusão. 



Referencial Teórico 36 

Em um estudo transversal, com cento e sessenta e dois escolares da Rede 

Municipal de Ensino de João Pessoa (PB), na faixa etária de sete a nove anos, 

Sousa e Sousa (2013) verificaram uma prevalência de 89,5% de má oclusão, sendo 

a mais frequente o apinhamento dentário (67,3%). 

Em relação à dentadura decídua, Massuia et al. (2011) realizaram um 

estudo, em Pedra Preta (MT), com trezentos e setenta e quatro crianças na faixa 

etária de três a cinco anos, com o intuito de estimar a prevalência da má oclusão na 

dentadura decídua e avaliar sua associação com hábitos bucais e tempo de 

aleitamento materno. Verificaram que a prevalência de má oclusão foi de 53,2 % e 

os tipos de más oclusões mais frequentes foram apinhamentos, sobressaliência 

excessiva e mordida aberta anterior. Observaram associação da má oclusão com 

hábitos bucais deletérios (mamadeira, chupeta, sucção digital e respiração bucal) e 

aleitamento materno exclusivo em tempo inferior a seis meses. 

Com o objetivo de determinar a incidência de má oclusão em crianças na 

dentadura mista, entre grupos com e sem má oclusão prévia na dentadura decídua, 

durante um acompanhamento de cinco anos, e verificar a hipótese de que indivíduos 

com má oclusão prévia são mais propensos a manter estas características na 

transição da dentadura decídua para mista, Góis et al. (2012) realizaram um estudo 

com duzentos e doze crianças, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A incidência de má 

oclusão verificada na dentadura mista foi de 94,1% para o grupo com má oclusão 

prévia e de 67,7% para o grupo sem má oclusão prévia. Apenas 17,5% das crianças 

avaliadas foram classificadas com oclusão normal. Os participantes que tiveram má 

oclusão prévia na dentadura decídua tiveram 1,4 vezes maiores chances de terem 

má oclusão na dentadura mista do que os participantes sem má oclusão prévia. 

Observaram ainda que crianças com mordida cruzada posterior e over jet acentuado 

na dentadura decídua são mais propensos a manterem as mesmas características 

na dentadura mista. E a mordida aberta anterior apresenta autocorreção na 

transição da dentadura decídua para a mista se os hábitos bucais deletérios forem 

removidos. 

Normando et al. (2015) avaliaram a influência da condição socioeconômica 

na prevalência de má oclusão na dentadura decídua em uma população amazônica. 

Foi observada uma alta prevalência de má oclusão (81,44%) na amostra examinada 

de seiscentos e cinquenta e duas crianças matriculadas em escolas da rede privada 

e rede pública de ensino da cidade de Belém-PA, e verificaram que a condição 
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socioeconômica influencia a ocorrência de má oclusão na dentadura decídua. 

Considerando o maior risco de apresentar má oclusão na dentadura mista 

entre crianças que possuíam má oclusão na dentadura decídua (GÓIS et al., 2012), 

a influência dos fatores ambientais no crescimento e desenvolvimento do sistema 

estomatognático propiciando uma maior prevalência de má oclusão com o passar 

dos anos (BOECK et al., 2013; DHAR et al., 2007), a associação positiva entre 

hábitos bucais deletérios e a má oclusão (MASSUIA et al., 2011), a possibilidade de 

autocorreção de algumas más oclusões com a devida orientação e remoção de tais 

hábitos em fase precoce (HEIMER et al., 2010; GÓIS et al., 2012; PERES et al., 

2015; SOUSA et al., 2014; URZAL et al., 2013) e a influência dos fatores 

socioeconômicos na ocorrência da má oclusão observada por Brizon (2013), Jordão 

et al. (2015) e Normando et al. (2015), ressalta-se a importância do diagnóstico 

precoce e das medidas preventivas para impedir e/ou interceptar o estabelecimento 

de más oclusões na dentadura decídua e mista, apontada por estes estudos, seja 

com programas preventivos e educativos ou com programas de assistência na rede 

pública de saúde.  

As pesquisas nacionais de saúde bucal realizadas no Brasil só incluíram o 

levantamento da oclusão dentária em seus dois últimos estudos epidemiológicos. O 

SB Brasil 2003 e 2010 avaliaram a oclusão dentária de crianças nas idades de cinco 

e doze anos e de adolescentes de quinze a dezenove anos.  

No SB Brasil 2003, observou-se que a presença de problemas oclusais 

moderados ou severos foi de 14,5% aos cinco anos e que a condição oclusal muito 

severa ou incapacitante foi aproximadamente de 21% aos 12 anos e de 19% em 

adolescentes de quinze a dezenove anos (BRASIL 2004b). 

O SB Brasil 2010 mostrou que 66,7% das crianças aos cinco anos de idade 

apresentaram alguma alteração oclusal. As condições oclusais avaliadas nesta faixa 

etária foram: chave de canino, sobressaliência, sobremordida e mordida cruzada 

posterior. Nas faixas etárias de doze e de quinze a dezenove anos observou-se que 

aproximadamente 40% e 35% da população, respectivamente, apresentaram 

alguma alteração oclusal (oclusopatia definida, severa ou muito severa) (BRASIL 

2012). 

Nos estudos brasileiros foram observados o aumento da prevalência e a 

gravidade da má oclusão nos últimos anos, tanto na dentadura decídua como na 

mista, como pode ser observado na síntese dos estudos de prevalência e 
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necessidade de tratamento ortodôntico apresentados nesta revisão (Quadro 2).  

 

Autor/Ano Local do estudo Amostra Principais Resultados 

Jordão et al. (2015) Goiânia – GO 
2075 crianças na idade de 12 

anos 

 

- 40,1% de prevalência de má oclusão 

- Má oclusão foi mais frequente nos 
escolares de instituições públicas, filhos 
de mães que estudaram menos de 8 
anos, naquelas crianças com cáries, 
cálculos e sangramentos. 

Drumond et al. (2011) Goiânia-GO 
116 modelos de estudos de 
crianças entre 4 a 12 anos 

 
88,8% de prevalência de má oclusão 

Almeida et al. (2008) 
Lins/SP e 

Promissão/SP 
3466 crianças entre 7 e 12 anos 

 
55,25% - Classe I  
38% - Classe II  
6,75% - Classe III  
17,65% - Mordida aberta  
13,28% - Mordida profunda  
5,05% - Mordida cruzada anterior.  
13,3% - Mordida cruzada posterior  
31,88% - Diastemas  
31,59% - Apinhamento 

Almeida et al. (2009) Manaus (AM) 957 crianças entre 7 a 11 anos 
 
66% de prevalência de má oclusão 

Góis et al. (2012) 
Juiz de Fora – 

MG 
212 crianças entre 8 e 11 anos 

 

- 82,5% de prevalência de má oclusão. 
- má oclusão prévia na dentadura 
decídua     1,4 vezes maiores riscos de 
terem má oclusão na dentadura mista 

Massuia et al. (2011) Pedra Preta - MT 374 crianças entre 3 a 5 anos 

 

- 53,2% de prevalência de má oclusão.  
- Associação positiva entre má oclusão 
e hábitos bucais deletérios e aleitamento 
materno exclusivo por menos de 6 
meses. 

Boeck et al. (2013) Araraquara - SP 1446 crianças entre 5 a 12 anos 
 
80,29% de prevalência de má oclusão 

Sousa e Sousa (2013) 
João Pessoa 

(PB) 
162 crianças entre 7 a 9 anos 

 

89,5% - prevalência de má oclusão 
48,1% - Classe I 
32,1% - Classe II  
17,9% - Classe III 
67,3% - apinhamento  
48,8% - sobressaliência acentuada  
41,9% - sobremordida acentuada  
11,7% - mordida cruzada posterior  
11,7% - mordida cruzada anterior  
11,7% - mordida aberta anterior  

Rank et al. (2014) Cavalcante -GO 49 crianças entre 3 e nove anos 
 

62% de prevalência de má oclusão 

Normando et al. (2015) Belém – PA 652 crianças entre 3 e 6 anos 
 

81,44% de prevalência de má oclusão 

Brasil (2004) Brasil 
crianças de cinco e doze anos e 
adolescentes de quinze a 
dezenove anos.  

 

oclusopatia moderada ou severa: 14,5% 
de prevalência aos 5 anos. 

- condição oclusal muito severa ou 
incapacitante: em torno de 21% aos 12 
anos e de 19% em adolescentes de 15 a 
19 anos 

Brasil (2012) Brasil 
crianças de 5 e 12 anos e 
adolescentes de 15 a 19 anos. 

 
66,7% de prevalência de má oclusão 
aos 5 anos, 40% aos doze e 35% aos 
quine a dezenove anos. 

Quadro 2. Síntese dos estudos de prevalência e necessidade de tratamento ortodôntico 
realizados no Brasil. 
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2.3.2 Inserção da ortodontia nos serviços públicos de saúde 

 

2.3.2.1 A ortodontia e a saúde pública no mundo 

 

Iniciativas governamentais vêm aproximando a ortodontia do serviço público 

de saúde. A ortodontia tem se feito presente na rede pública em alguns países, tanto 

desenvolvidos (Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia), quanto em desenvolvimento (Argentina, África do Sul e 

Cuba). A maioria deles oferece tratamento de livre acesso até aos dezoito anos, 

tendo como critério de inclusão a severidade da má oclusão com ênfase nos desvios 

funcionais da oclusão (MACIEL,2008). 

Na Noruega, o tratamento até aos dezesseis anos de idade é realizado por 

ortodontistas de clínicas particulares, no entanto, o pagamento é de 

responsabilidade do Estado. O subsídio estatal depende da gravidade da má 

oclusão propiciando igualdade de acesso e controle de custos pelas autoridades 

(GRYTTEN et al., 2010). 

Na Finlândia, o tratamento ortodôntico a menores de dezoito anos é ofertado 

no serviço público desde a década de setenta. Nos anos oitenta, com a melhora das 

condições bucais da população do país, os centros de saúde passaram a se dedicar 

prioritariamente à assistência ortodôntica (PIETILÄ et al., 2008). 

No Canadá, as crianças devidamente selecionadas recebem o tratamento 

preventivo e interceptativo, realizado por generalistas, com o intuito de minimizar o 

efeito das más oclusões e propiciar redução no índice de necessidade de tratamento 

ortodôntico posterior, demandando menores custos. O tratamento é subsidiado pela 

rede pública, porém, a parte laboratorial de confecção dos aparelhos removíveis é 

financiada pelos responsáveis e familiares do paciente (DENTAL PUBLIC HEALTH, 

2016). 

 

2.3.2.2 A ortodontia e a saúde pública no Brasil 

 

O Brasil tem sua história marcada por desigualdades sociais e sucateamento 

da saúde pública. Por muitos anos teve como base um sistema de saúde baseado 

no modelo hospitalar biologicista, com desvalorização dos aspectos sociais e da 

atenção integral à saúde.  
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Com o Movimento da Reforma Sanitária e a promulgação da Constituição 

Federal Brasileira (BRASIL, 1988), instituindo a “saúde como direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, houve a necessidade de 

mudança no modelo técnico assistencial em saúde. No sentido de reorganizar esse 

modelo, foi criado o Programa Saúde da Família em 1994 e pela Portaria 1.444/GM 

de 2000, a saúde bucal foi inserida (BRASIL, 2000). A odontologia, portanto, teve 

esse movimento tardiamente, embora em relação à saúde bucal, houvesse a 

necessidade de um rompimento com uma odontologia puramente restauradora e 

mutiladora.  

Os resultados do levantamento epidemiológico SB Brasil 2003 evidenciou 

vários achados como a má distribuição dos profissionais de saúde no país, a 

exclusão de mais de trinta milhões de brasileiros que nunca haviam ido a um serviço 

odontológico e o atendimento odontológico muito voltado para as especialidades 

(GIGANTE; GUIMARÃES, 2013). Isso mobilizou um movimento no sentido de 

resgatar o direito do cidadão brasileiro à atenção integral por meio de um 

alinhamento da odontologia com os princípios do SUS (AQUILANTE; SILVA, 2015). 

Visando reorganizar a saúde bucal brasileira em todos os níveis de ação, o 

Ministério da Saúde lançou em 2004 a Política Nacional de Saúde Bucal ou 

Programa Brasil Sorridente, definido como uma política do Governo Federal com o 

intento de ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da 

população brasileira por meio da reorientação das ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde bucal, entendendo que esta é fundamental para a saúde 

geral e qualidade de vida da população (BRASIL, 2004c, 2013).  

Dentre as principais medidas da Política Nacional de Saúde Bucal, também 

chamada por Brasil Sorridente, pode-se citar a reorganização da Atenção Primária 

em saúde bucal, principalmente com a ampliação das equipes de Saúde Bucal na 

Estratégia de Saúde da Família, propiciando a possibilidade de uma rede de atenção 

articulada com toda a rede de serviços, enfatizando a integralidade das ações de 

saúde bucal com a oferta de serviços odontológicos especializados por meio dos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOS) e os Laboratórios Regionais de 

Próteses Dentárias (LRPD), facultando a continuidade do tratamento realizado na 

Atenção Básica a estas unidades de referências que passaram a oferecer 
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procedimentos complementares e especializados nas áreas de Periodontia, 

Endodontia, Diagnóstico Bucal (com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer 

bucal), Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e Odontologia para pacientes 

especiais; a valorização da educação permanente para os trabalhadores e o 

incentivo à pesquisa em saúde bucal coletiva (BRASIL, 2013).  

A ortodontia não foi, neste momento, contemplada nos serviços de 

especialidades fornecidos pelos CEOS, o que contribuiu para agravar a exclusão 

social de uma parcela significativa da população brasileira portadora de 

discrepâncias dentoesqueléticas e que possui acesso a serviços de saúde 

exclusivamente por meio do SUS. Apesar da ortodontia não estar contemplada nas 

diretrizes das políticas públicas de saúde em âmbito nacional, alguns gestores e 

profissionais incorporavam a ortodontia em alguns centros de especialidades na 

tentativa de minimizar este quadro de abismo social (LADEIA JR; RAPOSOS, 2013).  

Maciel (2008) buscou detectar a localização dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOS) e de outros centros públicos de Saúde Bucal, no Brasil, 

envolvidos no tratamento das más oclusões dentárias e examinar seu modo de 

atuação na prestação desses serviços. Em seus resultados foi descrito a existência 

de dois estabelecimentos de saúde que prestavam serviços públicos de Ortodontia 

na Região Norte, três no Sul, quatro no Centro-Oeste, vinte e um no Sudeste e dez 

no Nordeste. O tratamento disponibilizado nesses estabelecimentos era, em sua 

maioria (78%), preventivo e interceptativo. Em relação aos aparelhos ortodônticos 

utilizados, percebeu-se que em 50% dos estabelecimentos eram removíveis 

ortopédicos, 38% removível e fixo, sendo que o fixo total foi disponibilizado nas 

cidades de Fortaleza (CE), Brejo da Madre de Deus (PE), Angra dos Reis (RJ) e 

Duque de Caxias (RJ). A maior utilização de aparelhos removíveis se devia ao 

menor custo na manufatura dos mesmos e à idade dos pacientes atendidos nestes 

centros, tendo como idade prioritária crianças até doze anos de idade, conforme 

preconizado pela OMS. 

O município de Vitória da Conquista, Bahia, conta com serviço de ortodontia 

preventiva desde dois mil e seis. Regulado por uma Central de Marcação de 

Consultas (CMC) a qual recebe os pacientes encaminhados da Atenção Básica, com 

uma guia de encaminhamento e guia de referência e contrarreferência, procede a 

marcação para o ortodontista executor em data e horários específicos. O serviço 

possui protocolo interno e critérios de encaminhamento para abordagem ortodôntica. 
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Em casos de manutenção de espaço (fixos ou móveis), os cirurgiões-dentistas da 

Atenção Básica recebem o paciente, após a instalação do dispositivo, para 

acompanhamento da erupção dentária. Nos demais casos, após a conclusão do 

tratamento os pacientes são contra referenciados para os cirurgiões-dentistas das 

Unidades de Saúde com orientações de acompanhamento (LADEIA JR; RAPOSOS, 

2013). 

No Estado da Bahia um projeto de extensão realizado pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Jequié, designado “Programa de atendimento especializado em Ortodontia 

Preventiva e Interceptativa em crianças de 6 a 11 anos de idade na cidade de 

Jequié-BA”, caracterizou-se em uma proposta viável de atendimento ortodôntico no 

serviço público na cidade antes da inclusão da ortodontia nos CEOS (SOUZA et al., 

2010). 

O Ministério da Saúde, com base nos princípios de universalidade, 

integralidade e equidade e as mudanças de paradigmas a que vinha se propondo 

em relação à saúde bucal, incorporou os procedimentos ortodônticos nos níveis de 

atenção secundária e terciária por meio da Portaria Ministerial nº 718/SAS 2010. 

Segundo a Portaria, para a especialidade de ortodontia são oferecidos os 

procedimentos de instalação do aparelho ortodôntico e tratamento com aparelho 

ortodôntico ou ortopédico fixo. E além desses procedimentos, há os que podem ser 

realizados tanto na atenção básica quanto no CEO, como manutenção e conserto de 

aparelho ortodôntico/ortopédico, aparelho ortopédico ortodôntico removível, 

mantenedor de espaço e plano inclinado (BRASIL, 2010). 

 

2.4 A ortodontia na Atenção Básica 

 

Segundo Giuseppe (2006), estratégias de prevenção em atenção primária 

devem ser aplicadas em crianças para promoverem bons resultados durante o seu 

crescimento e desenvolvimento e são essenciais na saúde pública. Reconhecendo 

esta importância, o Ministério da Saúde por meio do Caderno de Atenção Básica – 

nº17, contemplou a má oclusão como um dos principais agravos em saúde bucal a 

ser abordado pelos cirurgiões-dentistas na Atenção Básica, recomendando tanto 

abordagens coletivas (Esquema 1) como individuais (Esquema 2) (BRASIL, 2008a). 

De acordo com os princípios e diretrizes gerais da Atenção Básica, o 
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cirurgião-dentista nela inserido é responsável pelo conjunto de ações, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na saúde e autonomia dos indivíduos e nos determinantes e condicionantes 

de saúde das coletividades. Devem assumir a responsabilidade sanitária de 

populações de territórios definidos, nas quais devem desenvolver as ações sob a 

forma de trabalho em equipe, por meio de práticas de cuidado e gestão 

democráticas e participativas, utilizando tecnologias de cuidado complexas e 

variadas as quais irão auxiliar no controle das necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, considerando os critérios de risco e 

vulnerabilidade (BRASIL, 2012b). 

Atuar em abordagens individuais e coletivas referentes à má oclusão permite 

ao cirurgião-dentista compactuar com os princípios do SUS de universalidade, 

acessibilidade, integralidade da atenção, equidade, humanização, responsabilização 

e continuidade do cuidado, bem como, exercer sua função de acordo com os 

fundamentos e diretrizes da Atenção Básica, ponderando que os cuidados neste 

nível de atenção devem considerar o indivíduo em sua singularidade e inserção 

sociocultural (BRASIL, 2008a, 2012b). 
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Esquema 1 – Abordagens coletivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Fonte: BRASIL (2008a, p.49), adaptado pela autora. 
 
 

Identificação e priorização das populações de maior risco social. 

 

 

A

B

O

R

D

A

G

E

N

S

 

C

O

L

E

T

I

V

A

S 

Ações de vigilância sobre os fatores de risco em Saúde Bucal 

Atenção e identificação dos principais fatores de risco. 

Identificação dos indivíduos e comunidades com má oclusão severa por meio de ações epidemiológicas 

periódicas. 

Adequação às peculiaridades da população brasileira tanto em relação aos índices de má oclusão quanto 

às propostas de intervenção (desigualdades socioeconômicas, acesso aos serviços e cuidados em saúde 

e outros). 

Ações de Promoção à Saúde (ações intersetoriais e 

educativas sobre os fatores de risco e formas de prevenção 

da má oclusão). 

Participação ativa da equipe de saúde junto à gestão municipal para efetiva prioridade das ações de 

promoção da saúde do indivíduo, observando os princípios de universalidade, integralidade e equidade. 

Ações de vigilância epidemiológica. 

Prevenção da cárie e doença periodontal. 

Integrar a equipe de saúde bucal nos 

programas de aconselhamento e 

acompanhamento de gestantes  

Para evitar uso de drogas teratogênicas, 

especialmente durante o período embrionário de 

formação da face e estruturas bucais. 

Para estimular a amamentação no peito, por no 

mínimo seis meses, e, na impossibilidade desta, 

aconselhar sobre o uso de bicos ortodônticos que 

minimizem os problemas de desenvolvimento. 

Aconselhamento sobre a importância da respiração nasal e da manutenção da boca fechada na postura 

de repouso, para um melhor desenvolvimento da face. 
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Esquema 2 – Abordagens Individuais recomendadas pelo Ministério da Saúde. Fonte: BRASIL (2008a, p.50), adaptado pela autora.
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Diagnóstico  

(mais precoce possível com identificação e 

redução dos fatores de risco) 

Avaliação Clínica 

Radiografia Panorâmica 

Radiografia Cefalométrica 

Modelos de Estudos 

Tratamento Preventivo e Interceptativo 

(aconselhar os pais e acompanhar as crianças) 

Estimular a manter o padrão de respiração nasal. 

Estimular a higienização e alimentação adequada ao desenvolvimento da 

face e oclusão. 

Esclarecimento da importância da manutenção dos dentes decíduos em 

perfeito estado para o desenvolvimento da face e oclusão. 

Orientação mastigatória buscando corrigir pequenos desvios de posição. 

Execução de desgastes seletivos 

Referência para Otorrinolaringologista e/ou Fonoaudiólogo quando 

necessitar de atuação interdisciplinar em intervenções e tratamentos de 

problemas respiratórios e correção de hábitos bucais com interposições 

de forças mecânicas como sucção do polegar, interposição lingual e outros 

 
Em presença de oclusopatia referenciar para serviços especializados 
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2.5 A formação profissional em saúde e a ortodontia preventiva e interceptora 

 

O êxito das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde referente à 

prevenção e interceptação da má oclusão depende tanto de fatores relacionados à 

gestão pública como do conhecimento técnico e científico e das habilidades e 

competências dos profissionais de saúde envolvidos com a promoção, proteção, 

apoio, manejo clínico e aconselhamento sobre os fatores de risco e formas de 

prevenção da má oclusão. 

O domínio do conteúdo é essencial para que o cirurgião-dentista possa 

realizar corretamente o diagnóstico precoce da má-oclusão e evitar imperícias, 

provocando danos ao paciente por meio de tratamentos ou referências indevidas. 

Em relação ao conhecimento técnico-científico observa-se uma 

preocupação mundial, se o ensino odontológico da graduação seria suficiente para 

preparar dentistas para diagnosticar ou tratar a má oclusão. O clínico geral deveria 

estar apto a realizar os diagnósticos, ainda que seja para encaminhamento 

adequado de seus pacientes ao especialista. Em estudo realizado por Brightman et 

al. (1999), na Faculdade de Odontologia da Universidade Case Western Reserve, no 

Estado de Ohio, estes verificaram que os alunos de graduação não conseguiam 

reconhecer problemas esqueléticos e dentários relacionados a casos clínicos a eles 

apresentados. Estes autores também observaram que as habilidades em realizar o 

diagnóstico em ortodontia e o encaminhamento adequado quando necessário não 

apresentou melhora significativa ao longo dos quatro anos da graduação. Dentre os 

problemas não reconhecidos estavam os diastemas, apinhamento, sobremordida, 

sobressaliência, mordida cruzada, estágio da dentição e as relações canino e molar, 

além de problemas que afetam diretamente a face como a posição mandibular e a 

aparência dos lábios.  

Um grupo de pesquisadores brasileiros realizaram estudos para avaliar o 

grau de conhecimento em ortodontia entre alunos de graduação do último período 

em dez faculdades de odontologia no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro estudo 

avaliou o grau de conhecimento sobre o desenvolvimento normal da oclusão durante 

a fase de dentadura mista. Apenas 10% dos graduandos entenderam que as 

alterações presentes nos casos apresentados se tratavam de características 

normais da oclusão nesta fase (MIGUEL et al., 2005). Miguel et al. (2008) e 

Canavarro et al. (2012) avaliaram as habilidades dos graduandos em diagnosticar a 

file:///E:/MASTER/AppData/Roaming/KÉSIAREGINACINTRA/OneDrive/Documentos/MESTRADO2016/projeto%20de%20pesquisaonedrive/DISCUSSÃO/JUNHO/Resultados%20e%20discussão%20FINALIZADA.docx%23_ENREF_19
file:///E:/MASTER/AppData/Roaming/KÉSIAREGINACINTRA/OneDrive/Documentos/MESTRADO2016/projeto%20de%20pesquisaonedrive/DISCUSSÃO/JUNHO/Resultados%20e%20discussão%20FINALIZADA.docx%23_ENREF_6
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má oclusão do tipo classe III e II de Angle, respectivamente. Os resultados 

apontaram uma deficiência dos alunos de graduação das universidades do Estado 

do Rio de Janeiro em identificar essas más oclusões, assim como houve também, 

uma dificuldade quanto ao reconhecimento da época ideal para intervenção e/ou 

indicação do paciente ao ortodontista. 

Almeida (2014) e Canavarro et al. (2012), afirmaram que a ortodontia não é 

considerada bem sucedida em relação ao ensino na graduação e que há 

especialistas que defendem que o tratamento ortodôntico deve ser abordado apenas 

na pós-graduação. A problemática maior enfatizada por estes autores é que em um 

currículo condensado como o da graduação, não é possível proporcionar a 

experiência clínica e maturidade suficiente para os profissionais atuarem nesta área. 

Contudo, educadores em odontologia mencionam que os graduandos devem ser 

capazes de assimilar conceitos básicos referentes ao crescimento e 

desenvolvimento da oclusão, sabendo reconhecer alterações dentárias, dento-

alveolares, interarcos e esqueléticas, para que possam praticar a odontologia em 

qualquer paciente infantil (BARROSO, 2012; RICHARDSON, 1997). 

Tendo em vista que os Recursos Humanos em Saúde são um dos pilares 

essenciais para alcançar o fortalecimento dos sistemas de saúde e para a melhoria 

na qualidade da atenção, fazem-se necessárias transformações na formação em 

saúde tornando-se essencial um processo educacional que articule formação 

profissional com as necessidades da sociedade, que coloque em descrédito o 

modelo puramente assistencialista e focado em procedimentos e que propicie a 

valorização de um modelo pedagógico que não esteja centrado unicamente na mera 

transmissão de conhecimentos, mas que promova a formação de profissionais de 

saúde críticos, reflexivos, generalistas, humanistas e capacitados para atuar de 

acordo com o modelo de atenção em saúde preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2002; COSTA; ARAÚJO, 2011; FINKLER et al., 2011).  

A discussão acerca da necessidade de uma política voltada à qualificação 

dos profissionais da área da saúde no serviço público teve sua origem no movimento 

da Reforma Sanitária que culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, 

a qual ocorreu dentro de um novo contexto político e contou, pela primeira vez, com 

a participação social. As propostas surgidas nesta conferência serviram como 

embasamento para as futuras conquistas nas políticas públicas de saúde (LEMOS, 

2010; PAIM et al., 2011).  
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Com as discussões que permearam o evento, foi recomendada uma 

conferência específica para tratar dos recursos humanos para a saúde: a I 

Conferência Nacional de Recursos Humanos, com o título “A política de Recursos 

Humanos rumo à Reforma Sanitária”, a qual abordou temas que visavam à 

interlocução entre instituição de ensino, trabalhadores e instituições de serviços 

procurando promover melhores condições tanto para a formação quanto para o 

desenvolvimento das atividades no trabalho (BARBOSA, 2009; LEMOS, 2010; PAIM 

et al., 2011).  

Após a 8ª Conferência, a Política de Saúde no Brasil obteve diversas 

conquistas, como a promulgação da Constituição Federal Brasileira, um documento 

que instituiu a “saúde como direito de todos e dever do Estado garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 

agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, p.23). Considerando essa nova concepção 

de saúde, tornou-se necessário pensar uma formação de trabalhadores em saúde 

inspirada nestes novos paradigmas (BARBOSA, 2009; LEMOS, 2010; PAIM et al., 

2011).  

Em seu art. 200, inciso III, a Constituição Federal declara que compete à 

gestão do SUS “o ordenamento da formação de recursos humanos da área da 

saúde”. Essa atribuição do SUS na formação de seus trabalhadores e dos 

estudantes das Instituições de Ensino Superior é citada também na Lei Orgânica da 

Saúde de 1990 e nas IX, X e XI Conferências Nacionais de Saúde (BRASIL, 1988; 

CECCIM et al., 2002).  

Na XII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, a formação dos 

trabalhadores em saúde já passa a ser debatida na perspectiva da Educação 

Permanente, com a definição disseminada pela Organização Pan-Americana de 

Saúde, deixando o termo educação continuada e seus preceitos de atualização e 

aquisição de novas informações com conteúdos padronizados, que 

desconsideravam as realidades locais e as necessidades dos trabalhadores, para 

abordar uma estratégia de educação voltada aos trabalhadores, propondo ações a 

partir de situações emergentes de seus cotidianos, que ampliassem suas 

perspectivas para um atendimento resolutivo e de qualidade (MUROFUSE, et al., 

2009). 

A portaria nº 198/GM/MS (BRASIL, 2004a), instituiu a Política Nacional de 
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Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS, concretizando 

todas as lutas e debates realizados nas Conferências, pois buscava uma política de 

formação de recursos humanos que mantivesse uma estreita relação entre a parte 

educativa e o trabalho em saúde, como ocorre na Educação Permanente em Saúde 

(EPS). 

A estratégia da EPS é a aprendizagem significativa, em que a construção do 

conhecimento passa pela problematização, estimulando o trabalhador a refletir sobre 

determinadas situações, questionar fatos e propor soluções (SARRETA, 2009). 

Reconhecendo também a necessidade de qualificar melhor a graduação, os 

Ministérios da Saúde e Educação têm investido em políticas de educação 

profissional que promovam a integração ensino/serviço, como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que propôs as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)) e as Políticas Indutoras de Formação 

(PRO-SAÚDE e PET-SAÚDE), bem como a educação permanente em saúde 

(BRASIL, 1996; 2002; MORITA et al., 2007).  

Defendendo princípios semelhantes à EPS, as DCN também possuem a 

proposta de promover a integração ensino-serviço propiciando mudanças no modelo 

de atenção em saúde, na busca por um profissional crítico, reflexivo, capaz de 

trabalhar em equipe e de tomar decisões, respeitando os princípios do SUS e 

atuando com responsabilidade integral junto à população (BRASIL, 2005; NUNES et 

al., 2008).  

As DCN  para o curso de odontologia no Brasil foram instituídas por meio da 

Resolução CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, com o intuito de organizar o 

currículo dos cursos de graduação em Odontologia das Instituições do Sistema de 

Educação Superior do País, estabelecendo os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos da formação dos cirurgiões-dentistas para aplicação em âmbito 

nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos 

(BRASIL, 2002). 

 Coerente com a mudança de paradigmas em relação ao modelo de atenção 

em saúde no país, as DCN vieram reforçar a aproximação entre Educação e Saúde 

e preconizar que o egresso do curso de odontologia deve apresentar um perfil 

voltado para a realidade vigente, que contemple as necessidades de saúde da 

população e que contribua para a consolidação do SUS, e, que desenvolva 

competências e habilidades que o propicie exercer suas atividades de forma a 
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garantir a integralidade da assistência (Quadro 3), reconhecendo a saúde bucal 

como parte indissociável da saúde geral, portanto, um dever do Estado e direito de 

todos. Este princípio de atenção à saúde atende ao conceito ampliado de saúde, 

que atenta para os determinantes sociais e não mais se fundamenta apenas em 

evidências objetivas, associadas a uma visão assistencialista (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007).  
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Generalista Capacitado a atuar tanto no campo individual clínico-terapêutico, realizando 
prevenção, diagnóstico e tratamento odontológico dos principais problemas 
bucais; quanto a promover ações de promoção de saúde e de gestão dos 
serviços. 

Humanista Capaz de valorizar a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, articulando 
os avanços tecnológicos com acolhimento e valorização dos aspectos 
subjetivos, históricos e socioculturais dos usuários. Respeitando os direitos do 
usuário à informação, estabelecendo boa comunicação e trocas solidárias 
comprometidas com a produção de saúde, promovendo melhorias dos 
ambientes de cuidado e das condições de trabalho. 

Autônomo Possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 
condutas mais adequadas, na condução do cuidado em procedimentos clínicos 
e em situações de gestão e trabalho coletivo.  

Crítico/ 
Reflexivo 

Ser capaz de raciocinar, criticar, questionar e problematizar situações de 
natureza individual ou coletiva e propor soluções baseadas em evidências 
científicas. 
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Prevenção 
Utilização de ações educativas e preventivas, no âmbito 
individual ou coletivo, visando à prevenção das principais 
doenças bucais. 

Promoção de 
Saúde 

Compreensão da determinação social do processo saúde-
doença.  
Desenvolvimento de estratégias abrangentes para estimular 
os indivíduos às escolhas saudáveis e a assumir o controle 
de sua saúde e tratamento, bem como à apropriação do 
conhecimento sobre os fatores de risco e de proteção á 
saúde bucal. Para isto a informação, formação e motivação 
dos indivíduos são essenciais. 

Diagnóstico 
Precoce 

Fazer o uso apropriado de tecnologias, propiciando uma 
visão integral do indivíduo e subsidiando o diagnóstico 
precoce de todas as manifestações bucais.  

Proteção 

Favorecer a prevenção e interceptação com 
aconselhamento, acompanhamento e intervenções 
reguladoras e transformadoras do ambiente, tornando-o 
mais propício ao desenvolvimento dentofacial normal. 

Tratamento 
odontológico 

Procedimentos clínicos visando à solução das patologias 
mais prevalentes na comunidade. 

Comunicação 
Habilidades na interação com outros profissionais de saúde e com a população 
em geral, seja por meio da comunicação verbal, não-verbal ou escrita. Devendo 
dominar as tecnologias de comunicação e informação. 

Interdisciplinaridade 
Desenvolver atividades com outros profissionais da área da saúde visando a 
integralidade das ações. 

Liderança 

Estar preparado para assumir posições de liderança nas equipes 
multiprofissionais com responsabilidade, empatia, habilidade na comunicação, 
tomada de decisões e gerenciamento, visando sempre o bem-estar da 
sociedade. 

Educação 
Permanente 

Desenvolver a capacidade de aprender a aprender, assumindo a 
responsabilidade e compromisso pelo seu aprendizado (tanto na sua formação 
quanto na sua prática) e comprometimento com a capacitação de futuros 
profissionais. 

Quadro 3. Perfil e competências e habilidades do egresso do curso de odontologia. 
Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais (2002). Adaptado pela autora. 
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Ao considerar a saúde como um estado de equilíbrio entre o indivíduo e sua 

própria realidade, o profissional deve procurar incorporar a integralidade do cuidado 

e considerar o indivíduo como um ser complexo inserido em um contexto social em 

suas atuações (CAVALCANTI; CORDEIRO, 2015; DALMOLIN et al., 2011). O que 

poderá propiciar a exclusão de uma visão restrita de que as ações na Atenção 

Básica devem apenas contemplar a busca por dentes e gengivas sadias, e o 

estímulo à atuação dos cirurgiões-dentistas visando, também, a ausência de agravos 

no aparelho estomatognático, causados pela má oclusão. 

A má oclusão, muitas vezes, não confere ao indivíduo sinais e sintomas 

específicos, porém, muitos pacientes queixam-se de dificuldades em relação à fala, 

à mastigação e, principalmente, dos agravos psicossociais sofridos pela estética 

desfavorável. O reconhecimento pelos profissionais da influência da má oclusão em 

fatores fundamentais à saúde geral e bem estar físico e psicossocial do indivíduo 

tem sido reforçado na literatura (ADEGBITE et al., 2012; HUNT et al., 2001; PAULA 

et al., 2009). 

Esta articulação entre os Ministérios da Educação e Saúde são importantes 

para a formação acadêmica e para a educação continuada e/ou educação 

permanente de profissionais da área da saúde, à medida que promovem integração 

entre as instituições de ensino e os serviços de saúde visando transformações na 

formação profissional, na assistência à saúde e no processo de construção do 

conhecimento, direcionando-o às necessidades do serviço e assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica 

(SILVA et al., 2012).  

Dentre as iniciativas promovidas por esta articulação estão os Programas 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional (Pró-Saúde) e o de Educação 

pelo Trabalho (PET-Saúde). Alguns cursos de odontologia foram contemplados por 

meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 03 de novembro de 2005 com 

o Pró-Saúde, a qual no seu artigo primeiro inciso III aborda como objetivos do Pró-

Saúde, a incorporação no processo de formação a abordagem integral do processo 

saúde doença e da promoção da saúde e no inciso IV, a ampliação da duração da 

prática educacional na rede de serviços básicos de saúde (BRASIL, 2005). 

 Em 2008, é instituído o PET-Saúde por meio da Portaria Interministerial 

MS/MEC nº 1802, de 26 de agosto de 2008, tendo como objetivos relatados em seu 
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artigo segundo inciso III, contribuir para a implementação das DCN dos cursos de 

graduação da área da saúde e inciso IV, estimular a formação de profissionais e 

docentes de elevada qualificação técnica e científica e atuação pautada pelo espírito 

crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior. Assim, pode-se 

propiciar uma escola formadora integrada ao serviço público de saúde, 

proporcionando aos futuros cirurgiões-dentistas um cenário de aprendizado 

diversificado e a desinstitucionalização da prática (permitindo-os desenvolverem 

suas ações nos ambulatórios, na comunidade e nos domicílios). A interação do 

aluno com a população e com os demais profissionais de saúde propicia o trabalho 

com problemas reais e o conhecimento do sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 

2008b; FONSECA, 2013; SILVA et al., 2012). 

Estas mudanças na formação do profissional são essenciais para promover 

uma desmistificação da ortodontia e a sua valorização no serviço público, rompendo 

com o estereótipo de que ela é uma especialidade voltada apenas para o 

atendimento privado. Faz-se necessário, portanto, capacitar os cirurgiões-dentistas 

para atuarem na atenção básica de acordo com os princípios do SUS de 

integralidade e equidade, essenciais para a prevenção e interceptação da má 

oclusão precocemente. Há que se capacitar, também, os gestores sobre a 

importância e possibilidades de inserir a ortodontia preventiva e interceptora na 

Atenção Básica (MIALHE; SILVA, 2011).  

Como forma de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços e das 

práticas de saúde na Atenção Básica, relacionadas à ortodontia preventiva e 

interceptora e para a operacionalização da educação permanente dos cirurgiões-

dentistas que atuam nas unidades básicas de saúde, os quais assumem um papel 

crucial tanto para o fortalecimento do SUS, quanto na detecção precoce e 

interceptação da má oclusão e disseminação de informações referentes aos fatores 

de risco desta deformidade, a realização de um diagnóstico prévio sobre seus 

conhecimentos, atitudes e percepção sobre os fatores dificultadores e/ou 

facilitadores à realização de ortodontia preventiva e interceptora nas unidades de 

Atenção Básica à Saúde é essencial.  

Esse diagnóstico deve contribuir para subsidiar o planejamento e definir 

estratégias para o processo de capacitação destes profissionais e organização da 

ortodontia preventiva e interceptora na rede pública de saúde.
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a percepção dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia em relação aos conhecimentos e atitudes 

sobre ortodontia preventiva e interceptora e fatores associados. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer os fatores dificultadores e facilitadores à realização de 

ortodontia preventiva e interceptora nas unidades de Atenção Básica à 

Saúde, na percepção dos cirurgiões-dentistas atuantes nestas unidades. 

 Testar se o perfil demográfico e profissional do cirurgião-dentista da 

Atenção Básica influencia em seus conhecimentos e atitudes sobre 

ortodontia preventiva e interceptora. 

 Investigar se suas atitudes são influenciadas pela autopercepção do 

conhecimento e pelos fatores dificultadores em relação à ortodontia 

preventiva e interceptora. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo  

 

Estudo transversal descritivo.  

 

4.2 População de estudo  

 

Foi realizado um censo dos cirurgiões-dentistas que atuavam na Atenção 

Básica de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-Goiás 

(SMS/Goiânia), que no período da coleta de dados totalizava 238 profissionais, 

assim distribuídos: cirurgiões-dentistas do Centro de Saúde da Família (n=91; 

38,2%), Centro de Saúde (n=74; 31,0%), Cais1 ou Ciams2 (n=60; 25,2%) e Módulos 

Odontológicos (n=13; 5,46%).  

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Foram incluídos os cirurgiões-dentistas que atuam nas unidades de Atenção 

Básica à Saúde da SMS/Goiânia.  

Foram excluídos os cirurgiões-dentistas que estavam de férias ou afastados 

por qualquer razão.  

 

4.4 Instrumento de pesquisa e coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado com 

questões abertas e fechadas, que foi construído pela pesquisadora, baseado em 

instrumentos de pesquisas utilizados em outros estudos (ADEGBITE et al., 2012; 

ALDREES et al., 2015; BARROSO, 2012; FAGUNDES et al., 2008; GUZZO et al., 

2014; NIVEDA; DINESH, 2014; SASTRI et al., 2015).  

Este foi submetido à avaliação de seis profissionais experts, com experiência 

em elaboração e utilização de questionários, sendo três professores da Faculdade 

                                                           
1
 Cais = Centro de Atenção Integral à Saúde 

2
 Ciams =  Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitária 
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de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, duas gestoras da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia e uma docente de instituição particular para 

formação em ortodontia. Após as reformulações, realizou-se, então, teste piloto com 

dez cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de uma cidade do interior de Goiás 

(Niquelândia). Em seguida, este foi novamente modificado conforme necessidades e 

sugestões. Ao final, o instrumento continha perguntas relativas aos aspectos 

demográficos e profissionais e aos conhecimentos e atitudes relativas à ortodontia 

preventiva e interceptora e fatores correlacionados (Apêndice A).  

O instrumento de coleta de dados e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram enviados por meio do malote de correspondências da 

SMS/Goiânia dentro de um envelope lacrado, contendo por fora uma folha nominal 

ao cirurgião-dentista, com instruções para preenchimento e devolução do 

questionário, sendo esta destacável e o envelope passível de ser lacrado com 

etiqueta colante presente em seu interior, com vistas a garantir a não identificação 

dos participantes da pesquisa. A pesquisadora contou com o auxílio de profissionais 

lotados no serviço de Odontologia no sentido de distribuir e recolher os 

questionários. Quando não havia retorno dos questionários enviados via malote, a 

pesquisadora ia pessoalmente solicitar o preenchimento do questionário. Portanto, 

alguns foram entregues pessoalmente pela pesquisadora, que concedia um prazo 

de uma semana para resposta. Também foi utilizada a estratégia de aplicação dos 

questionários em dois cursos de capacitação promovidos para cirurgiões-dentistas 

da SMS/Goiânia.  

 

4.5 Análise dos dados  

 

Os dados foram processados e analisados estatisticamente por meio do 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.  

Um banco de dados foi criado com todas as variáveis do instrumento de 

pesquisa e, em seguida, algumas categorias dessas variáveis foram dicotomizadas 

para posterior análise (Esquemas 3, 4, 5 e 6).  

Os missings ou ausência de respostas não foram considerados na 

dicotomização, nas análises relacionando o conhecimento e atitudes dos 

participantes em ortodontia preventiva e interceptora e as demais variáveis e nem 

para a obtenção da média do conhecimento. No entanto, para as análises de 
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frequência os missings foram considerados. 

Foram realizadas análises de frequência para as variáveis categóricas e 

medidas de tendência central e dispersão para as variáveis numéricas, tanto em 

relação à caracterização do perfil demográfico e profissional, quanto às variáveis 

relacionadas ao conhecimento e atitudes dos participantes.  

Para graduar o conhecimento sobre má oclusão foi dado um score para 

cada variável relacionada a este aspecto, considerando um ponto para cada 

resposta “correta” e zero quando o contrário ocorria, segundo o que a literatura 

aborda sobre os princípios básicos da ortodontia preventiva e interceptora, sendo a 

pontuação máxima a ser obtida: 45 pontos (Esquemas 5, 6 e 7).  

Desta forma foi obtida, para cada respondente, uma média relacionada ao 

conhecimento e foi realizado o teste de normalidade com a mesma. Considerando 

satisfatório o conhecimento do grupo de profissionais a respeito da temática, quando 

o valor obtido esteve igual ou acima da média, e insatisfatório, quando o valor obtido 

esteve abaixo da média. 

Na tentativa de elucidar a contribuição de diversas variáveis nestes 

resultados obtidos, foram realizadas comparações entre grupos buscando analisar 

associações entre o conhecimento sobre ortodontia preventiva e interceptora e as 

variáveis demográficas e profissionais e, também, em relação às variáveis relativas 

às atitudes. 
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Esquema 3. Variáveis demográficas e profissionais e suas respectivas categorias do estudo com 
cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

Idade Em anos 
 
Feminino 

28 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

61 a 70 anos 

Estado civil 

Solteiro (a) 

Casado (a)  

Viúvo (a) 

Divorciado (a) 

Instituição da Graduação 
Pública 

Particular 

Tempo de formado Em anos 

 

Feminino 

 5 a 15 anos 

16 a 25 anos 

26 a 35 anos 

36 a 44 anos 

Tempo de atuação na Atenção Básica Em anos 

 3 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

31 a 39 anos 

Âmbito de exercício da atividade 

odontológica 

Público apenas 

Público e privado 

Público e outros (sindicatos, SESC, 
SENAI, outros) 

Público e outras formas de trabalho 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

Idade Em anos 
 
Feminino 

28 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

61 a 70 anos 

Estado civil 

Solteiro (a) 

Casado (a)  

Viúvo (a) 

Divorciado (a) 

Instituição da Graduação 
Pública 

Particular 

Tempo de formado Em anos 

 

Feminino 

 5 a 15 anos 

16 a 25 anos 

26 a 35 anos 

36 a 44 anos 

Tempo de atuação na Atenção Básica Em anos 

 3 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

31 a 39 anos 

Âmbito de exercício da atividade 

odontológica 

Público apenas 

Público e privado 

Público e outros (sindicatos, SESC, 
SENAI, outros) 

Público e outras formas de trabalho 

Público apenas 

Público e privado 

Público e outros 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

Idade Em anos 
 
Feminino 

28 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

61 a 70 anos 

Estado civil 

Solteiro (a) 

Casado (a)  

Viúvo (a) 

Divorciado (a) 

Instituição da Graduação 
Pública 

Particular 

Tempo de formado Em anos 

 

Feminino 

 5 a 15 anos 

16 a 25 anos 

26 a 35 anos 

36 a 44 anos 

Tempo de atuação na Atenção Básica Em anos 

3 a 15 anos 

16 a 30 anos 

31 a 39 anos 

Âmbito de exercício da atividade 

odontológica 

Público apenas 

Público e privado 

Público e outros (sindicatos, SESC, 
SENAI, outros) 

Público e outras formas de trabalho 

Idade Em anos 
 
Feminino 

Gênero 
Masculino 

Feminino 

Idade 

Solteiro (a) 

Casado (a)  

Viúvo (a) e Divorciado (a) 



Métodos 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquema 4. Esquema relativo à formação na pós-graduação dos cirurgiões-dentistas da Atenção 
Básica de Goiânia, GO, 2016. 

 

Sim 

Aperfeiçoamento/ 
Especialização 
 

Saúde Coletiva 

Saúde da Família 

Saúde pública 

Atenção Primária 

Preceptoria 

Saúde Coletiva e 
afins 

Ortodontia 

Odontopediatria 

Ortopedia Funcional 
dos Maxilares 

Ortodontia e 
afins 

Outras  

Não 

Pós-Doutorado Doutorado Mestrado 

Odontologia 

Ensino na 
Saúde 

Saúde 
Coletiva 

 

Cursou ou está cursando pós-graduação 
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Esquema 5. Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e score relativas ao 
conhecimento da ortodontia preventiva e interceptora dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de 
Goiânia, GO, 2016. 
 

Q.10. Onde você considera que obteve maior conhecimento 

sobre ortodontia preventiva e interceptora?  

Graduação 

Pós-graduação 

Cursos em eventos científicos e afins 

Capacitações da Secretaria Municipal de Saúde 

A prática cotidiana do trabalho 

Q 11. Conhecimento em relação a cada condição: 

Problemas na erupção dentária 

Má oclusão de origem esquelética 

Respiração Bucal 

Mordida aberta anterior 

Mordida cruzada posterior  

Mordida cruzada anterior 

Má oclusão de classe I 

Má oclusão de classe II 

Má oclusão de classe III 

 
 

Consigo identificar 

Não consigo 
identificar/Não sei 

responder 

Consigo identificar 

0 pontos 

1 ponto 

Q.12. A má oclusão pode ser tratada durante a 
dentadura mista 

 

Q 13. Você se sente confiante em: 

Orientar os pacientes quanto aos danos provocados por hábitos bucais 
deletérios 

Realizar o diagnóstico precoce da má oclusão 

Orientar quanto à época ideal de tratamento das seguintes alterações: 
 Mordida cruzada anterior 
 Mordida cruzada posterior  
 Mordida aberta anterior  
 Remoção de hábitos bucais deletérios 
 Falta de espaço para o dente permanente e apinhamento 

Tratar um paciente com perda precoce de dente decíduo visando 
preservar o espaço até a irrupção de seu homólogo permanente 
Realizar pistas planas diretas 

 

Sim totalmente 

Sim parcialmente / Não 

Sim totalmente 

0 pontos 

1 ponto 

Q 14. Você verifica a oclusão do paciente mesmo quando 
este o procura por outra queixa? 

 

1 ponto Sempre 

Às vezes/ Não 
/Não sei responder 

0 pontos 

Q 15. Dos itens relacionados abaixo quais poderiam ser 
afetados devido à má oclusão: 
 Fala 
 Estética 
 Mastigação 
 Autoestima 
 Qualidade de vida 
 Higienização 
 Articulação Temporomandibular 
 

Sim 1 ponto 

0 pontos 
Não / Não sei 

responder 

Não consigo identificar 

Não sei responder 

Sim Sim 

consigo identificar/Não 
sei responder 

Às vezes/Não/Não sei 
responder 

Consigo identificar 

0 pontos 

1 ponto 

Às vezes 

Não sei responder 

 Não 

Sim 
parcialmente 

Não 

Sempre  

Às vezes 

Não sei responder 

 Não 

Sim 

Não sei responder 

 Não 
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Esquema 6. Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e score, relativas ao 
conhecimento dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 2016.  
 

Perda precoce de dentes decíduos 

 
Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

0 pontos 

1 ponto 

Perda precoce de dentes permanentes 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

0 pontos 

1 ponto 

Cáries 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder Às vezes / Não / Não sei responder 

Não 

 

0 pontos 

0 pontos 

Apinhamento leve a moderado na dentadura 
mista 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 

Sim/Às vezes/ Não sei responder 

 

Sim 

1 ponto 

1 ponto 

Sucção digital 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

0 pontos 

1 ponto 

Sucção de chupeta 

 
0 pontos 

1 ponto Sim 

Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Sucção labial 

 

1 ponto 

0 pontos Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Pressão lingual atípica 

 
0 pontos 

1 ponto 

Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Respiração bucal 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Às vezes / Não / Não sei responder 0 pontos 

Diastema inter-incisivos na dentadura decídua e mista 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Sim/Às vezes/ Não sei responder 0 pontos 

1 ponto Não 

Traumatismo dentário 

 

Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 
 

Às vezes / Não / Não sei responder 

Sim 

0 pontos 

1 ponto 

Q
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Sim 
Às vezes 
Não 
Não sei responder 

Sim 1 ponto 
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Esquema 7. Esquema das questões, variáveis, variáveis agrupadas e score adotado para posterior 
análise, relativas ao conhecimento e atitudes dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, 
GO, 2016. 

 

Q.18 Os hábitos citados interferem no desenvolvimento 

maxilo-mandibular 

Sucção prolongada de chupeta 

Sucção Digital 

Respiração bucal 

Deglutição Atípica 

Hábitos parafuncionais de lábios e/ou língua 

Sim 

Não 

Não sei responder 

 

Não / Não sei responder 

Sim 1 ponto 

0 pontos 

Q.19. A má oclusão está relacionada na Política Nacional 

de Atenção Básica como um agravo a ser contemplado 

pelo cirurgião-dentista da Atenção Básica? 

 

Sim 

Não 

Não sei responder 

 

Sim 

Não / Não sei responder 

1 ponto 

Q.20. Deveria(m) constar na anamnese da ficha clínica 

na Atenção Básica algum(ns) dado(s)s relacionado(s) à 

má oclusão? 

 

0 pontos 

Sim 

Não 

Não sei responder 

 

Sim 

Não / Não sei responder 

Q.21 Quando detecta problema de má 

oclusão que não seja possível a 

intervenção na unidade básica de saúde, 

sua conduta é: 

 

Encaminhar o paciente para ser regulado em 
unidade de referência 

Orientar o responsável a procurar serviços 
particulares 

Nenhuma conduta 

Outro procedimento 

 

Encaminhar regulação 

Orientar o responsável a procurar serviços 
particulares 

Nenhuma conduta 

Orientar a procurar instituição de ensino 

Encaminha regulação e orienta procurar 
serviços particulares 

Encaminha regulação, orienta procurar 
serviços particulares e instituição de 
ensino 

Encaminha regulação e orienta a procurar 
instituição de ensino 

 

 

 

Q.21 Quando detecta problema de saúde 

geral que se constitui um fator de risco à 

má oclusão, sua conduta é (são): 

 

Orienta o paciente ou os responsáveis sobre 
os riscos. 

Encaminha para outras categorias 
profissionais da rede municipal de saúde. 

Orienta o responsável a procurar serviços 
particulares. 

Nenhuma conduta 

 

Orienta o paciente ou os responsáveis 
sobre os riscos. 

Encaminha para outras categorias 
profissionais da rede municipal de saúde. 

Orienta o responsável a procurar serviços 
particulares. 

Nenhuma conduta 

Orienta o paciente ou os responsáveis 
sobre os riscos e encaminha para outras 
categorias profissionais da rede municipal 
de saúde. 

Orienta o paciente ou os responsáveis 
sobre os riscos e a procurar serviços 
particulares. 

Orienta o paciente ou os responsáveis 
sobre os riscos, encaminha para outras 
categorias profissionais da rede municipal 
de saúde e orienta o responsável a 
procurar serviços particulares. 
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Esta metodologia baseou-se em outras semelhantes como no estudo 

realizado por Sastri et al. (2015) em Maharashtra (India), em que cirurgiões-dentistas 

foram avaliados em relação aos seus conhecimentos e atitudes sobre os princípios e 

práticas no tratamento ortodôntico e as médias de acertos obtidas foram utilizadas 

para a comparação entre grupos de especialistas em áreas que não fossem 

ortodontia e não especialistas. Também se baseou no estudo realizado por 

Fagundes et al. (2008) no município de São Luís (MA) em que avaliaram o 

conhecimento de odontopediatras em relação ao diagnóstico precoce, prevenção e 

interceptação das más oclusões, e a média de acertos obtidos foi associada às 

variáveis profissiográficas. 

As análises realizadas no estudo estão presentes no Esquema 8. 

 

4.6 Procedimentos éticos  

Para realização da pesquisa houve anuência da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia (Anexo A) e parecer número 1.130.808 do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – UFG (Anexo B), de acordo com a 

Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012c). 

Os profissionais que aceitaram participar da pesquisa assinaram o TCLE 

(Apêndice  B). 
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Esquema 8. Análises realizadas no estudo com os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica de Goiânia, GO, 2016. 

Análises 

Perfil profissiográfico 

 

Análise de frequência para as 

variáveis categóricas e 

medidas de tendência central 

e dispersão para as variáveis 

numéricas. 

Relação entre as variáveis 

independentes e a média geral 

obtida nas questões de 

conhecimentos. 

Teste t de Student 

(nível de significância 5%)  

Comparar as características 

profissiográficas - variável 

independente dicotomizada em 

2 grupos- em relação ao nível 

de conhecimento dos 

participantes . 

Análise de variância ANOVA 

(one-way)  

(nível de significância 5%) 

Comparar as características 

profissiográficas - variável 

independente (agrupada em 3 

ou mais grupos) em relação ao 

nível de conhecimento dos 

participantes. 

Conhecimentos e atitudes dos profissionais e fatores associados 

 

Análise de 

frequência para 

cada variável 

categórica relativa 

ao conhecimento e 

atitudes. 

Relação entre variáveis 

categóricas (relativas ao 

conhecimento e atitudes) 

e características 

profissiográficas. 

Teste de Qui-quadrado 

(nível de significância 5%)  

Para avaliar a prevalência 

do conhecimento e 

atitudes dos participantes 

em relação a cada 

característica 

profissiográfica. 

Relação entre 

conhecimento e atitudes 

dos participantes. 

Teste de Qui-quadrado 

(nível de significância 5%)  

Para comparar prevalência 

de variáveis categóricas 

relacionadas ao 

conhecimento àquelas 

relacionadas às atitudes. 

Análise de frequência 

para os fatores 

dificultadores e 

facilitadores à realização 

da ortodontia preventiva 

e interceptora. 

Teste de Qui-quadrado 

(nível de significância 5%)  

Para comparar 

prevalência de variáveis 

categóricas relacionadas 

aos fatores dificultadores 

àquelas relacionadas às 

atitudes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da população finita de cirurgiões-dentistas (238) atuantes na Atenção Básica 

do município de Goiânia-Go, após a aplicação dos critérios de exclusão (férias, 

afastados por qualquer razão e com licença médica), totalizaram uma amostra de 

218 profissionais, aos quais foi encaminhado o questionário, obtendo uma taxa de 

resposta de 172 (78,8%).  

5.1 Caracterização dos Cirurgiões-Dentistas 

 

As características demográficas e profissionais dos indivíduos respondentes 

encontram-se na Tabela 1. Houve predomínio do gênero feminino (72,1%), o que é 

uma tendência mundial de crescente participação das mulheres no mercado de 

trabalho na área da saúde. A odontologia tem acompanhado essa tendência, 

apresentando também, um maior número de profissionais do gênero feminino 

(MORITA et al., 2010; MORAES et al., 2015; NUNES et al., 2010). 

A maioria dos cirurgiões-dentistas participantes desta pesquisa apresenta 

idade entre 28 e 40 anos (39,0%), sendo a maior parte casada (75,0%).  

A distribuição dos cirurgiões-dentistas nas unidades de Atenção Básica por 

faixa etária mostra que os Centros de Saúde da Família possuem força de trabalho 

mais jovem, concentrando 58,2% dos cirurgiões-dentistas até 40 anos (p≤0,001) 

(Gráfico 1).  

O “rejuvenescimento” da categoria odontológica foi descrito também por 

Morita et al. (2010), em que 57,4% dos cirurgiões-dentistas com inscrição principal 

ativa no Brasil têm até 40 anos de idade e, também, pelo Instituto Brasileiro de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, onde 29,5% dos cirurgiões-dentistas 

brasileiros possuem de 26 a 30 anos (INBRAPE, 2003). Provavelmente, isso ocorra 

em função do aumento de cursos de odontologia no Brasil no fim do século vinte e 

início do século vinte e um.  
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Tabela 1 – Características gerais dos cirurgiões-dentistas do serviço de Atenção Básica à Saúde de 

Goiânia, 2016. 

Variáveis (n) n % 

Gênero (172)   

Feminino 124 72,1 

Masculino 48 27,9 

Idade (169)   

28 a 40 67 39,0 

41 a 50 61 35,5 

51 a 60 33 19,2 

61 a 70 8 4,7 

Estado civil (172)   

Solteiro(a) 24 14,0 

Casado (a) ou vivendo com companheiro 129 75,0 

Viúvo (a) 4 2,3 

Divorciado 15 8,7 

Instituição da Graduação (170)   

Pública 124 72,1 

Privada 46 26,7 

Tempo de Formado (anos) (172)   

  5 a 15 58 33,7 

16 a 25 68 39,5 

26 a 35 40 23,3 

36 a 44   6 3,5 

Tempo de Lotação no serviço de Atenção Básica  

(em anos) (171) 

  

  3 a 15 99 57,6 

16 a 30 61 35,5 

31 a 39 11 6,4 

Âmbito do serviço odontológico (170)   

Apenas público 91 52,9 

Público e privado 73 42,4 

Público e outras formas de trabalho 6 3,5 

Unidade de atenção básica em que está lotado (172)   

Centro de Saúde da Família 75 43,6 

Centro de Saúde 45 26,2 

CAIS* e CIAMS**  46 26,7 

Módulo odontológico 6 3,5 

*Centro de Atenção Integral à Saúde **Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitária 
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Gráfico 1 – Distribuição das faixas etárias dos cirurgiões-dentistas por localidades de atuação 
na Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 2016. N=169. 
 

Em relação à formação profissional, a maioria dos respondentes realizou 

graduação em instituição pública (72,1%) e se graduou há mais de 15 anos e menos 

de 26 (39,5%). Nesta época, o ensino era tecnicista e voltado para ações curativas, 

não possuía o eixo da formação contextualizado, não se estimulava a formação 

generalista e nem se enfatizava a importância dos fatores socioeconômicos e 

psicológicos da doença. Fato este que pode representar mais um desafio para estes 

cirurgiões-dentistas que atuam na Atenção Básica à saúde, que além da excelência 

técnica, devem ser dotados de visão humanística e atuar com responsabilidade 

social e de forma interdisciplinar, para que possam propiciar uma assistência à 

saúde mais efetiva, equânime e de qualidade (FONSECA, 2013). Ressalta-se, 

portanto, a importância da educação permanente para suprir uma possível 

defasagem curricular destes profissionais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, instituídas pelo Conselho Nacional da 

Educação, estabelecem que os currículos devem dar ênfase à promoção da saúde, 

procurando romper com a dicotomia preventivo-curativo e com a valorização precoce 

da especialização. Contudo, apesar de todos os esforços empreendidos para que 

ocorra esta transformação na formação dos profissionais nas áreas da saúde, a 

educação superior no Brasil ainda segue um modelo hospitalocêntrico. E na 
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odontologia, a realidade não é diferente. Os princípios da formação mercantilista, 

fragmentada e elitista ainda são marcantes (ALMEIDA FILHO, 2013; FERRARI et al., 

2011). 

Dos respondentes, 89,0% afirmaram ter cursado ou estar cursando pós-

graduação. Destes, 80,6% são referentes à especialização, sendo que 28,8% 

possuem mais de uma especialidade, o que confirma essa tendência. Além de ser 

pequena a frequência dos que possuem formação stricto sensu (7,1 %), a maioria 

destes possui também a formação lato sensu. Estes dados são corroborados pelo 

estudo nacional sobre o perfil deste profissional, que aponta o Centro-Oeste, com o 

maior número de especialistas (33,0%) proporcionalmente (MORITA et al., 2010), 

tendência que foi observada também em outras regiões no Brasil, como em 

municípios de Pernambuco, onde 77,8% dos cirurgiões-dentistas inseridos na 

Estratégia da Saúde da Família são especialistas e em municípios do Estado de São 

Paulo, dos quais 67,5% dos cirurgiões-dentistas inseridos no serviço público de 

saúde realizaram ou estavam realizando pós-graduação (MARTELLI et al., 2010; 

SILVA, 2011). 

Esta tendência à valorização da especialização, segundo alguns estudos, é 

um reflexo das condições dos cursos de graduação e das exigências de qualificação 

e intensa incorporação tecnológica, marcantes nas sociedades capitalistas, 

fundamentando as estratégias de competição (FERREIRA et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2015). 

Dentre os cursos relatados, houve predominância (48,5%) de pós-graduação 

em saúde coletiva e áreas afins (Saúde Pública, Saúde da Família e outros), o que 

pode proporcionar positivas contribuições ao serviço de Atenção Básica à saúde do 

município de Goiânia, à medida que estas especialidades contribuem para a 

formação de profissionais engajados com a promoção da saúde e comprometidos 

com os objetivos do SUS (Sistema Único de Saúde). A maior parte destes se 

encontra atuando nos Centros de Saúde da Família (CSF) - 83,1% (p≤0,001) 

(Gráfico 2), demonstrando que estes cirurgiões-dentistas identificam a necessidade 

de especialização na área de saúde pública, à medida que sua formação está 

historicamente associada ao tecnicismo e ao mercado privado e estão inseridos em 

uma política reorientadora do modelo de atenção à saúde no país. Embora não 

tenha sido investigada a origem da oferta desses cursos, pode ter existido um 

investimento das secretarias de saúde nessa formação. Sugere-se que em estudos 
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futuros, isso seja investigado.  

A Odontopediatria apresentou a segunda maior frequência (18,7%). Por se 

tratar de uma área relacionada ao manejo de pacientes na dentadura decídua e 

mista, fase de maior importância para a prevenção e interceptação precoce da má 

oclusão e considerando que no programa dos cursos de especialização desta área, 

em geral, consta ortodontia preventiva e interceptora como disciplina ministrada, 

este dado é um fator relevante, por ser a prevenção e interceptação precoce da má 

oclusão de extrema importância à saúde pública (Tabela 2).  

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos cirurgiões-dentistas com pós-graduação em Saúde Coletiva /áreas afins e 
em outras áreas por local de atuação, 2016. N=152. 

 

Em relação ao âmbito do serviço odontológico, a maior parte destes 

profissionais que cursou ou estava cursando pós-graduação, atuam apenas no 

serviço público (56,3%) (p=0,006). Esses dados são corroborados pelos estudos de 

Martelli et al. (2010) e Silva (2011), que também concluíram que, o aumento salarial, 

a viabilidade da realização dos cursos por meio de parceria com a prefeitura e a 

busca por qualificação, são fatores que influenciam a busca por especialidade entre 

os servidores públicos de saúde. 
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Tabela 2 – Pós-graduações em andamento ou concluídas pelos cirurgiões-dentistas da Atenção 

Básica da Secretaria Municipal de Goiânia, 2016. N=171. 

Variáveis N % 

Mestrado (Acadêmico e Profissionalizante)   9 5,2 

Doutorado  1 0,6 

Saúde Coletiva e afins 83 48,5 

Odontopediatria 32 18,7 

Dentística 25 14,6 

Endodontia 19 11,0 

Prótese e afins 19 11,0 

Implantodontia 18 10,5 

Ortodontia e Ortopedia Facial dos Maxilares 17 9,9 

Periodontia 14 8,2 

Auditoria  8 4,7 

Pacientes Especiais  5 3,0 

Gestão Serviços de Saúde e afins  5 3,0 

Odontologia Legal  3 1,8 

Radiologia  3 1,8 

Cirurgia  3 1,8 

Odontologia Hospitalar  2 1,1 

Odontogeriatria  1 0,6 

Nenhuma 19 11,0 
*Pode ter ocorrido mais de uma resposta por profissional 

O tempo de atuação na Atenção Básica é de 3 a 39 anos, uma média de 

15,6 ± 8,7 anos, o que sugere experiência da maioria dos participantes no exercício 

da profissão, sendo que a maior parte (57,6%) ingressou na Atenção Básica há 

menos de 15 anos, período que coincide com a inserção e expansão da odontologia 

na Estratégia de Saúde da Família. De dezembro de 2002 a agosto de 2009, o 

número de equipes de saúde bucal, no Brasil, passou de 4.621 para 18.482, 

significando um aumento de mais de 334%, o que refletiu em maiores contratações 

de cirurgiões-dentistas desde esta época (BRASIL, 2008a; MATTOS et al., 2014).  

O SUS emprega cerca de 30% dos cirurgiões-dentistas do país. Desde 2002 

houve um aumento em 50% no número de cirurgiões-dentistas atuando na rede 

pública, configurando, em 2015, 64.826 profissionais (ROCHA, 2015). O exercício 

público exclusivo foi predominante entre os participantes desta pesquisa (52,9%). 

Dentre outros fatores que também contribuem para esta realidade estão a migração 

daqueles que exerciam a prática liberal ao exercício no serviço público, em 

decorrência das dificuldades atuais do mercado de trabalho, e a inserção de recém-

egressos na tentativa do primeiro emprego (VILLALBA et al., 2009). 

Os dados sobre as principais fontes de contribuições ao conhecimento dos 

cirurgiões-dentistas em relação à ortodontia preventiva e interceptora, até o 

momento da participação na pesquisa, são apresentados na Tabela 3. Houve 

predominância da graduação como principal fonte de conhecimento sobre este 
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conteúdo (52,3%). A maioria destes profissionais se formou há mais de 15 anos, e, 

mesmo que tenham continuado a se qualificar por meio da pós-graduação, poucos 

relataram que esta tenha tido a maior contribuição para o seu conhecimento em 

ortodontia preventiva e interceptora. A Educação Permanente em Saúde, 

preferencialmente, e/ou a educação continuada, se faz uma importante e necessária 

estratégia a ser implementada a estes cirurgiões-dentistas. O desenvolvimento dos 

profissionais é um aspecto crucial quando se pretende mudar o modelo de saúde e 

melhorar a qualidade da atenção.  

 

Tabela 3 - Principais contribuições à qualificação sobre ortodontia preventiva e interceptora, segundo 

os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Goiânia, 2016. N=170.  
Itens N % 

 

Graduação 90 (52,3%) 
Pós-graduação 28 (16,3%) 
Cursos em eventos científicos e afins 14 (8,1%) 
Capacitações da Secretaria Municipal de Saúde   1 (0,6%) 
A prática cotidiana do trabalho   8 (4,7%) 
Marcou mais de uma opção 29 (16,9%) 

 

Compete às Secretarias Municipais de Saúde desenvolver ações que 

garantam a educação permanente aos profissionais das equipes de atenção básica 

(BRASIL, 2012b). Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi apontada 

pelos profissionais com a menor contribuição ao conhecimento sobre ortodontia 

preventiva e interceptora (apenas 0,6%), o que sugere ausência de investimentos 

por parte da gestão municipal na formação destes servidores sobre esta temática. 

 

5.2 Conhecimentos e Atitudes dos Cirurgiões-Dentistas Sobre Ortodontia 

Preventiva e Interceptora 

 

O Ministério da Saúde preconiza que na Atenção Básica deve-se buscar a 

integralidade por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2012b). 

Sendo assim, os cirurgiões-dentistas inseridos na Atenção Básica possuem 

importante papel em relação à ortodontia na realização de intervenções preventivas 

e interceptoras e na educação em saúde. Contudo, só é possível exercer essas 

funções com eficiência, se possuírem conhecimento e atitudes positivas em relação 
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aos princípios e práticas do tratamento ortodôntico (SASTRI et al., 2015).  

No presente estudo, os achados indicam que a maioria dos CD pesquisados 

possui conhecimento satisfatório sobre ortodontia preventiva e interceptora. 

Mais de 80% assinalaram conseguir identificar problemas na erupção 

dentária, respiração bucal, mordida aberta anterior, cruzada anterior e cruzada 

posterior, más oclusões de classe I, II e III e 77,3% conseguem identificar a má 

oclusão de origem esquelética. Esses achados corroboram com estudo realizado em 

Minas Gerais em que a maioria dos graduandos concluintes de cinco cursos de 

Odontologia do Estado se sentia apta a identificar os problemas de respiração bucal, 

mordida cruzada anterior, posterior e aberta anterior e má oclusão de classe I, II e III 

(BARROSO, 2012).  

A maioria (92,4%) afirmou que a fala, estética, mastigação, autoestima, 

qualidade de vida, higienização e articulação temporomandibular podem ser 

afetados devido à presença da má oclusão, demonstrando reconhecer a influência 

da má oclusão em fatores fundamentais à saúde geral e bem-estar físico e 

psicossocial dos indivíduos. 

Em estudo realizado por Adegbite et al. (2012), a maioria dos graduandos da 

Lagos State University College of Medicine, Nigeria, concordou que a má oclusão 

pode afetar a autoestima, porém, menos da metade consentiu que a qualidade de 

vida pode ser afetada pela má oclusão, o que pode ser influência cultural.  

As consequências físicas, sociais e psicológicas da má oclusão e sua 

influência na qualidade de vida tem sido tema de várias pesquisas, onde indivíduos 

com má oclusão relatam pior qualidade de vida e níveis mais baixos de felicidade 

subjetiva. Quanto maior a severidade da má oclusão, maior o impacto na qualidade 

de vida de crianças com má oclusão (KOMAZAKI et al., 2014; LIU et al., 2009; 

ROSA et al., 2015; SARDENBERG et al., 2012).  

A maior parte da amostra pesquisada no presente estudo possui percepção 

correta, conforme a literatura, em relação aos fatores de risco à má oclusão. Mais de 

80% reconheceram a respiração bucal, perda de dentes permanentes, perda 

precoce de dentes decíduos, pressão lingual atípica, sucção labial, de chupeta e 

digital como fatores de risco, contudo, as influências da cárie e traumatismo dentário 

na má oclusão foram menos reconhecidas. Houve também duas condições que 

foram reconhecidas erroneamente como fatores de risco – apinhamento leve a 

moderado na dentadura mista (72,1%) e diastema inter-incisivos na dentadura 
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decídua e mista (97%).  

Estas características oclusais transitórias são inerentes ao desenvolvimento 

normal da oclusão na fase da dentadura mista e, são, muitas vezes, confundidas 

com má oclusão (MIGUEL et al., 2005). O apinhamento leve a moderado é 

transitório na fase da dentadura mista e não deve ser tratado, pois os mecanismos 

compensatórios ao longo do desenvolvimento da dentadura mista se incumbirão da 

autocorreção (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO, 2013).  

Contudo, esta irregularidade na região anterior durante a erupção de 

incisivos preocupa os pais, gerando questionamentos ao clínico, o qual deve estar 

apto a realizar o diagnóstico correto, orientar os pais com precisão e clareza e não 

realizar intervenções como desgaste interproximal e extrações de caninos decíduos, 

os quais podem interferir negativamente no potencial de alinhamento espontâneo 

dos incisivos permanentes nesta fase (ALMEIDA, 2013).   

O diastema inter-incisivos também representa característica normal e 

fisiológica nas fases de dentadura decídua ou mista. A atitude mais sensata a ser 

desempenhada pelos cirurgiões-dentistas é o acompanhamento longitudinal do 

desenvolvimento da oclusão, uma vez que o fechamento precoce desse espaço 

antes da erupção dos caninos permanentes superiores pode agravar o 

desenvolvimento normal da oclusão (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO, 2013).   

Os dados apresentados nesta pesquisa, portanto, são preocupantes, uma 

vez que os CD da Atenção Básica, envolvidos nos cuidados primários ao paciente, 

ao se encontrarem inaptos a diagnosticar alterações e distingui-las da normalidade, 

poderão estabelecer tratamentos desnecessários e referências indevidas para 

serviços especializados. Os dados obtidos são corroborados por Miguel et al. (2005) 

em que apenas 10,1% dos graduandos avaliados perceberam não haver 

necessidade de tratamento no caso apresentado, por se tratar de um paciente na 

fase de dentadura mista com alterações totalmente compatíveis com a fase de 

desenvolvimento. 

A cárie dentária, além de ser responsável por extrações prematuras de 

dentes decíduos, pode gerar perda da largura mésio-distal dos molares decíduos, 

contribuindo para a erupção incorreta dos permanentes, diminuição do comprimento 

do arco, apinhamento da dentição permanente e alteração da relação 

anteroposterior do primeiro molar permanente. Quanto mais precoce ocorrer a 

perda, principalmente antes da erupção do primeiro molar permanente, maior o risco 
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e gravidade das alterações no desenvolvimento da oclusão, o que demonstra a 

relevância da cárie enquanto fator de risco à má oclusão e a importância de se 

dispensar a devida atenção para que suas consequências possam ser interceptadas 

precocemente (KEROSUO, 2002). Contudo, menos de 60% dos participantes a 

consideraram como fator de risco. 

Em relação ao traumatismo dentário, quando envolve os dentes decíduos, 

pode provocar sua perda precoce, distúrbios funcionais e estéticos relacionados à 

fala e à deglutição ou ainda afetar o germe do dente permanente, causando alguns 

distúrbios como desvios de erupção. Com o posicionamento alterado, o dente 

permanente pode ficar retido (ALMEIDA, 2013; SILVA FILHO, 2013).  Em estudo 

realizado no município de Goiânia, Goiás, em crianças com idade inferior a sete 

anos, foi verificado que 25,9% dos dentes permanentes erupcionados após ter 

ocorrido trauma no dente decíduo sofreram desvios de erupção e o tipo de trauma 

que mais provocou esta sequela foi a subluxação (AMORIM et al.,2011).   

 Os cirurgiões-dentistas devem, portanto, terem ciência das possíveis 

sequelas do traumatismo dentário, e considerarem-no como fator etiológico da má 

oclusão para que possam estar atentos aos possíveis desvios de erupção ou 

impacção do sucessor permanente e outras importantes consequências. O resultado 

obtido nesta pesquisa mostra-nos que apenas 50% dos participantes o 

consideraram como fator etiológico, um achado preocupante diante dos dados 

epidemiológicos relacionados ao traumatismo dentário na dentadura decídua e suas 

possíveis consequências (ROCHA et al., 2008).  

 A afirmativa de que o tratamento da má oclusão é possível de ser realizado 

durante a dentadura mista foi aceita por 68,0% dos CD, o que pode ser um indicativo 

de mudanças na formação. Os CD, no passado, optavam por não orientar os 

pacientes e os pais em relação à má oclusão e sua etiologia antes da erupção de 

todos os dentes permanentes, preferindo não interceptar a má oclusão 

precocemente, postergando o tratamento para a fase posterior à dentadura mista 

(ALMEIDA, 2014). Embora haja avanços nesse resultado, há necessidade de 

enfatizar este aspecto na graduação. 

Niveda e Dinesh (2014) e Sastri et al. (2015) também identificaram em suas 

pesquisas que 67,9% e 96% dos CD, respectivamente, concordaram que a má 

oclusão pode ser tratada durante a dentadura mista.  

O Ministério da Saúde, no Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
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recomenda como abordagem individual a ser realizada pelos CD, a identificação e 

atuação nos hábitos bucais deletérios por meio de orientação aos pacientes e 

responsáveis e referência ao otorrinolaringologista e fonoaudiólogo quando houver 

necessidade de atuação interdisciplinar (BRASIL, 2008a).  

Sobre os danos provocados por hábitos bucais deletérios, 79,1% dos CD 

assinalaram se sentir totalmente confiantes em orientar os pacientes. Mais de 

oitenta e sete por cento dos profissionais reconheceram que os hábitos de sucção 

de chupeta, sucção digital, respiração bucal, deglutição atípica e hábitos 

parafuncionais de lábios e/ou língua interferem no desenvolvimento maxilo-

mandibular (Gráfico 3).  

Os achados de Sastri et al. (2015) corroboram esses resultados, em que 

91,3% dos CD clínicos gerais reconheceram a respiração bucal e a sucção digital 

como fator de risco à má oclusão. Diferentemente dos CD pesquisados no presente 

estudo, Guzzo et al. (2014) constataram que apenas 21,9% dos CD em 

Florianópolis, se consideraram “muito aptos” e 10,9% “totalmente aptos” a 

orientarem os pacientes e familiares em relação aos hábitos bucais deletérios.  

 

  

Gráfico 3 – Frequência de cirurgiões-dentistas da Atenção Básica que consideram as 
condições relatadas como hábitos que interferem no desenvolvimento maxilo-mandibular. 
Goiânia-GO. N= 170. 
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No entanto, 62,2% dos profissionais sentiam-se totalmente confiantes em 

orientar quanto à época ideal de remoção de hábitos bucais deletérios e 64,5% 

relataram atuar na prevenção e interceptação destes hábitos em sua prática 

cotidiana na unidade de Atenção Básica. 

Os participantes que mais relataram atuar nos hábitos bucais deletérios, por 

meio de orientação em suas unidades de atenção básica foram os que tiveram uma 

percepção melhor sobre a maioria destes hábitos como fatores de risco à má 

oclusão. Esta relação também foi observada com outros fatores etiológicos (Tabela 

4). Este fato foi também observado por Giuseppe et al. (2006) em estudo realizado 

com médicos pediatras na Itália abordando a prevenção de doenças bucais, em que 

os resultados mostraram que aqueles que apresentaram um nível maior de 

conhecimento sobre os fatores de risco às doenças orais foram os que mais 

reconheceram a importância de suas atuações na prevenção e os que mais 

relataram realizar o exame bucal em crianças por eles examinadas.    

 

Tabela 4 - Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto à atitude em atuar nos 
fatores etiológicos e o conhecimento de tais condições como fatores de risco à má oclusão. Goiânia-
GO, 2016. N=172 

Considera como fator de risco  

N(%) 

Atua nos fatores etiológicos N(%) 

Às vezes/ não/ não 

soube responder 

N(%)  

Sim 

N(%) 

P* 

Perda precoce de dentes 

decíduos 

Sim 3 (4,1%)    70 (95,9%)  

0,359 Não relatou          2 (2,0%)    97 (98,,0%) 

Perda de dentes permanentes Sim 1 (2,1%)    47 (97,9%)  

0,689  Não relatou 3 (2,4%)  121 (97,6%) 

Cáries Sim 17 (23,9%) 54 (76,1%)  

≤0,001  Não relatou 53 (52,5%) 48 (47,5%) 

H
á
b

it
o

s
 b

u
c

a
is

 d
e

le
té

ri
o

s
 Sucção digital Sim 4 (3,6%)  107 (96,4%)  

0,048  Não relatou   7 (11,5%)  54 (88,5%) 

Sucção de chupeta Sim 20 (18,0%)  91 (82,0%)  

0,203  Não relatou 15 (24,6%)  46 (75,4%) 

Sucção labial Sim         14 (126,0%)  97 (87,4%)  

0,022  Não relatou 16 (26,7%)  45 (73,3%) 

Pressão lingual atípica Sim  8 (7,2%) 103 (92,8%)  

0,002  Não relatou 15 (24,6%)   46 (75,4%) 

Respiração Bucal Sim 4 (3,6%) 107 (96,4%)  

0,011  Não relatou   9 (14,8%)   52 (85,2%) 

Traumatismo Dentário Sim   9 (39,1%)  14 (60,9%)  

0,185 Não relatou 76 (51,7%)  71 (48,3%) 

 

Os hábitos bucais deletérios têm sido descritos por diversos autores como 

um importante fator etiológico da má oclusão  (FERREIRA et al., 2001; HEIMER et 

al., 2010; MELINK et al., 2010; MIOTTO et al., 2015; URZAL et al., 2013). Eles 
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afirmam que estes hábitos podem alterar o crescimento facial, afetando as 

estruturas e funções orofaciais e as relações oclusais, além de ter um papel 

determinante no desenvolvimento psicológico da criança. Estes devem ser 

interceptados precocemente, contribuindo para a correção espontânea e para um 

prognóstico mais favorável. O papel do CD como educador em saúde neste 

momento é fundamental, permanecendo sobre ele a responsabilidade de identificar 

o hábito deletério e orientar os pacientes e responsáveis.  

 O CD inserido na Atenção Básica deve estar apto a contribuir com 

informações precisas, claras e criteriosas e deve estar envolvido no processo de 

mudança de paradigmas da área da saúde, em que o foco tem se deslocado do 

tratamento e reparo de danos para a prevenção  (DANAEI et al., 2011). E, para 

tanto, deve existir investimento das secretarias de saúde para a capacitação 

adequada desses profissionais, seja por meio de educação continuada ou educação 

permanente, realizando uma aproximação entre a formação e as práticas em 

serviço. O inciso III do Artigo 200 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), 

traz como competência do SUS “ordenar a formação de recursos humanos na área 

de saúde”.  

A necessidade de melhorar a educação em saúde sobre ortodontia 

preventiva e interceptora tem sido claramente indicada. Alguns estudos têm avaliado 

o conhecimento dos pais sobre a má oclusão e têm demonstrado que a informação 

pública, em geral, sobre a má oclusão é insatisfatória (GARBIN et al., 2014; 

OSHAGH et al., 2011; RWAKATEMA; NG’ANG’A, 2009). Danaei et al. (2011), em 

estudo realizado no Irã, observaram que 25,4% dos pais não sabiam que os hábitos 

orais deletérios poderiam causar má oclusão. Um quarto dos pais nunca haviam 

recebido quaisquer informações sobre a cronologia de exfoliação dos dentes 

decíduos e erupção dos permanentes e pensavam que um dente decíduo cariado 

deveria ser extraído ou não tratado. 

Apesar da maioria dos respondentes apresentarem um conhecimento 

satisfatório em relação aos princípios básicos do tratamento ortodôntico preventivo e 

interceptativo, apenas 7,6% dos participantes se sentem totalmente confiantes em 

realizar pistas diretas Planas, 39,5% se sentem confiantes em realizar o diagnóstico 

precoce da má oclusão e orientar quanto à época ideal de tratamento das seguintes 

alterações oclusais: mordida cruzada anterior (37,8%), cruzada posterior (37,2%), 

aberta anterior (39,5%) e falta de espaço para o dente permanente e apinhamento 
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(45,3%). Apenas 45,3% também assinalaram sentirem-se totalmente confiantes em 

tratar um paciente com perda precoce de dente decíduo. Tais achados corroboram 

os resultados obtidos por Guzzo et al. (2014), em que os CD da Atenção Básica 

relataram se considerar “pouco capacitados, muito pouco capacitados ou não 

capacitados” à realizarem o tratamento de mordida cruzada anterior (69,38%), 

posterior (68,90%), manutenção de espaço (51,5%) e recuperação de espaço 

(59,4%). 

Uma das questões relevantes do tratamento precoce é esta oportunidade 

que o CD tem de diagnosticar e interceptar, em tempo hábil, uma irregularidade 

durante o desenvolvimento da oclusão. A literatura reconhece, ainda, que as más 

oclusões tratadas precocemente não estão isentas de recidivas, pois estão sujeitas 

às influências do crescimento facial e da presença de hábitos parafuncionais como 

fator etiológico primário da má oclusão. Contudo, más oclusões como a mordida 

aberta anterior, mordidas cruzadas anteriores e posteriores e condições como a 

perda precoce de dentes decíduos e presença de hábitos bucais deletérios devem, 

preferencialmente, serem tratadas precocemente, proporcionando um impacto 

corretivo imediato e apresentando estabilidade razoável pós-tratamento (JOLLEY et 

al., 2010; KING et al., 2012; SILVA FILHO, 2013). 

 Em relação à ausência de capacitação dos respondentes em realizar pistas 

diretas Planas, sugere-se a necessidade de inclusão ou reforço deste tema nos 

conteúdos curriculares de graduação e pós-graduações e a educação permanente 

dos profissionais do serviço público de saúde em relação a esta temática. 

Considerando que estas constituem uma forma eficaz, de fácil execução e baixo 

custo para correção das alterações dentárias e funcionais, em crianças na dentição 

decídua e início de dentição mista, e uma alternativa viável de tratamento no serviço 

público odontológico (CHIBINSKI; CZLUSNIAK, 2011) .  

 

5.3 Fatores dificultadores à realização de Ortodontia Preventiva e Interceptora 

na Atenção Básica  

 

O Ministério da Saúde, reconhecendo a possibilidade de se prevenir os 

problemas resultantes da má oclusão e reconhecendo-a como uma variação clínica 

significativa do crescimento normal, contempla-a no Caderno de Atenção Básica 

nº17 – Saúde Bucal, como um dos principais agravos a ser cuidado na Atenção 
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Básica (BRASIL, 2008a). Contudo, mais da metade (52,6%) dos pesquisados 

desconhecem que a má oclusão é recomendada pelo Ministério da Saúde como um 

agravo a ser por eles contemplado, o que pode influenciá-los a negligenciar ações 

que poderiam resultar em prevenção de deformidades no crescimento e 

desenvolvimento da criança e evitar a instalação de uma má oclusão severa. 

A ausência de ênfase a este agravo por parte dos gestores públicos, 

relatada pelos próprios participantes é, também, outro agravante que pode 

influenciar na negligência destas abordagens referentes à má oclusão. Os CD 

destacaram como um fator dificultador à realização da ortodontia preventiva e 

interceptora na sua unidade de serviço, o fato de não constar dados relacionados à 

má oclusão na anamnese da ficha clínica utilizada, constando apenas na ficha de 

anamnese para bebês. 

A maioria dos participantes (75%) considerou que esta inserção deve ocorrer 

e os itens mais sugeridos foram: classificação da má oclusão (classificação de 

Angle, mordida cruzada e aberta, overbite e sobressaliência); fatores de risco à má 

oclusão (hábitos deletérios, traumas dentários, fatores genéticos, ausências 

dentárias ou presença de supranumerários e perda precoce ou retenção prolongada 

de dentes decíduos); tipo facial (braquifacial, mesofacial ou dolicofacial); presença 

de disfunção temporomandibular e cronologia de erupção.  

Enfatizaram, também, que não consta na tabela de procedimentos, códigos 

relacionados à má oclusão para que as condutas realizadas possam ser 

computadas no sistema de informação e ressaltaram a necessidade de haver um 

protocolo de prevenção e interceptação às oclusopatias no âmbito da atenção 

básica. O fato de que estes procedimentos não possam ser inseridos no Sistema de 

Informação do SUS (e-SUS) pode ser determinante para o desinteresse em investir 

na ortodontia preventiva e interceptora por parte da gestão e profissionais.  

  Aproximadamente a metade dos respondentes (47,1%) relatou a falta de 

capacitação em relação à ortodontia preventiva e interceptora como um fator 

dificultador à realização dessas intervenções. 

Outros fatores indicados como dificultadores foram a ausência de insumos 

(50%), condições ruins de trabalho, precariedade da estrutura e falta de interesse da 

gestão (20,34%), ineficácia dos serviços de referência (15,69%), ausência de 

profissionais especialistas (12,2%), demanda de outros serviços prioritários (3,5%), 

falta de capacitação da equipe auxiliar (2,3%), dificuldades em acompanhar o 
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paciente por longo prazo no serviço público de saúde (3,5%), ausência de exames 

complementares que possam facilitar e complementar o diagnóstico e tratamento 

(4,1%) e dificuldade em confeccionar mantenedores e recuperadores de espaço - 

tanto por ausência de laboratórios (5,9%) como por falta de condições ideais 

(15,9%). 

Em relação ao relato de que “a demanda de outros serviços prioritários” é 

um fator dificultador à realização da ortodontia preventiva e interceptora na Atenção 

Básica, sugere a necessidade de capacitar estes profissionais para que 

compreendam a importância da interceptação precoce da má oclusão. Muitas vezes, 

os problemas ortodônticos tendem a ser negligenciados por não estarem, em geral, 

associados à mortalidade e alta morbidade. Contudo, estudos comprovam que a má 

oclusão tem um impacto significativo na saúde geral e psicossocial do indivíduo 

(PAULA et al., 2009; SARDENBERG et al., 2012) . Há necessidade de estimular 

estes profissionais para a imprescindibilidade de atuarem de acordo com o novo 

modelo de atenção em saúde, garantindo ao paciente o direito de uma atenção 

integral, alinhada com os princípios do SUS e não mais praticar uma odontologia 

puramente restauradora e mutiladora. 

Esta ausência de consciência em relação às mudanças de paradigmas na 

atenção em saúde e às habilidades e competências que devem ser apresentadas 

pelos profissionais da Atenção Básica, pode ser observada também pela afirmação 

de alguns respondentes que consideraram a falta de profissionais especialistas 

como um fator dificultador à realização da ortodontia preventiva e interceptora em 

sua unidade básica de saúde. Estes não ponderaram que a ortodontia preventiva e 

interceptora está ao alcance do profissional generalista e que sua abordagem na 

Atenção Básica é recomendada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008a).  

Muitos destes fatores relacionados pelos respondentes desta pesquisa 

foram também relatados pelos CD do município de Florianópolis: excesso de 

demanda, ausências de recursos humanos, precariedade da Atenção Básica ou falta 

de resolutividade, falta de capacitação e/ou habilidade dos cirurgiões-dentistas, falta 

de pessoal auxiliar, aspectos logísticos relacionados a problemas com os serviços 

laboratoriais (tempo/fluxo), deslocamento de pacientes e da documentação 

ortodôntica, serviços de referência e contrarreferência ineficazes e necessidade de 

materiais de qualidade adequada (GUZZO et al., 2014)..  
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5.4 Influência do perfil demográfico e profissional no conhecimento e atitudes 

dos cirurgiões-dentistas 

 

Os profissionais que obtiveram na pós-graduação a maior contribuição para 

o seu conhecimento sobre ortodontia preventiva e interceptora, os do gênero 

feminino e os que realizaram pós-graduação em Ortodontia, Ortopedia Funcional 

dos Maxilares e/ou Odontopediatria apresentaram uma melhor percepção em 

relação aos princípios básicos sobre ortodontia preventiva e interceptora. 

A análise entre as fontes que apresentaram maiores contribuições à 

qualificação em ortodontia preventiva e interceptora segundo os profissionais 

pesquisados (graduação, pós-graduação, cursos em eventos científicos e afins, 

capacitação pela SMS e a prática cotidiana do trabalho) e a média de conhecimento 

foi significante (p≤ 0,001) (Tabela 5). Quem afirmou que obteve a maior contribuição 

para o seu conhecimento sobre ortodontia preventiva e interceptora na pós-

graduação obteve a maior média em relação ao conhecimento e quem afirmou ter 

sido na prática cotidiana apresentou a menor. Este aspecto pode ser justificado pela 

presença de pós-graduações de ortodontia e odontopediatria, onde se esperam que 

tenham conteúdos específicos sobre a temática. Fagundes et al. (2008), também 

obtiveram como resultado, que 72,5% dos odontopediatras de São Luiz do 

Maranhão avaliados em relação ao diagnóstico precoce, prevenção e interceptação 

das más oclusões, afirmaram ter adquirido seus conhecimentos sobre o assunto no 

curso de especialização em odontopediatria. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto às fontes de principais 
contribuições à qualificação em ortodontia preventiva e interceptora e o conhecimento sobre má 
oclusão. Goiânia-GO, 2016. N=169.  

Fontes do conhecimento N(%) Conhecimento 
(3,5-7,5) 

Média ±SD 

P 

Graduação 90 (52,3%) 5,6 ± 0,8  
 

 ≤ 0,001 
Pós-graduação 28 (16,3%) 6,6 ± 0,6 

Cursos em eventos científicos 14 (8,1%) 6,0 ± 0,9 

Prática cotidiana do trabalho    8 (4,7%)  5,4 ± 1,0 

Marcou mais de uma opção 29 (16,9%) 6,1 ± 0,7 
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Os participantes do gênero feminino obtiveram maior média de acertos  

(Tabela 6). Resultado contrário foi verificado em estudo realizado por Sastri et al. 

(2015) em Maharashtra (India), em que verificaram um maior conhecimento sobre os 

princípios e práticas no tratamento ortodôntico e atitudes mais positivas no gênero 

masculino. No entanto, comparações com estudos realizados em outros contextos e 

com metodologias diferentes devem ser feitas com reservas, mas podem 

proporcionar algumas reflexões. É importante, por exemplo, salientar que na cultura 

indiana há pouca valorização aos estudos realizados por mulheres, o que pode ter 

influenciado os resultados.  

 

Tabela 6- Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto às características 
profissiográficas e o conhecimento sobre má oclusão. Goiânia-GO, 2016. 
 

 
Variáveis (N) 

 
Categorias 

 
N (%) 

Conhecimento 
(3,5-7,5)  

 
 

 Média ±SD  P 

Gênero (172) Masculino 48 (27,9%) 5,5 ± 1,0 ≤0,001
*
 

 Feminino 124 (72,1%) 6,0 ± 0,7  
Idade (157) 28 a 30 3 (1,7%) 6,2 ± 0,5  
 31 a 40 61 (35,5%) 5,9 ± 0,8 0,978

**
 

 41 a 50 51 (29,7%) 5,9 ± 0,9  
 51 a 60 33 (19,2%) 5,9 ± 0,9  
 61 a 70 9 (5,2%) 5,8 ± 0,8  
Estado civil (172) Solteiro   24 (14%) 5,9 ± 0,8  
 Casado  129 (75%) 5,9 ± 0,8  
 Viúvo  4 (2,3%) 4,9 ± 0,4 0,152

**
 

 Divorciado   15 (8,7%) 5,8 ± 1,1  
Unidade de Saúde (172) Centro de 

Saúde da 
Família 

 75 (43,6%) 5,8 ± 0,9  

 Centro de 
Saúde 

 45 (26,2%) 6,0 ± 0,8 0,370
**
 

 Centro de 
Atenção Integral 

à Saúde 
 46 (26,7%) 5,9 ± 0,8  

 Módulos 6 (3,5%) 6,3 ± 0,5  
Instituição da Graduação (170) Público 124 (72,1%) 5,9 ± 0,9 0,651* 
 Privado 46 (26,7%) 5,8 ± 0,8  

Tempo de Formado (172) 5 a 15 58 (33,7%) 5,9 ± 0,8 0,956
** 

 16 a 25 68 (39,5%) 5,9 ± 0,9 
 

 26 a 35 40 (23,3%) 5,8 ± 0,9 
 

 36 a 44 6 (3,5%) 5,8 ± 0,9 
 

Tempo de trabalho na Atenção  3 a 10 65 (37,8%) 5,9 ± 0,8 0,790
** 

Básica (171) 11 a 20 55 (32,0%) 5,9 ± 0,9 
 

 21 a 30 41 (23,8%) 5,8 ± 0,9 
 

 31 a 39   10 (5,8%) 5,9 ± 0,7 
 

Âmbito de serviço odontológico Público 91 (52,9%) 5,8 ± 0,9 0,044
** 

(170) Público e 
privado 

73 (42,4%) 6,0 ± 0,8 
 

 Público e 
sindicatos 

3 (1,7%) 6,0 ± 1,1 
 

 Público e 
docência 

3 (1,7%) 4,5 ± 0,6 
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O conhecimento foi melhor entre aqueles que realizaram pós-graduações 

em áreas que abordam o crescimento e desenvolvimento craniofacial, como a 

Odontopediatria, a Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares e fatores 

relacionados à oclusão nas fases de dentadura decídua e mista, quando 

comparados com os que realizaram pós-graduações em outras áreas ou concluíram 

a graduação (p≤ 0,001) (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto à formação 
profissional e o conhecimento em ortodontia preventiva e interceptora. Goiânia-GO, 2016. 
N=168. 

 
A temática pesquisada neste instrumento de coletas de dados refere-se a 

conteúdos que devem estar nas ementas e conteúdo programático da disciplina de 

Ortodontia dos cursos de graduação em Odontologia, o que pressupõe que 

diferenças de conhecimento entre pós-graduados em áreas específicas à Ortodontia 

Preventiva e Interceptora e pós-graduados em outras áreas/clínicos gerais não 

deveriam existir. 

O mesmo se verifica em relação à identificação das condições relacionadas 

à má oclusão e a confiança em orientar os pacientes quanto à época ideal de 

tratamento destas alterações e em realizar outros procedimentos de ortodontia 

preventiva e interceptora. Os pós-graduados em Odontopediatria, Ortodontia e 

Ortopedia Funcional dos Maxilares tiveram melhor êxito em conseguir identificar as 

seguintes características: má oclusão de origem esquelética (p= 0,011), má oclusão 
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de classe I (p=0,030), má oclusão de classe II (p=0,036) e má oclusão de classe III 

(p=0,010) (Tabela 7) e referiram se sentir mais confiantes em relação a todas as 

condições elencadas, que os pós-graduados em outras áreas ou que não possuem 

pós-graduação (Tabela 8).  

Os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica são os que possuem mais 

oportunidades para orientarem corretamente a comunidade sobre a prevenção e 

interceptação da má oclusão. O Artigo 198 da Constituição Federal do Brasil 

(BRASIL, 1988), determina que “As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único e 

organizado” e entre suas diretrizes, o Inciso II determina que o atendimento deve ser 

“integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”. A falha na comunicação com o paciente pode representar a perda de 

importantes oportunidades para promoverem apropriadas intervenções de educação 

em saúde e até mesmo a referência para áreas mais especializadas ou a ação 

interdisciplinar, evitando que o problema de má oclusão se agrave.  

Aldrees et al. (2015) em estudo realizado na Arábia Saudita, verificaram que 

os três grupos por eles avaliados em relação ao diagnóstico e tratamento de más 

oclusões - ortodontistas, odontopediatras e clínicos gerais – estavam nivelados em 

relação ao reconhecimento da má oclusão, concordando na identificação e 

diagnóstico das anomalias nos casos apresentados. Porém, a abordagem adequada 

em relação ao tratamento ortodôntico parecia ser ainda obscura aos odontopediatras 

e clínicos gerais. 
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Tabela 7 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto à formação profissional e o conhecimento das 

condições relacionadas à má oclusão. Goiânia-GO, 2016. N=168. 
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Condições relacionadas à 
má oclusão 

Categorias Pós-graduação em 
ortodontia e afins 

(n=42) 

Pós-graduação em outras áreas 
ou Nenhuma pós-graduação 

(n=126) 

P* 

Problemas na erupção 
dentária 

Consigo identificar 42 (100%) 124 (98,4%) 0,561 

Não consigo identificar / não sei responder 
0 ( 0%)   2 (1,6%)  

Má oclusão de origem 
esquelética 

Consigo identificar 38 (90,5%)                     92 (73,0%) 0,013 

Não consigo identificar / não sei responder 
4 ( 9,5%)                     34 (27,0%)  

Respiração Bucal 
Consigo identificar 41 (97,6%) 114 (90,5%) 0,117 

Não consigo identificar / não sei responder 1 (2,4%) 12 (9,5%)  

Mordida Aberta Anterior 
Consigo identificar 41 (97,6%) 125 (99,2%) 0,439 

Não consigo identificar / não sei responder 1 (2,4%)   1 (0,8%)  

Mordida Cruzada Posterior 
Consigo identificar 41 (97,6%) 122 (96,8%) 0,633 

Não consigo identificar / não sei responder 1 (2,4%)   4 (3,2%)  

Mordida Cruzada Anterior 
Consigo identificar 41 (97,6%) 122 (96,8%) 0,626 

Não consigo identificar / não sei responder 1 (2,4%)   4 (3,2%)  

Má oclusão de Classe I 
Consigo identificar 38 (90,5%)   96 (76,2%) 0,033 

Não consigo identificar / não sei responder 4 (9,5%)   30 (23,8%)  

Má oclusão de Classe II 
Consigo identificar 40(95,2%) 105 (83,3%) 0,038 

Não consigo identificar / não sei responder 2 (4,8%)    21 (16,7%)  

Má oclusão de Classe III 
Consigo identificar 41 (97,6%) 105 (83,3%) 0,010 

Não consigo identificar / não sei responder 1 (2,4%)    21 (16,7%)  

*Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 8 - Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica em relação à formação profissional e confiança em realizar 
procedimentos relacionados à ortodontia preventiva e interceptora. Goiânia-GO, 2016. N=168. 
 

Pós-graduação 

 
 Confiança em 

 

Categorias 

Pós-graduados 

em Ortodontia e 

afins 

(N = 42) 

Pós-graduados em 

outras áreas ou nenhuma 

pós-graduação 

(N = 126) 

P 

orientar quanto aos danos provocados por hábitos bucais deletérios Parcialmente / Não   3 (7,1%) 33 (26,2%) 0,006 

Totalmente 39 (92,9%) 93 (73,8%) 

realizar o diagnóstico da má oclusão precocemente Parcialmente / Não 11 (26,2%) 90 (71,4%)  
 
 
 
 
 
≤0,001 

Totalmente 31 (73,8%) 36 (28,6%) 
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Mordida cruzada anterior 

 

Parcialmente / Não 11 (26,2%) 94 (74,6%) 

Totalmente 31 (73,8%) 32 (25,4%) 

Mordida cruzada posterior Parcialmente / Não   9 (21,4%) 97 (77,0%) 

Totalmente 33 (78,6%) 29 (23,0%) 

Mordida aberta anterior 

 

Parcialmente / Não   9 (21,4%) 93 (73,8%) 

Totalmente 33 (78,6%) 33 (26,2%) 

Remoção de hábitos bucais deletérios Parcialmente / Não   4 (9,5%) 59 (46,8%) 

Totalmente 38 (90,5%) 67 (53,2%) 

Falta de espaço para o dente 

permanente e apinhamento 

Parcialmente / Não 12 (28,6%) 79 (62,7%) 

Totalmente 30 (71,4%) 47 (37,3%) 

tratar um paciente com perda precoce de dente decíduo visando 

preservar o espaço até a erupção de seu homólogo permanente 

Parcialmente / Não   9 (21,4%) 84 (66,7%) 

Totalmente 33 (78,6%) 42 (33,3%) 

*Teste do Qui-quadrado 
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Em relação à confiança em realizar o diagnóstico precoce da má 

oclusão, os respondentes que apontaram ter obtido maior conhecimento 

sobre ortodontia preventiva e interceptora na pós-graduação apresentaram 

maior confiança em relação aos que assinalaram ter obtido na graduação, 

nos cursos e eventos científicos ou na prática cotidiana do trabalho 

(p≤0,001) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto às 
fontes de principais contribuições à qualificação em ortodontia preventiva e 
interceptora e a confiança em realizar o diagnóstico da má oclusão precocemente. 
Goiânia-GO, 2016. N=170. 

 

Entre os odontopediatras de São Luís (Maranhão) houve uma maior 

porcentagem de profissionais (72,5%) que relataram sentirem-se confiantes 

em realizar o diagnóstico precoce da má oclusão (FAGUNDES et al., 2008). 

Tal confiança pode ter sido adquirida no curso de pós-graduação, por se 

tratarem de participantes especialistas em odontopediatria.  

 

5.5 Atitudes dos cirurgiões-dentistas em relação à Ortodontia 

Preventiva e Interceptora e fatores associados 

 

Para que se consiga executar um programa ortodôntico preventivo, 

atitudes preventivas positivas devem estar presentes em todas as 
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atividades. Muitas vezes, pequenas intervenções podem minimizar o 

desenvolvimento de problemas oclusais que no decorrer do tempo se 

tornariam problemas severos, de difícil tratamento, tanto sob o ponto de vista 

técnico como social (HEBLING et al., 2007). Ter como rotina do exame 

clínico examinar a oclusão do paciente, mesmo quando este o procura por 

outra queixa, é uma atitude essencial do profissional.   

Dos respondentes, 54,7% afirmaram que sempre verificam a oclusão 

de seus pacientes. Melhores resultados foram obtidos por Niveda e Dinesh 

(2014)  em que 85% dos CD não especialistas em ortodontia relataram 

investigar a presença de má oclusão, como rotina, no exame clínico. 

Os que possuem pós-graduações em Odontopediatria, Ortodontia e 

Ortopedia Funcional dos Maxilares (p≤ 0,001) (Gráfico 6), os que afirmaram 

se sentir mais confiantes em realizar o diagnóstico precoce (p≤ 0,001) 

(Gráfico 7), os que não consideraram a ausência de capacitação como fator 

dificultador à realização da ortodontia preventiva e interceptora na Atenção 

Básica (p≤0,001) (Gráfico 8) e os que apresentaram maior conhecimento (p≤ 

0,001) (Gráfico 9) foram os que apresentaram atitudes mais positivas em 

relação ao exame da oclusão do paciente, realizando-o como rotina. Estes 

resultados vêm reforçar a importância dos CD possuírem conhecimentos 

técnico-científicos adequados sobre ortodontia preventiva e interceptora.  

A associação positiva entre conhecimento e atitude foi também 

constatada por outros autores que verificaram que o domínio sobre o 

assunto propicia aos profissionais apresentarem atitudes favoráveis em suas 

práticas (CERJAN-LETICA et al., 2013; RODRIGUES et al., 2012; SASTRI 

et al., 2015). 
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Gráfico 6 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica, quanto à formação 
profissional e atitudes em verificar a oclusão dos pacientes. Goiânia-Go, 2016. N = 168. 

 

 

Gráfico 7: Distribuição dos CD em relação à confiança em realizar o diagnóstico 
precoce da má oclusão e a atitude em verificar a oclusão do paciente, N=171.  
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Gráfico 8 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica em relação à atitude em 
verificar a oclusão do paciente e o relato de ausência de capacitação como fator dificultador 
para atuação em ortodontia preventiva e interceptora, Goiânia-GO, 2016. N=171. 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica quanto à atitude 
em verificar a oclusão dos pacientes e o conhecimento sobre má oclusão 
apresentado. Goiânia-GO. N = 170. 

 

O Ministério da Saúde recomenda ao CD a referência para serviços 

especializados em casos de oclusopatias não tratáveis nas unidades de 
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Atenção Básica (BRASIL, 2008a). E um dos maiores desafios do novo 

modelo de atenção à saúde é contar com profissionais comprometidos com 

resultados, preparados para compreender e enfrentar o problema de 

maneira adequada, produzindo acolhimento, vínculo e responsabilizações 

(GONSALVES, et al., 2009). Os cirurgiões-dentistas pesquisados 

apresentaram atitudes positivas em relação a esta conduta: 29,1% 

encaminha o paciente para ser regulado em unidade de referência e 30,2% 

orienta o responsável a procurar serviços particulares, e as duas opções 

juntas foram consideradas por 34,3%. Portanto, mais da metade fazem 

encaminhamento nas opções citadas. 

O tempo de formado e o tempo de trabalho na Atenção Básica 

apresentaram diferença estatisticamente significante em relação à variável 

encaminha o paciente para ser regulado em unidade de referência. Quanto 

maior o tempo de formado maior a frequência de profissionais que realizam 

esta conduta (p=0,049). Os profissionais com mais de trinta anos de atuação 

são os que mais fazem opção por encaminhar pacientes para ser regulado 

em unidade de referência e os que possuem menos de dez anos de atuação 

são os que menos fazem opção por esta conduta (p=≤0,001).  

O Ministério da Saúde também recomenda que nos casos em que 

houver necessidade de atuação interdisciplinar, os cirurgiões-dentistas 

devem fazer referências para o otorrinolaringologista e fonoaudiólogo 

(BRASIL, 2008a). Os profissionais pesquisados apresentaram atitudes 

positivas ao serem questionados a respeito de suas condutas diante de 

casos que apresentam problemas de saúde geral, que constituem fatores de 

risco à má oclusão. Parte dos profissionais marcou que orienta sobre os 

riscos (26,9%) e 31,0% além de orientarem sobre os riscos, encaminham 

para outras categorias profissionais da rede municipal de saúde, 

demonstrando uma atuação condizente com a integralidade. 

Foram limitações do estudo, as restrições relativas ao uso de 

questionários e o fato de que resultados diferentes podem ser encontrados 

em populações diferentes. Contudo, há subsídios suficientes para observar 

importantes aspectos. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que os cirurgiões-dentistas atuantes na Atenção Básica 

do município de Goiânia-GO são predominantemente do gênero feminino, 

casados e concluíram a graduação em instituição pública, a maioria possui 

pós-graduação, especialmente em Saúde Coletiva e áreas afins, contudo 

desconhecem que a PNAB preconiza a prevenção e interceptação da má 

oclusão. A maioria possui até quarenta anos de idade e tem quinze a vinte e 

seis anos de formado, com exercício da profissão apenas no serviço público 

de saúde e com tempo médio de atuação na Atenção Básica de quinze 

anos.  

Os profissionais do gênero feminino, os que obtiveram na pós-

graduação a maior contribuição para o seu conhecimento sobre ortodontia 

preventiva e interceptora, e os que realizaram pós-graduação em Ortodontia, 

Ortopedia Funcional dos Maxilares e/ou Odontopediatria apresentaram uma 

melhor percepção em relação aos princípios básicos sobre ortodontia 

preventiva e interceptora. 

 Conclui-se ainda que, a maioria dos cirurgiões-dentistas possuem 

conhecimentos satisfatórios e atitudes favoráveis sobre ortodontia preventiva 

e interceptora. Contudo, poucos se sentem confiantes em praticar as 

principais abordagens referentes à interceptação precoce da má oclusão, 

como realizar o diagnóstico precoce e orientar quanto à época ideal de 

tratamento das alterações oclusais. 

As atitudes podem ser influenciadas pelo conhecimento e pelas 

dificuldades encontradas pelos cirurgiões-dentistas, principalmente em 

relação às condições de trabalho oferecidas na Atenção Básica do município 

e à ausência de capacitação sobre a temática.  

Ter a pós-graduação como fonte de principal contribuição aos 

conhecimentos sobre ortodontia preventiva e interceptora e ter cursado pós- 

graduação em Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares ou 

Odontopediatria foram os maiores preditores para atitudes favoráveis.  

Os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica apresentam interesse 

pela ortodontia preventiva e interceptora e demonstram perceber a 
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importância da temática. Contudo, os resultados deste estudo apontam a 

necessidade de capacitação destes profissionais, por meio da educação 

permanente e de se investir na disponibilidade de alguns recursos, além de 

inserir o diagnóstico da ortodontia preventiva e interceptora na ficha clínica 

da odontologia. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo verificou-se a 

importância do conhecimento técnico e científico em ortodontia preventiva e 

interceptora dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica e a relevância 

destes apresentarem atitudes favoráveis para que possam atuar de acordo 

com o novo modelo de atenção à saúde gerando qualidade e resolutividade 

na atenção.  

Nesta perspectiva, torna-se fundamental o planejamento de meios 

que garantam o fortalecimento das ações de ortodontia preventiva e 

interceptora na Atenção Básica e melhorias no ensino que propiciem uma 

melhor capacitação dos profissionais. Espera-se que os resultados deste 

estudo possam contribuir com subsídios para os cursos de graduação em 

odontologia e para os serviços de atenção básica, em relação à formação e 

capacitação dos cirurgiões-dentistas e à formulação de estratégias por meio 

da gestão pública. 

Propiciar condições e oportunidades para o desenvolvimento 

profissional e fornecer incentivos e capacitações condizentes com o objetivo 

do serviço são fundamentais para ter profissionais motivados e para a 

produção de serviços com qualidade e resolutividade. Muitas vezes, o 

problema da falha em atingir serviços de qualidade não é puramente a 

questão dos incentivos financeiros, porque o custo destes serviços pode ser 

até mesmo inferior aos dos serviços ineficazes e ineficientes. Uma gestão 

eficiente dos serviços e dos recursos humanos em saúde, portanto, é 

essencial. 

Assim, diante das elevadas prevalências de má oclusão, das suas 

consequências e alterações associadas, da deficiente capacitação dos 

profissionais responsáveis pela prevenção e interceptação precoce da má 

oclusão e da ausência de condições ideais de trabalho para que os mesmos 

possam exercer seu importante papel na ortodontia preventiva e interceptora 

na Atenção Básica, sugerem-se alguns meios como a confecção de um 

protocolo de atendimento em ortodontia preventiva e interceptora na 

Atenção Básica; o fortalecimento da integração ensino-serviço, por meio da 
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educação permanente e das mudanças na formação do profissional; um 

compromisso político e interesse da gestão pública, disponibilizando 

recursos para proporcionar um melhor preparo técnico e científico dos 

profissionais envolvidos e condições para que este programa preventivo e 

interceptativo se torne resolutivo, favorecendo a interceptação dos 

problemas que poderiam se tornar complexos. Assim, poder-se-ia evitar o 

aumento da demanda de tratamentos corretivos para os níveis 

especializados da atenção, além de evitar problemas de má oclusão para as 

pessoas que não dispõem de recursos financeiros para o tratamento 

corretivo.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A má oclusão é um desvio da normalidade do arco dental, do esqueleto 

facial ou de ambos e apresenta-se, segundo a Organização Mundial de Saúde, 

como o terceiro problema odontológico de saúde pública mundial, superada apenas 

pela cárie e doença periodontal. As más oclusões podem determinar alterações 

funcionais, prejuízos estéticos que podem dificultar o convívio social de seus 

portadores e transtornos psicossociais, provocando impactos na qualidade de vida 

do indivíduo (BRIZON, 2013; LIU; et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2010; OCAMPO-

PARRA et al., 2015; SARDENBERG et al., 2012; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1989). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou dentre suas estratégias 

globais em saúde bucal para o ano 2020, a detecção precoce da má-oclusão e sua 

referência quando necessário, e, a redução do número de indivíduos que 

apresentam dificuldades na mastigação, deglutição e fala (HOBDELL et al., 2003).     

A pesquisa para analisar a percepção dos cirurgiões-dentistas da Atenção 

Básica de Goiânia em relação aos conhecimentos e atitudes sobre ortodontia 

preventiva e interceptora e fatores dificultadores e/ou facilitadores à realização desta 

nas unidades de Atenção Básica à Saúde foi realizada de forma a contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços e das práticas de saúde na Atenção Básica, 

relacionadas à ortodontia preventiva e interceptora. Esta faz parte das competências 

e habilidades do cirurgião-dentista generalista e está entre as ações recomendadas 

pelo Ministério da Saúde por meio do Caderno de Atenção Básica – nº17.    

O presente relatório tem por objetivo apresentar um resumo sobre os 

principais resultados da pesquisa e considerações sobre os mesmos, maiores 

informações podem ser obtidas na dissertação.  
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2 RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

 

Da população finita de cirurgiões-dentistas (238) atuantes na Atenção Básica 

do município de Goiânia-Go, após a aplicação dos critérios de exclusão (férias, 

afastados por qualquer razão e com licença médica) totalizaram uma amostra de 

218 profissionais, aos quais foi encaminhado o questionário, obtendo uma taxa de 

resposta de 172 (78,8%).  

As características demográficas e profissionais dos indivíduos respondentes 

encontram-se na Tabela 1. Houve predomínio do gênero feminino (72,1%), o que é 

uma tendência mundial de crescente participação das mulheres no mercado de 

trabalho na área da saúde. A odontologia tem acompanhado essa tendência, 

apresentando também, um maior número de profissionais do gênero feminino 

(MORITA et al., 2010; NUNES et al., 2010; MORAES et al., 2015). 

A maioria dos cirurgiões-dentistas participantes desta pesquisa apresenta 

idade entre 28 e 40 anos (39,0%), sendo a maior parte casada (75,0%).  

A distribuição dos cirurgiões-dentistas nas unidades de Atenção Básica por 

faixa etária mostra que os Centros de Saúde da Família possuem força de trabalho 

mais jovem, concentrando 58,2% dos cirurgiões-dentistas até 40 anos (p≤0,001) 

(Gráfico 1).  

O “rejuvenescimento” da categoria odontológica foi descrito também por 

Morita et al. (2010), em que 57,4% dos cirurgiões-dentistas com inscrição principal 

ativa no Brasil têm até 40 anos de idade e, também, pelo Instituto Brasileiro de 

Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, onde 29,5% dos cirurgiões-dentistas 

brasileiros possuem de 26 a 30 anos (INBRAPE, 2003). Provavelmente, isso ocorra 

em função do aumento de cursos de odontologia no Brasil no fim do século vinte e 

início do século vinte e um.  
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Tabela 1 – Características gerais dos cirurgiões-dentistas do serviço de Atenção Básica à Saúde de 
Goiânia, 2016. 

Variáveis (n) n % 

Gênero (172)   

Feminino 124 72,1 

Masculino 48 27,9 

Idade (169)   

28 a 40 67 39,0 

41 a 50 61 35,5 

51 a 60 33 19,2 

61 a 70 8 4,7 

Estado civil (172)   

Solteiro(a) 24 14,0 

Casado (a) ou vivendo com companheiro 129 75,0 

Viúvo (a) 4 2,3 

Divorciado 15 8,7 

Instituição da Graduação (170)   

Pública 124 72,1 

Privada 46 26,7 

Tempo de Formado (anos) (172)   

  5 a 15 58 33,7 

16 a 25 68 39,5 

26 a 35 40 23,3 

36 a 44   6 3,5 

Tempo de Lotação no serviço de Atenção Básica  

(em anos) (171) 

  

  3 a 15 99 57,6 

16 a 30 61 35,5 

31 a 39 11 6,4 

Âmbito do serviço odontológico (170)   

Apenas público 91 52,9 

Público e privado 73 42,4 

Público e outras formas de trabalho 6 3,5 

Unidade de atenção básica em que está lotado (172)   

Centro de Saúde da Família 75 43,6 

Centro de Saúde 45 26,2 

CAIS* e CIAMS**  46 26,7 

Módulo odontológico 6 3,5 

*Centro de Atenção Integral à Saúde **Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitária 
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Gráfico 1 – Distribuição das faixas etárias dos cirurgiões-dentistas por localidades de atuação na 
Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 2016. N=169. 
 

Em relação à formação profissional, a maioria dos respondentes realizou 

graduação em instituição pública (72,1%) e se graduou há mais de 15 anos e menos 

de 26 (39,5%). Nesta época, o ensino era tecnicista e voltado para ações curativas, 

não possuía o eixo da formação contextualizado, não se estimulava a formação 

generalista e nem se enfatizava a importância dos fatores socioeconômicos e 

psicológicos da doença. Fato este que pode representar mais um desafio para estes 

cirurgiões-dentistas que atuam na Atenção Básica à saúde, que além da excelência 

técnica, devem ser dotados de visão humanística e atuar com responsabilidade 

social e de forma interdisciplinar, para que possam propiciar uma assistência à 

saúde mais efetiva, equânime e de qualidade (FONSECA, 2013). Ressalta-se, 

portanto, a importância da educação permanente para suprir uma possível 

defasagem curricular destes profissionais. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, instituídas pelo Conselho Nacional da 

Educação, estabelecem que os currículos devem dar ênfase à promoção da saúde, 

procurando romper com a dicotomia preventivo-curativo e com a valorização precoce 

da especialização. Contudo, apesar de todos os esforços empreendidos para que 

ocorra esta transformação na formação dos profissionais nas áreas da saúde, a 

educação superior no Brasil ainda segue um modelo hospitalocêntrico. E na 



Produto Técnico 116 

odontologia, a realidade não é diferente. Os princípios da formação mercantilista, 

fragmentada e elitista ainda são marcantes (ALMEIDA FILHO, 2013; FERRARI et al., 

2011). 

Dos respondentes, 89,0% afirmaram ter cursado ou estar cursando pós-

graduação. Destes, 80,6% são referentes à especialização, sendo que 28,8% 

possuem mais de uma especialidade, o que confirma essa tendência. Além de ser 

pequena a frequência dos que possuem formação stricto sensu (7,1 %), a maioria 

destes possui também a formação lato sensu. Estes dados são corroborados pelo 

estudo nacional sobre o perfil deste profissional, que aponta o Centro-Oeste, com o 

maior número de especialistas (33,0%) proporcionalmente (MORITA et al., 2010), 

tendência que foi observada também em outras regiões no Brasil, como em 

municípios de Pernambuco, onde 77,8% dos cirurgiões-dentistas inseridos na 

Estratégia da Saúde da Família são especialistas e em municípios do Estado de São 

Paulo, dos quais 67,5% dos cirurgiões-dentistas inseridos no serviço público de 

saúde realizaram ou estavam realizando pós-graduação (MARTELLI et al., 2010; 

SILVA, 2011). 

Esta tendência à valorização da especialização, segundo alguns estudos, é 

um reflexo das condições dos cursos de graduação e das exigências de qualificação 

e intensa incorporação tecnológica, marcantes nas sociedades capitalistas, 

fundamentando as estratégias de competição (FERREIRA et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2015). 

Dentre os cursos relatados, houve predominância (48,5%) de pós-graduação 

em saúde coletiva e áreas afins (Saúde Pública, Saúde da Família e outros), o que 

pode proporcionar positivas contribuições ao serviço de Atenção Básica à saúde do 

município de Goiânia, à medida que estas especialidades contribuem para a 

formação de profissionais engajados com a promoção da saúde e comprometidos 

com os objetivos do SUS (Sistema Único de Saúde). A maior parte destes se 

encontra atuando nos Centros de Saúde da Família (CSF) - 83,1% (p≤0,001) 

(Gráfico 2), demonstrando que estes cirurgiões-dentistas identificam a necessidade 

de especialização na área de saúde pública, à medida que sua formação está 

historicamente associada ao tecnicismo e ao mercado privado e estão inseridos em 

uma política reorientadora do modelo de atenção à saúde no país. Embora não 

tenha sido investigada a origem da oferta desses cursos, pode ter existido um 

investimento das secretarias de saúde nessa formação. Sugere-se que em estudos 
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futuros, isso seja investigado.  

A Odontopediatria apresentou a segunda maior frequência (18,7%). Por se 

tratar de uma área relacionada ao manejo de pacientes na dentadura decídua e 

mista, fase de maior importância para a prevenção e interceptação precoce da má 

oclusão e considerando que no programa dos cursos de especialização desta área, 

em geral, consta ortodontia preventiva e interceptora como disciplina ministrada, 

este dado é um fator relevante, por ser a prevenção e interceptação precoce da má 

oclusão de extrema importância à saúde pública (Tabela 2).  

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos cirurgiões-dentistas com pós-graduação em Saúde Coletiva /áreas afins e 
em outras áreas por local de atuação, 2016. N=152. 

 

Em relação ao âmbito do serviço odontológico, a maior parte destes 

profissionais que cursou ou estava cursando pós-graduação, atuam apenas no 

serviço público (56,3%) (p=0,006). Esses dados são corroborados pelos estudos de 

Martelli et al. (2010) e Silva (2011), que também concluíram que, o aumento salarial, 

a viabilidade da realização dos cursos por meio de parceria com a prefeitura e a 

busca por qualificação, são fatores que influenciam a busca por especialidade entre 

os servidores públicos de saúde. 
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Tabela 2 – Pós-graduações em andamento ou concluídas pelos cirurgiões-dentistas da Atenção 

Básica da Secretaria Municipal de Goiânia, 2016. N=171. 

Variáveis N % 

Mestrado (Acadêmico e Profissionalizante)   9 5,2 

Doutorado  1 0,6 

Saúde Coletiva e afins 83 48,5 

Odontopediatria 32 18,7 

Dentística 25 14,6 

Endodontia 19 11,0 

Prótese e afins 19 11,0 

Implantodontia 18 10,5 

Ortodontia e Ortopedia Facial dos Maxilares 17 9,9 

Periodontia 14 8,2 

Auditoria  8 4,7 

Pacientes Especiais  5 3,0 

Gestão Serviços de Saúde e afins  5 3,0 

Odontologia Legal  3 1,8 

Radiologia  3 1,8 

Cirurgia  3 1,8 

Odontologia Hospitalar  2 1,1 

Odontogeriatria  1 0,6 

Nenhuma 19 11,0 
*Pode ter ocorrido mais de uma resposta por profissional 

O tempo de atuação na Atenção Básica é de 3 a 39 anos, uma média de 

15,6±8,7 anos, o que sugere experiência da maioria dos participantes no exercício 

da profissão, sendo que a maior parte (57,6%) ingressou na Atenção Básica há 

menos de 15 anos, período que coincide com a inserção e expansão da odontologia 

na Estratégia de Saúde da Família. De dezembro de 2002 a agosto de 2009, o 

número de equipes de saúde bucal, no Brasil, passou de 4.621 para 18.482, 

significando um aumento de mais de 334%, o que refletiu em maiores contratações 

de cirurgiões-dentistas desde esta época (BRASIL, 2008; MATTOS et al., 2014).  

O SUS emprega cerca de 30% dos cirurgiões-dentistas do país. Desde 2002 

houve um aumento em 50% no número de cirurgiões-dentistas atuando na rede 

pública, configurando, em 2015, 64.826 profissionais (ROCHA, 2015). O exercício 

público exclusivo foi predominante entre os participantes desta pesquisa (52,9%). 

Dentre outros fatores que também contribuem para esta realidade estão a migração 

daqueles que exerciam a prática liberal ao exercício no serviço público, em 

decorrência das dificuldades atuais do mercado de trabalho, e a inserção de recém-

egressos na tentativa do primeiro emprego (VILLALBA et al., 2009). 

Os dados sobre as principais fontes de contribuições ao conhecimento dos 

cirurgiões-dentistas em relação à ortodontia preventiva e interceptora, até o 

momento da participação na pesquisa, são apresentados na Tabela 3. Houve 

predominância da graduação como principal fonte de conhecimento sobre este 
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conteúdo (52,3%). A maioria destes profissionais se formou há mais de 15 anos, e, 

mesmo que tenham continuado a se qualificar por meio da pós-graduação, poucos 

relataram que esta tenha tido a maior contribuição para o seu conhecimento em 

ortodontia preventiva e interceptora. A Educação Permanente em Saúde, 

preferencialmente, e/ou a educação continuada, se faz uma importante e necessária 

estratégia a ser implementada a estes cirurgiões-dentistas. O desenvolvimento dos 

profissionais é um aspecto crucial quando se pretende mudar o modelo de saúde e 

melhorar a qualidade da atenção.  

 

Tabela 3 - Principais contribuições à qualificação sobre ortodontia preventiva e interceptora, segundo 

os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Goiânia, 2016. N=170.  
Itens N % 

 

Graduação 90 (52,3%) 
Pós-graduação 28 (16,3%) 
Cursos em eventos científicos e afins 14 (8,1%) 
Capacitações da Secretaria Municipal de Saúde   1 (0,6%) 
A prática cotidiana do trabalho   8 (4,7%) 
Marcou mais de uma opção 29 (16,9%) 

 

Compete às Secretarias Municipais de Saúde desenvolver ações que 

garantam a educação permanente aos profissionais das equipes de atenção básica 

(BRASIL, 2012). Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi apontada 

pelos profissionais com a menor contribuição ao conhecimento sobre ortodontia 

preventiva e interceptora (apenas 0,6%), o que sugere ausência de investimentos 

por parte da gestão municipal na formação destes servidores sobre esta temática. 

Averiguou-se que os profissionais do gênero feminino, os que obtiveram 

maior contribuição para o seu conhecimento sobre ortodontia preventiva e 

interceptora na pós-graduação e os que realizaram pós-graduação em Ortodontia, 

Ortopedia Funcional dos Maxilares e/ou Odontopediatria apresentaram um melhor 

desempenho em relação ao conhecimento sobre ortodontia preventiva e 

interceptora.  

As atitudes mostraram-se ser influenciadas pelo conhecimento e pelas 

dificuldades encontradas pelos cirurgiões-dentistas, principalmente em relação às 

condições de trabalho oferecidas na Atenção Básica do município e à ausência de 

capacitação sobre a temática.  
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Ter a pós-graduação como fonte de principal contribuição aos 

conhecimentos sobre ortodontia preventiva e interceptora e ter cursado pós-

graduação em Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares ou Odontopediatria 

foram os maiores preditores para atitudes favoráveis.  

Conclui-se que a maioria dos cirurgiões-dentistas possui conhecimentos 

satisfatórios e atitudes favoráveis sobre ortodontia preventiva e interceptora. 

Contudo, poucos se sentem confiantes em praticar as principais abordagens 

referentes à interceptação precoce da má oclusão, como realizar o diagnóstico 

precoce e orientar quanto à época ideal de tratamento das alterações oclusais. 

Os cirurgiões-dentistas da Atenção Básica apresentam interesse pela 

ortodontia preventiva e interceptora e demonstram perceber a importância da 

temática. Contudo, os resultados deste estudo apontam a necessidade de 

capacitação destes profissionais, por meio da educação permanente e de se investir 

na disponibilidade de alguns recursos, além de inserir o diagnóstico da ortodontia 

preventiva e interceptora na ficha clínica da odontologia. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo verificou-se a importância do 

conhecimento técnico e científico em ortodontia preventiva e interceptora dos 

cirurgiões-dentistas da Atenção Básica e a relevância destes apresentarem atitudes 

favoráveis para que possam atuar de acordo com o novo modelo de atenção à 

saúde gerando qualidade e resolutividade na atenção.  

Nesta perspectiva, torna-se fundamental o planejamento de meios que 

garantam o fortalecimento das ações de ortodontia preventiva e interceptora na 

Atenção Básica e melhorias no ensino que propiciem uma melhor capacitação dos 

profissionais. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir com 

subsídios para os cursos de graduação em odontologia e para os serviços de 

atenção básica, em relação à formação e capacitação dos cirurgiões-dentistas e à 

formulação de estratégias por meio da gestão pública. 

Propiciar condições e oportunidades para o desenvolvimento profissional e 

fornecer incentivos e capacitações condizentes com o objetivo do serviço são 

fundamentais para ter profissionais motivados e para a produção de serviços com 

qualidade e resolutividade. Muitas vezes, o problema da falha em atingir serviços de 

qualidade não é puramente a questão dos incentivos financeiros, porque o custo 

destas medidas pode ser até mesmo inferior aos dos serviços ineficazes e 

ineficientes. Uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos humanos em saúde, 

portanto, é essencial. 

Assim, diante das elevadas prevalências de má oclusão, das suas 

consequências e alterações associadas, da deficiente capacitação dos profissionais 

responsáveis pela prevenção e interceptação precoce da má oclusão e da ausência 

de condições ideais de trabalho para que os mesmos possam exercer seu 

importante papel na ortodontia preventiva e interceptora na atenção básica, 

sugerem-se alguns meios como a confecção de um protocolo de atendimento em 

ortodontia preventiva e interceptora; o fortalecimento da integração ensino-serviço, 

por meio da educação permanente e das mudanças na formação do profissional; um 

compromisso político e interesse da gestão pública, disponibilizando recursos para 

proporcionar um melhor preparo técnico e científico dos profissionais envolvidos e 

condições para que este programa preventivo e interceptativo se torne resolutivo, 
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favorecendo a interceptação dos problemas que poderiam se tornar complexos. 

Assim, poder-se-ia evitar o aumento da demanda de tratamentos corretivos para os 

níveis especializados da atenção, além de evitar problemas de má oclusão para as 

pessoas que não dispõem de recursos financeiros para o tratamento corretivo.
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

Prezado(a) colega cirurgião-dentista, 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar desta pesquisa que tem como objetivo identificar 

conhecimento, opinião e atitudes dos cirurgiões-dentistas sobre a ortodontia preventiva e 

interceptora. A maioria das perguntas é apenas para marcar e suas respostas só serão 

analisadas em conjunto com as demais de outros profissionais e comporá a dissertação de 

mestrado e artigo(s) científico(s) de Késia Regina Cintra Muniz, sob orientação da professora 

doutora Maria de Fátima Nunes.  

Sua contribuição é muito importante! Conto com sua colaboração. 
 

Primeira parte: 

1. Gênero:    (   ) Masculino   (   ) Feminino  

2. Idade:        __________anos 

3. Estado civil: 

(   ) solteiro(a) 

(   ) casado(a) ou vivendo com companheiro 

(   ) viúvo(a) 

(   ) divorciado(a)/ separado(a)  

4. Tem filhos?    (   ) não     (   ) sim. Quantos? _______ 

5. Fez a graduação em instituição:     (   ) Pública       (   ) Particular  

6. Tempo de formado: __________anos 

7. Há quantos anos é cirurgião-dentista na Atenção Básica?  __________anos 

8. Você cursou ou está cursando alguma pós-graduação?  (   ) Sim      (   )  Não 

Se respondeu sim, qual(is)? 

(   ) Aperfeiçoamento em __________________________________________ 

(   ) Especialização em ____________________________________________ 

(   ) Mestrado em ________________________________________________ 

(   ) Doutorado em _______________________________________________ 

(   ) Pós-doutorado  
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9. Atualmente atua como cirurgião-dentista:  

(   ) apenas serviço público 

(   ) público e privado 

(   ) público e outros (sindicatos, SESC, SENAI, outros) 

(   ) público e outras formas de trabalho. Qual(is)? _________________________ 

Segunda parte: 

10. Marque com X onde você considera que obteve maior conhecimento sobre ortodontia 

preventiva e interceptora?  

Graduação  

(  ) 

Pós-

graduação 

(  )  

Cursos em 

eventos 

científicos e 

afins  

(  )   

Capacitações da 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde (  )   

A prática 

cotidiana do 

trabalho (   ) 

 

11. Marque com X na tabela o seu conhecimento em relação a cada condição citada: 

 

CONDIÇÃO Consigo 

identificar 

Não consigo 

identificar 

Não sei 

responder 

Problemas na erupção dentária    

Má oclusão de origem esquelética    

Respiração Bucal    

Mordida aberta anterior    

Mordida cruzada posterior    

Mordida cruzada anterior    

Má oclusão de classe I    

Má oclusão de classe II     

Má oclusão de classe III    

 

12. Em sua opinião, a má oclusão pode ser tratada durante a dentadura mista?  
 

(   ) sim 

(   ) às vezes 

(   ) não 

(   ) não sei responder 
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13. Você se sente confiante em: 
 

 Sim 

Totalmente 

Sim 

Parcialmente 

Não 

 

Orientar os pacientes quanto aos danos 

provocados por hábitos bucais deletérios 

 

   

 

Realizar o diagnóstico da má oclusão 

precocemente 

 

   

Orientar quanto à época ideal de 

tratamento das seguintes alterações: 

a. Mordida cruzada anterior 

 

b. Mordida Cruzada Posterior 

 

c. Mordida Aberta Anterior 

 

d. Remoção de hábitos bucais 

deletérios 
 

e. Falta de espaço para o dente 

permanente e apinhamento 

 

 

   

   

   

   

   

 

Tratar um paciente com perda precoce de 

dente decíduo visando preservar o espaço 

até a irrupção de seu homólogo 

permanente 

 

   

 

Realizar pistas planas diretas  

 

   

 

14. Você verifica a oclusão do paciente mesmo quando este o procura por outra queixa? 

 

(    ) sempre 

(    ) às vezes 

(    ) não 

(    ) não sei responder 
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15. Em sua opinião, dos itens relacionados abaixo quais poderiam ser afetados devido à 

presença da má oclusão?  
 

CONDIÇÕES SIM NÃO NÃO SEI 

Fala    

Estética    

Mastigação    

Autoestima    

Qualidade de vida    

Higienização    

Articulação temporomandibular    

 

16. Você considera que as condições relacionadas abaixo são fatores de risco para a má 

oclusão? 
 

 

CONDIÇÕES Sim Às 

vezes 

Não Não sei 

responder 

Fatores Nutricionais     

Perda precoce de dentes decíduos     

Perda de dentes permanentes     

Erupção ectópica dos dentes permanentes     

Cáries     

Apinhamento leve a moderado na 

dentadura mista 

    

Sucção digital     

Sucção de chupeta     

Sucção labial     

Pressão lingual atípica     

Respiração bucal     

Diastema inter-incisivos na dentadura 

decídua e mista 

    

Traumatismo dentário     
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17. Relacione abaixo os fatores de risco à má oclusão que você atua na unidade de saúde onde 

trabalha: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Marque na tabela abaixo se os hábitos citados interferem no desenvolvimento maxilo-

mandibular:  
 

HÁBITOS SIM NÃO  NÃO SEI 

RESPONDER 

Sucção prolongada de mamadeira    

Sucção prolongada de chupeta    

Sucção Digital    

Onicofagia     

Respirar pela boca    

Bruxismo    

Deglutição atípica    

Hábitos parafuncionais de lábios e/ou língua    

  

19. A má oclusão está relacionada na Política Nacional de Atenção Básica como um agravo a 

ser contemplado pelo cirurgião-dentista da Atenção Básica? 
 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Não sei responder 

 

20. Em sua opinião, deveria(m) constar na anamnese da ficha clínica na Atenção Básica 

algum(ns) dado(s) relacionado(s) à má oclusão? 
 

(   ) não 

(   ) não sei responder 

(   ) sim. Qual(is)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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21. Quando detecta problema de má oclusão que não seja possível a intervenção na unidade 

básica de saúde, sua conduta é:  

(    ) Encaminhar o paciente para ser regulado em unidade de referência. 

(    ) Orientar o responsável a procurar serviços particulares. 

(    ) Nenhuma conduta. 

(    ) Outro (s) procedimento(s). Qual(is)?_______________________________ 

 

22. Se você considera que existem fatores dificultadores para a realização da ortodontia 

preventiva e interceptora na sua unidade de serviço, quais seriam essas dificuldades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

23. Quando você detecta algum problema de saúde geral que se constitui um fator de risco 

para a má oclusão, sua(s) conduta(s) é(são): 
 

(   ) orientar o paciente ou os responsáveis sobre os riscos 

(   ) encaminhar para outras categorias profissionais da rede municipal de saúde 

(   ) orientar o responsável a procurar serviços particulares 

(   ) nenhuma conduta 

24. Gostaria de acrescentar algo mais sobre esta temática? Se sim, use esse espaço:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

MUITO AGRADECIDA POR SUA VALIOSA COLABORAÇÃO!
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXOS 

Anexo A – Declaração de Anuência da SMS/Goiânia 

Anexo B – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  

Anexo C – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho Diretor da FO/UFG  

Anexo D – Comprovante de submissão de artigo científico à Revista Ciência & 

Saúde Coletiva 
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Anexo A – Declaração de Anuência da SMS/Goiânia 
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Anexo B – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo C – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho Diretor da FO/UFG  
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Anexo D – Comprovante de submissão de artigo científico à Revista Ciência & 
Saúde Coletiva. 
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