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Resumo 

Título: Epidemiologia da oclusão dentária na inf'ancia e os sistemas de saúde. 

Unitennos: Saúde Pública, Sistemas de Saúde, Epidemiologia, Má oclusão, 

Dentição Decídua, Dentição Permanente, Cárie Dentária, . 

O propósito deste estudo foi contribuir para a análise da epidemiologia da oclusão 

dentária na intãncia e discutir a implicação para os sistemas de saúde, examinando 

dados de prevalência de uma amostra probabilística (n=985) da população de 5 e 12 

anos de idade na cidade de São Paulo, Brasil (1996); e estudos epidemiológicos 

transversais publicados nos últimos 70 anos. A prevalência na cidade, cresceu de 

49,0 ± 4,5% na dentição decídua para 71,3 ± 3,9% na dentição permanente 

(p<0,001), sendo que a chance de ocorrência de oclusopatia moderada/severa foi 

quase duas vezes maior na segunda dentição (OR=1,87; IC9s%=1,43-2,45; p<O,OOO). 

O ataque de cárie acima das metas da OMS para o ano 2000 mostrou associação 

positiva com a severidade do dano (OR=1,51; IC9s%=1,15-1,99; p<0,003). Análise de 

regressão logística múltipla mostrou que o risco estimado da população portadora de 

dentição permanente e com experiência de cárie acima dessas metas apresentar 

oclusopatia moderada/severa se elevou de 22% para 50%. Sexo, tipo de escola 

(pública e privada) e diferenças étnicas entre brancos e pardos não influenciaram 

essa distribuição. O exame da literatura através de meta-análise indicou que a 

prevalência dos problemas oclusais foi duas vezes maior na dentição permanente 

quando comparada às dentições decídua/mista. Tanto a realização de estudos 

longitudinais quanto de levantamentos e triagens para a identificação e o tratamento 

dos casos mais severos, não apenas no período da dentição permanente, mas também 

nas dentições decídua/mista, combinado à introdução de ações de proteção específica 

em programas matemo-infantis direcionadas ao desenvolvimento oro-facial dos zero 

aos 6 anos são medidas que devem ser consideradas no planejamento estratégico e 

normativo dos sistemas de saúde. Métodos de intervenção em saúde pública devem 

ser pesquisados e implementados o mais precocemente possível para aumentar a 

proporção da população com oclusão normal e reduzir o percentual de oclusopatia 

moderada/severa. 
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SUMMARY 

Title: Epidemiology of dental occlusion at childhood and the health systems. 

Keywords: Public Health, Health Systems, Epidemiology, Malocclusion, Deciduous 

Dentition, Permanent Dentition, Dental Caries. 

The purpose of this study was to analyze some epidemiological aspects of dental 

occlusal problems at childhood and to discuss their implications for health systems. It 

were used prevalence data of a probabilistic sample (n=985) of five and twelve years 

old schoolchildren in São Paulo City, Brazil (1996); and cross-sectional data of 

studies published in the last 70 years. The results showed that the proportion of these 

problems in the city increased from 49.0 ± 4.5% at deciduous dentition to 71.3 ± 

3.9% at permanent dentition (p<O,OOI), and the risk to severe/moderate malocclusion 

was closely twice hígher at second dentition (OR= 1.87; Cl9s% = 1.43-2.45; p<O,OOO). 

Caries experience above OMS goals for the year 2000 indicated positíve association 

with severity of injury (OR= 1.51; Cl9s%= 1.15-1.99; p<0,003). Multíple logístic 

regressíon analysis poínted out that risk estimative related to population carrier of 

permanent dentition and caries experience above these goals to present 

severe/moderate malocclusion growed up from 22% to 50%. Sex, kind of school 

(publíc and private) and ethnics díferences between whites and african-brazílians did 

not affect this distributíon. The examination of literature through metanalysis showed 

that prevalence was twice higher at permanent dentitíon than deciduous/mixed. The 

realization of longitudinal studíes as much as surveys and screenings to identify and 

care people with severe occlusal problems not only at permanent dentition but also at 

deciduous dentition, allied to especific protection measures on matemal-childhood 

programmes directed to orofacial development from O to 6 years old are aspects to be 

considering at estrategic and normative planning of health systems. Public health 

methods must be researched and introduced as earlíer as possíble in order to íncrease 

the proportion of population with normal occlusion and reduce the amount of 

severe/moderate malocclusion. 
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"(. .. )Não pode haver saúde global sem governo globaL A idéia de 

governo global foi proposta por lmmanuel Kant e retomada muitas 

vezes nos séculos posteriores, quer com intuitos hegemônicos, quer 

com finalidades humanitárias. Albert Einstein, por exemplo, 

reformulou-a em novembro de 1945, a fim de restringir o poder 

destruidor das bombas nucleares. Hoje, há exigências prementes de 

um poder democrático universal, para governar fenômenos que 

vão dos fluxos de capitais à poluição ambiental e ao comércio de 

armas que ultrapassem barbaramente as fronteiras dos Estados. Tal 

governo é ainda mais necessário para guiar o desenvolvimento no 

rumo de metas humanas. 

Foi o que em parte ocorreu no campo da saúde, no início do século 

atuaL Mas depois da unificação microbiana do mundo, tendo os 

continentes passado do isolamento à comunicação, ainda foram 

precisos mais de 300 anos antes da formação da independência e 

do início da primeira globalização da saúde e da segurança. Diante 

dos riscos comuns, que resumi nas quatro ameaças principais 

[recrudescência de antigas infecções e surgimento de novas. 

poluição ambiental. mundialização dos tóxicos e as formas de 

violência], não podemos esperar mais três séculos. Nem três 

décadas. Isso é de interesse vital para as populações, para a 

convivência civilizada e também para todos os que trabalham no 

campo da saúde, da segurança, da qualidade de vida. 

Se não se inverter a tendência, um duplo conflito há de se agravar 

para todos nós e para a sociedade em que vivemos. Conflito entre a 

moral e a atividade prática quotidiana: por um lado, ser chamado e 

obrigado a reparar, tardia e insuficientemente, os danos previsíveis 

e preveníveis causados à saúde e à integridade humana; por outro, 

ter de fazê-lo com meios técnico-científico mais aperfeiçoados, 

sim, mas em condições social e economicamente mais dificeis, 

com recursos e apoio públicos menores. Pode-se até ser chamado a 

decidir, entre esta e aquela pessoa, a quem cabe ou não viver. 

Abismo moral, para profissões e atividades originadas e 

desenvolvidas para trabalhar a favor de todas as vidas humanas, e 

drama para quem tiver de governar em tais condições os destinos 

da coletividade." 

Giovanni Berlinguer 



Introdução: a saúde coletiva 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A SAúDE COLETIVA 

Saúde Pública, numa definição prática, é o diagnóstico científico dos 

problemas de saúde de uma comunidade e a aplicação de medidas individuais e 

coletivas para controlar esses problemas, evitando sua progressão ou reduzindo sua 

ocorrência para níveis suportáveis do ponto de vista econômico e aceitáveis do ponto 

de vista social. Portanto, transcende a saúde no plano individual - objeto da clínica 

médica - e não deve ser confundida com "saúde estatal" ou aquela realizada apenas 

pelo Estado. Organizações não estatais podem e devem implementar medidas 

coletivas que favoreçam a saúde de seus usuários. Por estas e outras razões, 

denomina-se esta área de conhecimento Saúde Coletiva. 

No Brasil, pode-se afirmar que o ponto de maior inflexão na direção de uma 

orientação distinta à da saúde pública clássica e à da medicina social ocorreu no final 

dos anos 70 no contexto das discussões e debates sobre o sistema de saúde brasileiro 

e a formação de pessoal para o campo da saúde, e que culminaram na criação do 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e da Associação Brasileira de Pós

Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). 

"( ... ) no nível nacional, vai se consolidando uma tomada de 

posição frente ao problema sanitário e à aglutinação dos 

diversos segmentos que tratavam da medicina preventiva, 

medicina social, saúde pública. Além da instalação de cursos 

de pós-graduação, formam-se duas organizações, o CEBES e 

a ABRASCO, que, a partir desse momento, 1976 e 1978, irão 
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se estabelecer como espaços de resistencia e análise crítica da 

situação de saúde e das políticas sanitárias, (NUNES 122 1994, 

p. 14). 

Como prática teórica, a Saúde Coletiva postula que a apreensão do coletivo 

encerra especificidades próprias tanto para sua quantificação, como para sua 

explicação, e que o coletivo é dinâmico pois admite-se que é produto das relações 

sociais. Dessa forma, as bases para a contínua construção do seu objeto resultam 

fundamentalmente do encontro da epidemiologia e das ciências humanas. É nesta 

relação que subjaz um terreno fecundo para a produção de conhecimentos e sua 

possível aplicação no campo das ações coletivas e das políticas públicas intra e extra

setor saúde. 

Nos anos que se seguem a década dos setenta, o país atravessa uma fase de 

intensas transformações políticas e sociais que confluem, em 1988, para a aprovação 

de uma nova Constituição, cuja promulgação marca uma etapa distinta na história 

das políticas de saúde no Brasil. Pela primeira vez, é inscrito a saúde como dever do 

Estado e direito do cidadão, uma expressão que evoca um sentido de 'saúde' 

singular, nunca antes experimentado pela Nação, e que de certo modo, sintetiza um 

momento importante do conjunto de esforços organizados pela sociedade brasileira 

para tomar a saúde, não apenas um direito, mas sobretudo, um bem público. 

Nesse período, ao mesmo tempo em que movimentos sociais são 

revitalizados e ocorre a redemocratização do país, realiza-se a crítica da prática 

odontológica hegemônica no Brasil considerando-a, dentre outros aspectos, um 

modelo de alto custo, com enfoque curativo, de baixa cobertura e, portanto, ineficaz 



Introdução: a saúde coletiva 
3 

do ponto de vista coletivo, isto é, do seu impacto epidemiológico junto a maioria da 

população (PIRES Fll..H0130 1980). Essa análise publicada nos anais da 73 

Conferência Nacional de Saúde cumpre papel importante pelo menos em duas 

direções expostas a seguir. 

De um lado, contribui para desvelar as insuficiências dos princípios que 

orientaram a estruturação da odontologia na esfera pública veiculados no âmbito da 

chamada área da odontologia social e preventiva, os quais eram expressos 

fundamentalmente pelo paradigma da organização de serviços dentários em escolas, 

o qual propunha a operação do modelo denominado de "sistema ou programa 

incrementai'', definido como um método onde um esforço constante e racionalmente 

orientado é realizado no sentido da obtenção do máximo de rendimento, em termos 

de unidades de produção, em relação a um idêntico volume de trabalho, e cujos 

objetivos eram aumentar ao máximo o número de pacientes tratados por ano, 

reduzindo ao mínimo as necessidades e, por conseguinte, o tempo necessário para 

tratar cada paciente (CHA VES28 1960). 

Os estudos iniciais realizados em Aimorés, Minas Gerais (FRANKEL & 

CHA VES51 1952; FREIRE & LOURES57 1957), mostraram que essa proposta de 

racionalização de procedimentos, resultava numa maior eficiência ou rendimento 

beneficiando um maior número de indivíduos da população-alvo num dado período 

de tempo. Além disto, indicaram sua eficácia medida por uma certa redução na 

prevalência da cárie dentária atribuída a fase preventiva do modelo, onde concluiu-se 

que: 



Introdução: a saúde coletiva 
4 

"O sistema incrementai tem que ser difásico. Se não há fase 

preventiva devemos chamar de tratamento incrementai e não 

sistema." (CHA VES28 1960: p. 332). 

Essa teoria, alicerçada nos pressupostos da odontologia sanitária dos anos 50, 

teve por conseqüência a inserção de cirurgiões-dentistas em diferentes níveis da 

estrutura de secretarias estaduais e municipais de educação para planejar e organizar 

em unidades escolares a oferta sistemática de assistência odontológica para crianças 

de 6 a 14 anos matriculadas na rede pública de ensino de 1 o grau. Ao ser colocada 

em prática, ao invés de se verificar a esperada redução na prevalência de cárie 

dentária, o que se assistiu dentre outros aspectos, foi a reprodução mecânica e 

acrítica do modelo da clínica privada- hegemônico na sociedade (NARV AI120 1994). 

Quando se analisa os efeitos da sua aplicação, observa-se dentre outros aspectos, um 

aumento significativo do número de dentes restaurados em relação aos cariados, 

porém nenhuma alteração nos níveis de prevalência da cárie dentária ou de outras 

doenças da cavidade bucal quando medido, não em situações experimentais de 

pesquisa, mas em condições reais de avaliação de prognimas de saúde coletiva 

(CORREIA30 1985; MARTILDES et a/. 104
"
105 1992). 

Por outro lado, a crítica da prática odontológica abre caminho para novas 

proposições consubstanciadas principalmente nas propostas da chamada odontologia 

simplificadd e da odontologia integraf. 

1 Conjunto de proposições relativas à pràtica odontológica cuja origem e características principais 
foram apresentadas em publicações do Centro de Estudios de Recursos Odontológicos parn el Niiio 
(CERON), com a rnrticipação dos seguintes autores. dentre outros: Jorge A Cordon. Otto R. 
Menendez. Hector Silva Olivares. Benjanúm Gomes Herrera. Sergio Pereira. 
2 Conforme formulação apresentada em: Mendes. EV & Marcos. B. Odontologia integral: bases 
teóricas e suas implicações no ensino, no sen'Íço e na pesquisa odontológicas. Belo Horizonte, PUC
MG/FINEP. 1984. 
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Essas propostas catalisam o pensamento contra-hegemônico existente nos 

diferentes locais de atuação das forças sociais comprometidas com a expansão da 

odontologia na esfera pública mas com o tempo não resistem à reflexão e à critica 

interna, e cedem lugar ao pensamento da Saúde Coletiva, o qual no final dos anos 80, 

se adensa e toma corpo, não mais apenas como prática teórica, mas principalmente, 

como um dos movimentos sociais operantes dentro do processo da reforma sanitária 

em curso no país. 

No interior desse processo, verifica-se que as forças de expansão da 

odontologia na esfera pública abandonam antigos modelos e paradigmas, e começam 

a desenvolver propostas e ações que buscam a vinculação da saúde bucal com as 

demais práticas de saúde e com os processos sociais em que ela está inserida. Abre

se, por assim dizer, um espaço fecundo para a renovação da teoria e da prática, o qual 

vem sendo progressivamente ocupado pela saúde bucal coletiva. Enquanto prática 

teórica, a saúde bucal coletiva pretende substituir toda forma de tecnicismo e de 

biologismo presentes nas formulàções específicas da área da odontologia social e 

preventiva, hoje denominada de odontologia em saúde coletiva, realizando a 

reconstrução teórica de modo articulado e orgânico ao pensamento e a ação da Saúde 

Coletiva, e reforçando o compromisso histórico desta última com a qualidade de vida 

na sociedade e com a defesa da cidadania, tanto da ação predatória do capital quanto 

da ação autoritária do Estado. 

Neste sentido, tanto as áreas que tradicionalmente conformam a Saúde 

Coletiva, isto é, a epidemiologia, a saúde ambiental e a área de políticas, 

planejamento e administração de sistemas e de seniços de saúde, quanto polos/eixos 

temáticos emergentes, dentre os quais pode-se destacar as ciências sociais em saúde. 
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a promoção da saúde e a vigilância à saúde podem e devem buscar uma inserção 

cada vez maior dos temas e dos problemas da saúde bucal coletiva em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão a fim de articular essa demanda e se 

sintonizar com o que vem ocorrendo mais contemporaneamente nos serviços de 

saúde. 

De fato, vários sistemas locais de saúde vêm modificando substantivamente o 

seu modelo de atenção e desenvolvendo modalidades assistenciais específicas como 

a saúde mental e a saúde bucal articuladas as demais ações de saúde (CAMPOS25 

1994 ). Um aspecto importante que se deve assinalar, é que essas mudanças nas 

práticas de saúde bucal que vêm ocorrendo no âmbito da reforma sanitária brasileira, 

são substantivas porque revelam a implementação de ações que transcendem o 

modelo da clínica, cujo "objeto" da intervenção é o indivíduo, e de modo mais 

abrangente, se baseiam na programação de ações coletivas intra e extra-setor saúde 

epidemiologicamente orientadas. 

Dados recentes produzidos pelo Ministério da Saúde indicam uma elevação 

no percentual da população brasileira coberta por sistemas de prevenção, devido 

principalmente, à expansão da tluoretação das águas de abastecimento público e ao 

uso de dentifrícios tluorados (FRAZÃ054 1998). Observa-se, principalmente a partir 

de 1991, grande expansão de ações programáticas em escolas e outros espaços 

sociais, como por exemplo, creches, unidades básicas de saúde e centros de 

juventude fundamentadas na saúde bucal coletiva. Tal fato está relacionado, dentre 

outros aspectos, à aprovação da Portaria 184 da Secretaria Nacional de Assistência· à 

Saúde do Ministério da Saúde, que instituiu os Procedimentos Coletivos em saúde 

bucal na tabela de procedimentos vinculada ao Sistema de Informações 
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Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS). Sua edição combinada ao 

processo de descentralização das ações de saúde criou condições para que estas 

atividades de caráter educativo e de proteção específica à saúde bucal pudessem ser 

financiadas também com recursos do Fundo Nacional de Saúde. 

Esse conjunto de ações que conformam um sistema de prevenção (FRAZÃO 

& NARV AI53 1996), quando bem planejadas e executadas, podem reduzir as 

principais doenças da boca - cárie dentária e doença periodontal. Deste modo, elas 

estão orientando transformações no modo de produzir e ofertar ações de saúde bucal 

e provocando alterações na epidemiologia da cárie dentária na infância. Estes fatos, 

muito provavelmente, refletirão tanto no padrão das doenças bucais dos adultos do 

século XXI, quanto nos paradigmas que orientam a estruturação da atenção à saúde 

bucal. 

Nos locais onde essas transformações vêm ocorrendo, administradores e 

técnicos traduzem na prática, o movimento em direção à saúde bucal coletiva 

(NARV AI120 1994), cuja proposta pode ser sintetizada na conquista da cidadania em 

todos os campos da vida social na direção da democracia política, da justiça social e 

do desenvolvimento econômico3
. Significa, por exemplo na saúde, que todos tenham 

acesso às ações e serviços de saúde, incluindo é claro, as ações de saúde bucal. 

3 A trajetória de construção da saúde bucal coletiva pode ser apreciada em documentos de eventos 
técnico-científicos, dentre os quaís, os encontros de administradores e técnicos do serviço público 
odontológico realizados anualmente e em algumas publicações editadas pelo Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (Saúde em Debate 18. 1986: Divulgação em Saúde tma Debate 6, 1991; 
Divulgação em Saúde tma Debate 13. 1996) e pela recém-criada Associação de Odontologia em 
Saúde Coletiva (Ação Coletiva I. 1998). 
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Esta pesquisa situa-se dentro desse esforço realizado no âmbito do 

Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (HSP/FSP/USP). É parte portanto, do conjunto de 

atividades e ações que visam em última instância uma reconstrução teórica das bases 

da odontologia em saúde coletiva a fim de sintonizá-la com as forças de expansão da 

odontologia na esfera pública, um dos compromissos da saúde bucal coletiva. 

Dentre os conteúdos e disciplinas que compõem o corpo de conhecimentos da 

Saúde Coletiva, este estudo diz respeito à interface entre as áreas de epidemiologia e 

de políticas, planejamento e administração de sistemas e de serviços de saúde. O 

estabelecimento dos pontos de conexão entre essas áreas foi instaurado nos anos 70 

quando diferentes especialistas propõe o estreitamento dessa relação e apontam a 

contribuição que o arsenal conceitual, metodológico e técnico da epidemiologia pode 

conferir ao processo de planejamento-avaliação de projetos, programas e serviços de 

saúde (CHORNY et al. 29 1973-74; MORRIS116 1975). 

A publicação de Epidemiology in health care planning (KNOX93 1979) na 

Europa, e de Epidemiology in health services management (DEVER36 1984) na 

América do Norte, são importantes obras que sistematizaram temas dessa interface 

contribuindo para a consolidação dessa relação. 

Entretanto, nem sempre as características dos interesses e o conjunto de 

determinações políticas, econômicas e sociais que condicionam os diferentes 

sistemas de saúde favoreceram essa conexão. O planejamento em saúde, seja aquele 

de enfoque normativo, seja o de enfoque estratégico, não raras vezes, tem se 

subordinado às crises do sistema econômico onde prevalece a lógica do planejamento 

como técnica de racionalização do uso de recursos escassos. Analisando no Brasil, a 
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epidemiologia em sua vertente social e a prática do planejamento orientado pela 

oferta de serviços, CASTIEL & RIVERA 27 
( 1985) afirmaram: 

"( ... ) É flagrante a percepção de que uma linha de 

epidemiologia que localiza sua crítica essencial quanto à 

causalidade do processo saúde-doença nas acentuadas 

desigualdades sócio-econômicas não será aceita pelos setores 

hegemônicos que procuram manter esta mesma estrutura 

social e que dispõem do poder de interferir nas decisões 

quanto às políticas de saúde." (CASTIEL & RIVERA27 1985, 

p.455) 

Em conjunturas adversas como a ilustrada actma, nem mesmo a 

epidemiologia clássica (tempo, lugar e pessoa) é aplicada em sua plenitude para 

orientar o processo de planejamento-avaliação de projetos, programas e serviços de 

saúde. 

Além disso, a distância entre a prática epidemiológica e os sistemas de saúde 

pode ser resultado também, das características de muitos centros universitários com 

métodos de ensino e pesquisa desvinculados da realidade, onde os conhecimentos 

padecem, muitas vezes, de complexidade e abstração inadequada pois são 

fundamentados mais no especulativo e onde se observa uma tendência de formação 

de epidemiologistas especializados em patologias específicas e isoladas, 

concomitantemente à ausência de estímulo para abordar de maneira integral a 

situação de saúde e a diversidade dos problemas, os quais exigem combinação de 

múltiplas respostas (OPS 127 1990). 
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Outro aspecto menos significativo diz respeito às limitações de ambas as 

abordagens. De fato, assim como os métodos da epidemiologia clássica podem se 

mostrar limitados para a avaliação do processo saúde-doença em sua dimensão 

coletiva e para o planejamento das ações de saúde, também em relação à 

epidemiologia social, dificuldades podem se apresentar para a operacionalização de 

suas proposições teórico-metodológicas. 

Assim, é necessário salientar, parafraseando CASTIEL & RIVERA27 (1985), 

que o casamento ou o divórcio entre a epidemiologia e o planejamento em saúde é, 

antes de tudo, a resultante de múltiplos aspectos relacionados tanto à universidade e 

sua vida acadêmica, quanto ao sistema de saúde incluindo sua dinâmica interna e os 

condicionantes externos. 

Sobre o campo da epidemiologia nos sistemas de saúde, CASTELLANOS26 

( 1994) afirmou que: 

"Este campo do conhecimento, em nossos dias, tornou-se 

bastante diversificado. Desde que MORRIS 116 
( 1975), há 

cerca de 30 anos, passara em revista os usos da 

epidemiologia, tornou-se evidente a abrangência desta 

disciplina, cobrindo um vasto território dentro dos serviços de 

saúde. A partir do Seminário sobre Usos e Perspectivas da 

Epidemiologia, organizado pela Organização Panamericana 

de Saúde, em 1983, generalizou-se na América Latina a 

identificação neste campo, de quatro grandes setores: (a) 

estudos da situação de saúde; (b) vigilância epidemiológica; 

(c) estudos causais ou explicativos; (d) avaliação de serviços, 
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programas e tecnologias de saúde. Não resta a menor dúvida 

de que nos países latino-americanos e caribenhos, o progresso 

tem sido bastante desigual nestes quatro setores." 

(CASTELLANOS26 1994, p. 478) 

Neste sentido, a presente investigação não se refere somente a um estudo 

epidemiológico, mas sim a um esforço analítico na linha da epidemiologia nos 

sistemas de saúde. Se a epidemiologia pode ser definida como a "ciência básica" da 

Saúde Coletiva que estuda o processo saúde-doença, sua distribuição e seus 

determinantes em grupos humanos, a epidemiologia nos sistemas de saúde pode ser 

considerada como um campo de aplicação desses conhecimentos para fins de 

planejamento, administração e avaliação das ações e serviços de saúde. 

De um ponto de vista mais específico, esta pesquisa constitui-se em 

desdobramento de um estudo transversal mais abrangente denominado 

"Levmllamento epidemiológico da cárie dentária, oclusopatias e jluorose dentária, 

em crianças de 5 a 12 anos de idade, em escolas públicas e privadas do município de 

São Paulo. em 1996", realizado pela FSP através do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

de Sistemas de Saúde (NEPESS) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo (SES-SP), e cuja iniciativa ilustra uma das inúmeras possibilidades de 

aproximação entre a epidemiologia e os sistemas de saúde. 

Biblioteca/C IR 
FACULDADE DE SAÚDE POBUCA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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1.2. CONSIDERAÇOES CONCEITUAIS 

Os problemas de oclusão são denominados, neste estudo, de oclusopatias 

confonne nomenclatura empregada por SIMÕES 160 
( 1978). Consistem de anomalias 

do crescimento e desenvolvimento, afetando principalmente os músculos e os ossos 

maxilares no período da intãncia e da adolescência, e que podem produzir alterações 

tanto do ponto de vista estético nos dentes e/ou face, quanto do ponto de vista 

funcional na oclusão, mastigação e fonação. 

Para MOYERS 117 apud VIEGAS 182 (1965), esses problemas não se 

restringem a desvios de posição dos dentes - conhecidos por má oclusão - mas 

incluem todos os desvios de crescimento e desenvolvimento do complexo oro-facial, 

os quais dão origem às deformidades delllo-faciais. 

''Nós (os dentistas) estamos inclinados a pensar em 

problemas ortodônticos exclusivamente em termos de 

posição de dentes, daí usarmos comumente a expressão mà 

oclusão; mas, má função do sistema mastigatório e 

anormalidades de crescimento do complexo dento-facial 

devem certamente merecer igual interesse." (VIEGAS 182 

1965. p. 256). 

A ongem dos termos ma/oclusão e má oclusão na língua portuguesa é 

atribuída à tradução da palavra malocclusion do idioma inglês onde é formada a 

partir dos radicais latinos ma/e - advérbio de modo, e occlusione - substantivo 

feminino correspondente ao ato de fechar, obstruir. obliterar (BACCID 7 1977). Em 

nosso meio, obseiVa-se o uso das expressões ma/oclusão e má oclusão para designar 
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os problemas ortodônticos. Apesar de apresentarem grafias semelhantes essas 

palavras não podem ser consideradas sinônimos. Há muito tempo, a oclusão deixou 

de ser um ato ou uma ação, e hoje pode e deve ser considerada, ainda mais no âmbito 

científico e odontológico, um objeto de conhecimento e de intervenção. Tanto a 

utilização do advérbio 'mal' quanto do adjetivo 'má' mostram incorreções e 

inconveniências. Um advérbio implica considerar a oclusão somente como ato ou 

ação. Como é incorreto limitar este objeto de conhecimento a um ato ou ação, 

desaconselha-se o uso do termo ma/oclusão. Por outro lado, um adjetivo jamais 

indica o modo ou a maneira pela qual um ato se realiza. Assim, o emprego do termo 

má oclusão envolve compreender o fenômeno como um objeto de estudo, um 

substantivo designativo de um ser, uma entidade ou um estado, e com esse sentido 

alguns autores a utilizam. No entanto, essa expressão classicamente é associada de 

um modo restrito a desvios de posição dos dentes (VIEGAS182 1965). 

SUMMERS162 (1971) critica o uso do termo má oclusão, argumentando que 

seu emprego leva a uma interpretação relacionada mais a um estado invariável do 

que a um contimmm [termo por ele utilizado sugerindo a noção de processo]. Para 

ele, o fenômeno compreende constante variação, o que implica aos pesquisadores o 

dever de buscar observar diferentes graus de oclusão. No seu trabalho, ele usa o 

termo desordens oclusais, porque para ele, essa expressão indica qualquer variação 

na oclusão funcional ou esteticamente inaceitável. 

Considerando as insuficiências de ambas as expressões, resta ponderar sobre 

o emprego do termo deformidades dento-:faciais. A razão em não utilizar esta 

palavra, e sim os termos problemas oclusais ou oclusopatias, reside no fato do 

primeiro significar um conjunto muito mais abrangente de entidades, pois inclui 
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tanto as fendas lábio-palatinas- anomalias congênitas que ocorrem entre a quarta e a 

décima semana de vida intra-uterina afetando o terço médio da face - quanto as 

disfunções da articulação têmpora-mandibular - as quais adquirem importância mais 

na idade adulta. Assim, pareceu mais adequado e preferencialmente foi adotado nesta 

investigação o emprego de uma das duas expressões seguintes: problemas oclusais 

ou oclusopatias. 

1.3. A QUESTÃO DA CAUSAUDADE 

As oclusopatias são resultantes da interação de variáveis relacionadas à 

hereditariedade e ao meto ambiente incluindo os estímulos positivos e noctvos 

presentes principalmente durante a formação e desenvolvimento do complexo oro

facial na infância e adolescência (V AN DER LINDEN 176 1966; GRABER 65 1966; 

LUNDSTROM105 1984; PROFFIT & FIELDS137 1995). A disposição dos dentes nos 

arcos dentários, a forma e o volume dos ossos maxilares, a maneira pela qual se 

relacionam, os músculos e as articulações envolvidas, não permanecem estáticas 

durante toda a vida, mudando continuamente em resposta aos processos de 

crescimento, influências do meio ambiente, tratamentos dentários, desgastes, 

patologias e envelhecimento. 

Neste ponto, FERREIRA 46 
( 1998) relata que: 

"( ... ) BEGG11
, em 1965, aborda a etiologia da má oclusão 

sob três ângulos fundamentais: o papel da hereditariedade, a 

persistência do overbite dos incisivos permanentes e outras 

causas e efeitos das más oclusões. Profundamente interessado 
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em aspectos filogenéticos, salienta ser a grande prevalência 

de más oclusões no ser humano decorrente do fato de que 

este, há muito, não faz uso da dentadura para garantir a sua 

sobrevivência. Baseado nestas afirmações, sugere que a 

ocorrência do overbite com tanta freqüência no homem 

moderno, certamente é fruto da falta do intenso uso do 

aparelho mastigador." (FERREIRA 46 1998, p. 235) 

Embora houvesse autores que assim consideravam, nesse mesmo período de 

tempo, isto é, por volta da metade deste século, predominava segundo PROFFIT & 

FIELDS137 (1995), uma nítida concepção que atribuía à hereditariedade/genética, a 

responsabilidade principal pelo aumento agudo da prevalência das oclusopatias nas 

populações. 

"No passado, a influência de fatores genéticos e ambientais 

tem sido freqüentemente simplificada, e na maioria dos casos 

uma delas foi superestimada de um modo injustificado, 

geralmente ao custo da outra. Raramente foi dado atenção 

equilibrada às duas. Entretanto, se algumas afirmações 

deveriam ser feitas, talvez seria que a interação permanente 

entre fatores genéticos e ambientais direcionam o 

crescimento do complexo crânio-facial, incluindo o 

desenvolvimento de malformações. Fatores genéticos 

parecem apresentar uma maior influência, enquanto fatores 

ambientais parecem ter uma menor importância.( ... )'' (V AN 

DER LINDEN176 1966, p. 583). 
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Essa concepção foi fortalecida com os experimentos, relatados nos anos 40, 

de cruzamento de cachorros, os quais levaram a admitir a má oclusão como 

primariamente um problema genético (JONHSON84 1940). Mais tarde, os resultados 

desses experimentos foram considerados ilusórios porque muitos cachorros 

continham genes para acondroplasia, um distúrbio de desenvolvimento que afeta o 

crescimento de cartilagens de animais e humanos, provocando encurtamento das 

extremidades e menor desenvolvimento da face média. 

Uma estimativa da hereditariedade de qualquer característica pode ser 

determinada pela comparação de gêmeos idênticos, gêmeos dizigotos e irmãos 

comuns. A sistematização e análise de um significativo número de pesquisas 

científicas desse tipo levou a conclusão de que aproximadamente 40% das variações 

dentárias e faciais associadas com má oclusão podem ser atribuídas a fatores 

hereditários (LUNDSTROM104 1984). 

O fato é que a prevalência e severidade das oclusopatias têm aumentado nos 

últimos 200 anos, especialmente o apinhamento dentário. Enquanto alguns autores 

consideram a miscigenação racial/étnica como fator mais importante, outros 

atribuem esse fenômeno mais a fatores ambientais. 

O debate nature versus nurture (natural X social) na ciência moderna é 

antigo. Para a compreensão dos fenômenos de crescimento e desenvolvimento 

humanos, a seguinte afirmação de um geneticista inglês deve ser considerada: 

''Toda característica é, simultaneamente genética e ambiental 

na origem. Sejamos bem claros acerca disto. Genótipo 

determina as potencialidades de um organismo. Ambiente 
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determina qual e o quanto destas potencialidades deverão ser 

realizadas durante o desenvolvimento. A doutrina de 

habilidades fixas é sem sentido." (THODAY167 1965, p. 94) 

A análise dos estudos epidemiológicos tem mostrado que essa aguda elevação 

guarda relação com o chamado processo de urbanização e industrialização - a 

reunião de numerosos grupos populacionais em centros urbanos - onde de um lado, 

crescem as oportunidades de cruzamento entre diferentes grupos populacionais, e de 

outro, são alteradas as características do meio ambiente com implicações nos modos 

de levar a vida e incremento do coeficiente de óbitos por doenças crônico

degenerativas. 

Estudos antropológicos mostram que pesadas solicitações no sistema 

mastigatório não são características dos habitantes das cidades modernas. Não 

surpreende portanto, que as dentições de muitas populações hodiernas, comparadas 

àquelas de seus ancestrais, que eram caçadores e juntavam alimentos de forma 

nômade, denotem evidência de reduzida função e eficiência mastigatória, juntamente 

com uma crescente prevalência de oclusopatias (BROWN22 1985; V ARRELA178 

1990; VILLA VICENCIO et ai. 184 1996). 

BROWN22 (1985, p. 1) assinala que: 

"( ... ) no homem moderno, as solicitações à função 

mastigatória foram grandemente reduzidas pelas técnicas de 

cocção, utilização de talheres e pronta disponibilidade de 

alimentos processados e refinados. A situação não foi, 

entretanto, sempre a mesma. Sob condições ambientais 
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Para ele, 

difíceis experimentadas por várias populações humanas 

primitivas, a habilidade de adequar-se com as pressões 

mastigatórias teve importante valor para a sobrevivência. 

Devido à natural variabilidade referida, alguns indivíduos de 

uma população adaptaram-se ao seu ambiente com mais 

sucesso que outros e assim tiveram melhores condições de 

sobreviver e transmitir suas características genéticas aos seus 

descendentes." 

"durante a evolução humana, as estruturas mastigatórías 

foram submetidas a pressões seletivas associadas com o 

ambiente fisico e os requisitos para obtenção, preparação e 

consumo de alimentos. Comparações do material ósseo 

representando o homem da época pré-histórica, as populações 

intermediárias até o homem moderno, revelam a extensão das 

mudanças que tiveram lugar na morfologia cranio-facial, 

particularmente nas estruturas mastigatórías. Devido às suas 

funções básicas de preparação da comida para ingestão, os 

dentes e a mandíbula foram envolvidos nesta mudanças de 

forma considerável. De modo geral, houve uma redução no 

tamanho e número de dentes e um decréscimo da musculatura 

facial. Consequentemente, o prognatismo alveolar, que é uma 

característica das populações mais primitivas, foi reduzido. O 

processo evolucionário também afetou as características 
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morfológicas das coroas dentárias, o tamanho e a forma dos 

arcos dentários, o arranjo dos dentes dentro do arco dentário e 

o modo de oclusão dentária. A musculatura mandibular, o 

sistema da articulação têmporo-mandibular (A TM) e a função 

mastigatória também foram afetados". (BROWN22 1985, p. 

1) 

No estudo do desenvolvimento e função oclusal, esse autor afirma que: 

"( ... ) as estruturas mastigatórias humanas adaptam-se ao 

"stress ··· ambiental [isto é, do meio ambiente - grifo meu] de 

duas maneiras principais. Primeiramente há o atributo 

somático da plasticidade fisiológica que possibilita ao 

indivíduo ajustar-se às demandas funcionais em mudança. 

Exemplos desse mecanismo para manutenção da homeostase 

no sistema mastigatório incluem: o desenvolvimento de 

robustez óssea, músculos mandibulares poderosos e padrões 

efetivos de movimentos mandibulares em resposta à 

solicitação de uma mastigação vigorosa. Adaptações para 

aumentar requisitos funcionais na dentição são também 

notados no desenvolvimento de suporte periodontal e alveolar 

resiliente, na formação da dentina secundária, em presença da 

atrição dentária e no remodelamento das superficies 

articulares da ATM. No entanto, a plasticidade fisiológica 

não é ilimitada e, como será demonstrado mais tarde, eventos 

degenerativos e patológicos podem resultar de excessivas 
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cargas oclusais. O segundo método de adaptação ao me10 

ambiente é genético [grifo meu], que é o agente para a 

mudança evolucionária nas estruturas mastigatórias. Uma 

constituição genética mais favorável possibilita a certos 

indivíduos adaptar-se ao me10 ambiente melhor do que 

outros, possivelmente por plasticidade fisiológica acentuada. 

Por outro lado, suscetibilidade a condições debilitantes 

interferindo com a eficiência mastigatória, por exemplo, 

severa má oclusão, cárie, patologia mandibular ou doença 

degenerativa da A TM seriam desvantajosas sob condições 

ambientais dificeis, conduzindo a um reduzido ajustamento 

reprodutivo.". (BROWN22 1985, p. 2) 

O autor conclui, afirmando que tanto os avanços tecnológicos para obter 

alimentos e prepará-los, quanto os demais melhoramentos na organização social e no 

desenvolvimento das comunidades agrícolas reduziram o estímulo ambiental de 

modo que a eficiência dentária tem, atualmente, pequeno valor de sobrevivência. 

Além disso, a habilidade da especialidade odontológica reduziu a dependência no 

homem moderno da oclusão natural para sobrevivência. 

PLANASm (1987, p. 4) argumenta que 

"todos os problemas do nosso sistema estomatognático, salvo 

raras exceções que confirmam nosso modo de pensar, tem 

como causa etiológica a atrofia fimcional mastigatória, 

provocada pelo nosso regime alimentar civilizado.". 
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Para ele, a alimentação civilizada não excita a função e provoca o hábito de 

realizar a mastigação somente com movimentos de abertura e fechamento. Sem 

função, não há desenvolvimento do órgão, não são estimuladas nem as articulações 

têmporo-mandibulares por tração, nem o periodonto por uso oclusal e movimentos 

de lateralidade. Logicamente, não haverá resposta de desenvolvimento e sim a 

correspondente atrofia. Sua experiência quer nos levar a considerar que a maioria das 

oclusopatias são passíveis de diagnóstico precoce e tratamento na dentição decídua. 

O desenvolvimento de novos métodos de preparação e cocção dos alimentos 

e a conseqüente mudança das práticas alimentares parece possuir mais força para 

aumentar a proporção de casos de apinhamento dentário, correspondente ao sinal 

nosológico denominado de atrofia funcional mastigatória (PLANAS131 1987), do 

que para alterar a freqüência de oclusopatias categorizadas pela classificação de 

Angle e que podemos admitir como representativa em alguma medida de fatores 

associados às variáveis genéticas. 

A observação de crânios de populações aborígenes antes do contato com os 

europeus, mostrou que a ocorrência de oclusopatias categorizadas pela classificação 

de Angle não diferiam daquela verificada em outras populações ( 12% com classe 11 -

divisão 1, 1% com classe II - divisão 2 e 3% com classe III) (BEGG10 1954). 

Investigações mostraram que as populações que vivem em ambientes de maior 

estímulo oclusal apresentam menor freqüência de apinhamento dentário maxilar e 

mandibular quando comparadas com populações de regime alimentar moderno 

(BJORK & HELM18 1969; HELM76 1979). 

Em investigação epidemiológica, DE MUELENAERE & VILJOEN34 (1987) 

verificaram que as características oclusais dos escolares em Venda, uma região 
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isolada da África do Sul onde predominava um modo de vida mais tradicional, 

diferiam significativamente de escolares de sociedades urbanizadas e 

industrializadas. DE MUELENAERE et a/. 35 
( 1992) compararam o perfil das 

características oclusais entre 342 jovens de 12 a 18 anos de idade, sendo 171 

residentes em ambiente urbano e a outra metade em ambiente rural, ambos com a 

mesma origem étnica. Com esse delineamento buscou-se eliminar a variável étnica 

com fator de contribuição para a má oclusão. Foi utilizado o índice oclusal de 

SUMMERS
162 

(1971). Tanto as diferenças em valores positivos do índice oclusal 

entre os estratos urbano e rural foi altamente significante (p<0,0100) como as médias 

entre os dois grupos (p<0,0500). Também uma distinção altamente significativa foi 

observada nas necessidades de tratamento ortodôntico (p=0,0002). Os resultados 

mostraram que fatores ambientais e exodontias em áreas sem acesso à serviço 

odontológico contribuem para a má oclusão. 

Antes dessas investigações, CORRUCCINI31 (1984) reuníu dados de estudos 

transversais envolvendo características oclusais de populações consideradas, de um 

ponto de vista antropológico, social e tecnologicamente pré-industriais e populações 

influenciadas pela industrialização. A compilação permitiu comparar valores do 

Índice de Prioridade de Tratamento (TPI), o qual combina os componentes mordida 

aberta, overjet, mordida cruzada posterior, desalinhamento dentário e relação antero

posterior, atribuindo pesos e cuja soma resulta num valor. A oclusão normal 

corresponde ao escore zero (O) e a má oclusão severa equivale ao valor 10 ou mais. 

A análise do valor do TPI e das medidas de variabilidade dos diferentes 

componentes das diferentes amostras permitiu contestar duas idéias correntes: em 

primeiro lugar, a relação entre as variações oclusais e as características 
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antropológicas das populações contribuiu para enfraquecer a noção de que a oclusão 

imperfeita é necessariamente anormal, e em segundo lugar, a tese de que a 

prevalência de oclusopatias é geneticamente controlada de modo que medidas 

preventivas no sentido estrito não são possíveis. 

Para esse autor, os dados coligidos fortaleceram a noção que atribui essas 

variações oclusais mais aos fatores ambientais relacionados ao processo de 

urbanização e industrialização como por exemplo cárie dentária, inflamação das vias 

aéreas superiores, alterações nutricionais e de crescimento, perda precoce de dentes 

decíduos e consistência da dieta, do que a aspectos genéticos. A moderna teoria 

genética relativa às características poligênicas corrobora essa tese. Para ele, está-se 

diante de um fenômeno de transição epidemiológica que resulta não apenas na 

elevação da freqüência de certas doenças crônico-degenerativas como as doenças do 

coração e o diabetes, mas também no aumento da prevalência dos problemas 

oclusais. 

Na mesma linha analítica, pode-se incluir estudos que inscrevem esse 

fenômeno epidemiológico numa perspectiva secular (WEILAND et ai. 186 1997; 

BRIN et a/. 20 1998). Tais pesquisas mostraram que a prevalência de oclusopatias 

severas são significativamente mais elevadas em populações hodiernas quando 

comparadas com aquelas do século passado, e de mesma origem étnica. Alguns tipos 

de oclusopatias aumentam mais e estão relacionados a desvios nas relações 

transversais e ântero-posterior. Os resultados sublinham o conceito de que a transição 

rápida na prevalência das oclusopatias tem ocorrido nas gerações contemporâneas, 

fato provavelmente atribuído a mudanças de estilo de vida e fatores inerentes. 
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Do exposto, pode-se concluir que o debate está aberto. A 

hereditariedade/genética, compreendida como herança múltipla de gens, parece 

exercer forte influência nas características esqueléticas de certas dimensões crânio

faciais. A influência de aspectos genéticos é particularmente forte para o 

prognatismo mandibular (LITTON et al 102 1970). Por outro lado, variações nas 

características oclusais parecem ser ambientalmente determinadas (HARRIS et ai. 74 

1991). 

Talvez a maior causa das oclusopatias possa ser ambiental porque a maioria 

das oclusopatias são do tipo Classe I de Angle e não apresentam um componente 

esquelético 

1.4. AS OCLUSOPATIAS COMO PROBLEMA DE SAÚDE COLETIVA 

Um problema de saúde é caracterizado como problema de saúde coletiva 

quando constitui causa comum de morbidade ou de mortalidade, e existem métodos 

eficazes de prevenção e controle; acrescido do fato de que tais métodos não estão 

sendo utilizados de modo adequado pela comunidade (SINAl apud CHA VES28 

1960). 

No Brasil, os dados epidemiológicos mostram que os principais problemas de 

saúde bucal de relevância em saúde coletiva são: a cárie dentária, as doenças 

periodontais, as oclusopatias, o câncer bucal, as fendas lábio-palatinas. No entanto, 

dependendo da região (fatores ligados ao lugar) em que é realizada a análise e das 

características do grupo populacional em estudo (fatores ligados a pessoa), a cárie 
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dentária não é o principal problema e qualquer um dos outros pode ser mats 

prioritário e relevante do ponto de vista do significado social e sanitário. 

Além disto, um sexto problema pode ser mais relevante que os demais. 

Existem em determinadas regiões no Brasil, teores excessivos de flúor naturalmente 

presente nos mananciais gerando uma proporção de casos de pessoas portadoras de 

fluorose dentária muito acima do aceitável. Este fato deve ser tratado como um 

problema de saúde pública e exige a ação articulada da engenharia e da odontologia 

em saúde coletiva. 

Outras regiões que atravessaram um período intenso de transformações 

relacionadas ao processo de urbanização e industrialização, provocando uma 

elevação dramática da cárie dentária, principalmente na população infantil, e que há 

mais de dez anos vem mantendo de forma adequada a medida de fluoretação das 

águas de abastecimento público, assistem a um declínio da freqüência e severidade 

dessa patologia na população infantil. Nessas regiões, os esforços da saúde coletiva 

poderão ser redirecionados nos próximos anos tanto para populações de adolescentes 

e de adultos quanto para a implementação de medidas visando o controle ou das 

doenças periodontais ou das oclusopatias, problemas que antes ocupavam a segunda 

ou terceira posição na hierarquização dos problemas de saúde bucal no Brasil. 

De modo geral, pode-se considerar que na escala de prioridades, as 

oclusopatias ocupam a terceira posição, superadas apenas pela cárie dentária e pelas 

doenças periodontais. Em virtude das mudanças que vêm ocorrendo no quadro 

epidemiológico da saúde bucal no país, com uma redução acentuada da cárie dentária 

na infiincia, o campo de trabalho em relação às oclusopatias é amplo e pouco 

explorado. Poucos serviços de saúde têm um setor ou um programa de trabalho 
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voltado para este problema, ficando a ma10na da população com necessidades 

acumuladas e sem acesso tanto aos recursos mais simples de prevenção quanto 

aqueles de tratamento mais complexo. 

1.5. As OCLUSOPATIAS NA POPULAÇÃO INFANTIL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Em 1996, a FSP através do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Sistemas de 

Saúde (NEPESS) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES-SP) realizou por solicitação da última, o Levantamento epidemiológico da 

cárie dentária, oclusopatias e fluorose dentária, em crianças de 5 a 12 anos de 

idade, em escolas públicas e privadas do município de São Paulo. Esse projeto foi 

organizado com a finalidade de: 

• estimar a prevalência da cárie dentária e as necessidades de tratamento 

odontológico na população; 

• identificar a prevalência da fluorose dentária e de oclusopatias na amostra; 

• avaliar o impacto da fluoretação das águas de abastecimento público no 

comportamento da cárie dentária; e, 

• analisar a situação do Município de São Paulo em relação às metas propostas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para os anos 2.000 e 2.010 

Ele foi conduzido, dentre outras razões, porque em outubro de 1985 teve 

início a fluoretação das águas de abastecimento público no município de São Paulo, 

cuja medida quando realizada adequadamente, pode reduzir em média, em cerca de 

60% a prevalência da cárie dentária. Além disto, em 1986 foi organizado, no 

município de São Paulo, pelo Ministério da Saúde, com participação da FSP-USP, 

um levantamento epidemiológico de cárie dentária que contemplou, entre outros 
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grupos populacionais, os escolares de 6 a 12 anos, possibilitando portanto, a 

comparação dos resultados e a avaliação do impacto da principal medida de saúde 

bucal coletiva. O município de São Paulo está localizado no Planalto de Piratininga, 

região leste do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Ocupa, segundo o Instituto 

Brasileiro Geográfico e Cartográfico (ffiGC), uma área territorial de 1.509 km2
. 

Segundo projeções realizadas a partir do Censo Demográ.fico-1991, contava com 

uma população de 9.996.747 habitantes em julho de 1995, apresentando, portanto, 

uma densidade demográfica de 6.624, 7 habitantes por km2
. 

Outro aspecto a justificá-lo, refere-se ao fato de que a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) recomenda às autoridades sanitárias a realização de levantamentos 

epidemiológicos das principais doenças bucais nas idades de 12 e 15 anos e nas 

faixas etárias de 35-44 e 65-74 anos numa periodicidade entre 5 e 10 anos, e que o 

conhecimento da situação de saúde bucal de diferentes grupos populacionais, através 

de levantamentos epidemiológicos, é fundamental para o desenvolvimento de 

propostas de ações adequadas às suas necessidades e riscos, bem como possibilitar 

comparações que permitam avaliar o impacto dessas ações. 

Ao final do projeto, resultou um banco de dados e um relatório panorâmico 

contendo informações epidemiológicas inéditas e fundamentais para o planejamento 

estratégico dos sistemas locais de saúde. 

Em relação às oclusopatias foi o pnmetro levantamento epidemiológico 

abordando a população infantil matriculada em estabelecimentos de ensino 

localizados em todas as regiões da cidade. Considerando-se que a freqüência de 

oclusão normal de acordo com a literatura sobre essa variável situa-se entre 20% a 



Introdução: as oclusopatias na população infantil da cidade de São Paulo 
28 

25%, foi observado uma prevalência de oclusopatias na amostra como um todo 

abaixo do esperado (Tabela 1 ). 

TABELA 1 

Número e porcentagem de escolares de 5 a 12 anos segundo o índice 
da OMS para má oclusão. São Paulo, SP, 1996. 

OCLUSÃO NÚMERO % 

Normal 884 35.5 

Má Oclusão 1.607 64,5 

•Leve 672 27.0 

• Moderada ou Severa 935 37.5 

TOTAL 2.491 100,0 
Fonte: FSP-USP/SES-SP 

As considerações finais apresentadas no relatório são reproduzidas a seguir: 

"Os resultados obtidos permitem afirmar que, tanto para o 

índice ceo (58,8% dos escolares livres de cárie aos 5 anos) 

quanto para o índice CPO-D (2,06 aos 12 anos), o município 

de São Paulo já atingiu as metas da OMS-FDI para o ano 

2.000, relativas à população infantil. Assim, o desafio 

epidemiológico colocado às autoridades públicas e privadas 

com responsabilidades nesta área, remetem às metas 

propostas pela OMS-FDI para o ano 2.010 (índice CPO-D 

aos 12 anos menor que 1 e 90% das crianças de 5 anos livres 

de cárie). 

Embora o município apresente um baixo índice CPO-D, a 

participação do componente dentes cariados na composição 
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do valor total reflete uma dificuldade dos serviços 

assistenciais em assegurar o completo atendimento às 

necessidades das cnanças de 5 a 12 anos de idade. Tais 

características epidemiológicas traduzem as dificuldades 

encontradas pelo sistema de saúde para tomar realidade os 

princípios constitucionais da universalização e equidade das 

ações e serviços de saúde, também na área odontológica. Por 

outro lado, os resultados apresentados indicam a necessidade 

de se buscar a ampliação da população coberta pelas ações 

coletivas em saúde bucal, cujas características permitem 

tomar efetivas as práticas educativas, preventivas e de 

promoção da saúde. Tal estratégia se impõe como a mais 

adequada para diminuir ainda mais a prevalência da cárie 

dentária, diminuindo a magnitude das necessidades básicas 

da população e, dessa forma, tomando viável aos serviços 

assistenciais aumentar o grau da atenção. 

Em relação à distribuição dos índices CPO-D e ceo segundo 

tipo de escola, pode-se observar que, aos 5 anos houve 

diferença estatisticamente significante entre crianças de 

escolas públicas e escolas privadas. O mesmo não aconteceu 

aos 12 anos, quando a situação de cárie se revelou 

estatisticamente semelhante em ambos os tipos de escolas. 

Cabe destacar todavia que, apesar desta igualdade estatística, 

diferenças aparecem quando se analisa a composição dos 
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valores dos índices: os dentes cariados apresentam 

porcentagens maiores nas escolas públicas comparativamente 

às escolas privadas. A situação se inverte quando se 

considera o componente dentes restaurados ("0"). Em ambas 

as populações, merece registro a participação modestíssima 

do componente dentes perdidos evidenciando uma 

preocupação em não extrair dentes. Esta característica deve 

ser ressaltada pois aponta para uma importantíssima 

mudança de orientação da prática odontológica, da pura e 

simples mutilação da população, predominante até os anos 

70, para um enfoque de preservação de órgãos e estruturas, 

que começa a se impor a partir dos anos 80 e cujos efeitos já 

podem ser detectados. 

As distribuições dos valores do ceo e do CPO-D apontam, 

por outro lado, para a importância de se identificar grupos 

populacionais epidemiologicamente mais vulneráveis, dando

se ênfase aos procedimentos coletivos nos locais onde esses 

índices se apresentam mais elevados. Onde o quadro 

epidemiológico se encontra, de modo geral, controlado, as 

ações coletivas devem ser compatíveis com essa situação e o 

enfoque das ações direcionado aos grupos de risco 

(entenda-se grupos de risco, por exemplo, aqueles que 

apresentam índices ceo e CPO-D acima da média encontrada 

para o município. Outra abordagem pode ser levar em conta a 
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classificação de prevalência de cárie aos 12 anos de idade, 

adotada pela Organização Mundial da Saúde). 

Em relação à fluorose dentária, ressalvado o fato de as 

características amostrais não permitirem inferência para o 

município como um todo, a homogeneidade na distribuição 

dos resultados sugerem a existência do problema no 

município, em níveis acima do esperado. Por essa razão, é 

indispensável ação imediata no âmbito da vigilância sanitária, 

com destaque para um rigoroso controle da 

comercialização de medicamentos contendo flúor e para a 

continuidade da vigilância da fluoretação da água de 

abastecimento, cujo sistema foi implantado em 1990. Outra 

providência seria, periodicamente, voltar a informar aos 

profissionais da saúde (cirurgiões-dentistas, pediatras e 

ginecologistas-obstetras, por exemplo) sobre a existência da 

tluoretação na cidade, seu controle e qualidade e, portanto, os 

riscos decorrentes da indevida prescrição de produtos 

contendo flúor. Cabe ponderar ainda que, considerando que 

21,5% dos escolares da amostra apresentam os graus de 

tluorose muito leve e leve, as ações coletivas devem ser 

orientadas para a não associação (ou a associação criteriosa 

quando a situação de risco o exigir) de vários métodos 

tópicos de tlúor. 
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Evidentemente, são recomendados, com ênfase, outros 

estudos mais aprofundados sobre a situação da fluorose 

dentária no município. 

Também em relação à má oclusão são recomendados novos 

estudos, uma vez que os resultados encontrados neste 

levantamento indicam uma situação relativamente melhor ao,~. 

que é referido na literatura científica sobre o tema e, também, 

ao que comumente vem sendo encontrado em outros 

municípios. Os baixos níveis de cárie dentária observados na 

população infantil da cidade reforçam essa recomendação." 

(USP170 1997, p. 62-4) 

A seguir são apresentadas, com base na revisão da literatura, as hipóteses do 

trabalho. 
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2. HIPÓTESES 

As hipóteses desta investigação referem-se aos problemas oclusais e sua 

relação com o tipo de dentição, o sexo, o tipo de escola, a etnia e o ataque de cárie 

dentária. Através da revisão da literatura publicada nos idiomas português, espanhol, 

inglês e italiano foram analisados os resultados apresentados em diferentes estudos 

epidemiológicos. Essa análise produziu as informações científicas que 

fundamentaram as hipóteses deste estudo. 

Embora inúmeras pesquisas relacionadas aos problemas oclusais tenham sido 

desenvolvidas nos últimos anos, do ponto de vista epidemiológico, é pequeno o 

número de trabalhos tanto nacionais quanto internacionais. As linhas de investigação 

científica de maior interesse têm sido o estudo das características crânio-faciais em 

indivíduos/grupos populacionais; e os efeitos da terapia ortodôntico/ortopédica em 

pacientes. A produção científica, portanto, tem focado o problema ora mais de um 

ponto de vista fisiopatológico, ora mais de um ponto de vista clínico, indicando que a 

construção do objeto de estudo não tem avançado em direção a uma perspectiva 

epidemiológica nem de saúde coletiva. Predominam desafortunadamente estudos 

relacionados ao diagnóstico e tratamento ortodôntico de casos clínicos e pesquisas 

dentro de uma delimitação temática morfológica e biomecânica. 

Na formulação de uma teoria de determinação geral, BUNGE apud 

ALMEIDA FILH04 (1989) identifica nove tipos de determinantes. Admitindo-se 

essa tipologia, verifica-se que a pesquisa ortodôntica tem se situado ora no plano das 

determinações causais imediatas, ora no plano das determinações mecânicas, com 
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poucas incursões no plano das determinações probabilísticas e raras no plano das 

determinações dialéticas. 

O ponto de partida deste estudo é o reconhecimento de que embora exista 

concordância na literatura em compreender as oclusopatias como fenômenos de 

crescimento e desenvolvimento, o mesmo não é verificado em relação a se elas vão 

ou não se tomando mais graves e mais severas com o passar dos anos. Um enunciado 

mais apropriado pode ser assim expresso: existe relação entre a idade referida ao tipo 

de dentição: decídua e permanente, e os problemas de oclusão epidemiologicamente 

considerados? Os problemas de oclusão nas populações urbanas são mais freqüentes 

e mais severos na idade correspondente à dentição permanente ou em relação à idade 

relativa à dentição decídua? 

De modo geral, a literatura científica não aborda de modo explícito e direto 

esse problema. No entanto, alguns estudos podem ser relacionados indiretamente a 

essa questão (KORKHAUS94 1928; McCALL112 1944; NEWMAN121 1956; GREWE 

et ai. 71 1968). 

As obras publicadas mais recentemente, e reconhecidamente de referência da 

área, formulam a noção de estágios de desenvolvimento. Nessa acepção, o 

desenvolvimento oro-facial é um contínuo que pode ser dividido em duas etapas 

principais: uma mais precoce e outra mais avançada. Os estágios precoces de 

desenvolvimento vão do período pré-natal até o término da substituição da dentição 

decídua pela permanente. Nos estágios mais avançados são incluídos desde o período 

da adolescência até a fase de envelhecimento do sistema estomatognático (PROFFIT 

& FIELDS 137 1995). 
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Um conceito importante e reproduzido em muitas publicações refere-se à 

equação ortodôntica ou "equação de Dockrelf' (DOCKRELL39 1952; MOYERS 117 

1959), um constructo teórico criado nos anos 50. Nesse modelo admite-se que: 

atuando sobre produzem 

CAUSAS ~TEMPO ~TECIDOS ~RESULTADOS 
durante certo 

Uma das possíveis razões para a ausência de abordagem dessa relação: 

epidemiologia das oclusopatias - tipo de dentição, reside na concepção que evoca a 

inexistência de relação entre a oclusão na dentição decídua e a oclusão na dentição 

permanente. Por esse pressuposto, a dentição decídua e a dentição permanente são 

consideradas entidades distintas e estanques. O tempo é analisado ora como fator na 

formação da oclusão na dentição decídua ora como fator na formação da oclusão na 

dentição permanente, todavia nessa linha de pensamento não se admite relação 

possível entre essas duas entidades. Essa noção pode ser objeto de vasta discussão e 

polêmica, pois no limite remete à natureza interna do fenômeno, uma questão mais 

afeta ao campo da especulação ontológica e filosófica, do que propriamente à 

pesquisa científica. 

Um dos pressupostos fundamentais desta tese é a noção que concebe a 

formação, maturação e o desgaste da dentição decídua e da dentição permanente, 

passando naturalmente pela chamada dentição mista, como partes de um mesmo 

contimmm, de um mesmo fenômeno que apresenta constante mudança no tempo, 

cujos ingredientes ou componentes agem uns sobre os outros, cada um influencia 
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todos os demais e o conjunto condiciona cada um. Deste modo, as características 

oclusais observadas tanto na dentição decídua quanto na permanente fazem parte de 

um mesmo processo referido ao crescimento e desenvolvimento dos ossos maxilares 

e à formação da oclusão. 

Alguns investigadores realizaram estudos reconhecidamente de natureza 

epidemiológica. Embora esses estudos não tenham examinado especificamente a 

relação entre os problemas oclusais e o tipo de dentição, com base nos dados brutos 

apresentados é possível sustentar a hipótese em tela. 

Em um estudo transversal, KORKHAUS94 {1928) observou, utilizando a 

classificação de Angle, a oclusão de 1211 crianças nas idades de 6 e 14 anos 

distribuídos em 11 escolas de várias regiões da cidade de Bonn (Alemanha) e 

pertencendo a diferentes condições sociais. Em 643 crianças de 6 anos de idade, ele 

notou 277 com anomalias de crescimento e desenvolvimento, e em 568 de 14 anos, 

ele verificou que 314 apresentavam essas anomalias, mostrando que esse problema 

cresceu de 43% aos 6 anos para 55% aos 14 anos de idade. 

Em dezembro de 1942, McCALLm (1944) examinou a oclusão numa 

amostra de 775 crianças de 2 a 11 anos de idade assistidas na Guggenheim Dental 

Clinic (New York City). Os examinadores receberam treinamento especial na 

identificação dos seguintes tipos de má oclusão: relação distai e mesial da mandíbula, 

mordida cruzada posterior, apinhamento incisal, sobremordida excessiva, lábio ou 

Iinguoversão, má posição atribuível à exodontia, estreitamento de arco, mordida 

aberta, e rotação de incisivos sem apinhamento. Os resultados apontaram que 429 

(55,4%) das crianças apresentavam má oclusão. Quando as crianças foram 

estratificadas em dois grupos: de 2 a 6 anos (N=152) e de 7 a 11 anos (N=623), a 
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proporção de oclusopatias foi quase duas vezes maior entre um grupo e outro: 38,2% 

(58) e 59,5% (371). 

Cabe destacar também que ambos os autores (KORKHAUS94 1928; 

McCALL112 1944) identificaram a mordida aberta (overbite), como provavelmente o 

único tipo de oclusopatia cuja freqüência de casos é inversamente proporcional à 

idade. 

Na cidade de Newark (New Jersey) nos Estados Unidos da América (EUA), 

NEWMAN121 (1956) examinou a oclusão de 3.355 crianças de 6 a 14 anos de idade 

que freqüentavam o sistema escolar, verificando uma proporção de 52% de 

oclusopatias. Ao dividir as oclusopatias em aqueles tipos evitáveis, ou seja, mais 

relacionados à hábitos nocivos, à ortodontia interceptativa e à tratamentos de curta 

duração, e aqueles tipos mais severos: cuja má oclusão dificilmente seria evitada ou 

auto-corrigida e estava mais relacionada à ortodontia corretiva; verificou que ambos 

os tipos de má oclusão apresentavam-se em proporção inversa quando comparados à 

idade. Havia mais escolares com oclusopatia evitável do que com oclusopatia 

moderada ou severa no grupo etário de 6 a 9 anos e o oposto dos 1 O a 13 anos de 

idade. Segundo esse estudo, quanto mais idade tiver a criança com má oclusão, 

menor a probabilidade da auto-correção e/ou de tratamento curto com ortodontia 

interceptativa. 

Numa escola pública situada numa reserva indígena, GRE\VE et a/. 71 (1968) 

examinaram a condição oclusal de 651 crianças entre 6 e 18 anos de idade. A 

classificação de Angle, modificada por Dewey foi utilizada como instrumento de 

medida. Os resultados mostraram uma proporção de 65,5% de oclusopatias. Entre as 

crianças da reserva, a prevalência de má oclusão aumentou com a idade. A análise 



Hipóteses 
38 

das características de descendência da população de estudo sugenu que aspectos 

oclusais semelhantes podem ser observados em subtipos de grandes grupos étnicos, 

no caso entre indígenas e brancos. 

Utilizando dados secundários de um levantamento epidemiológico de cárie 

dentária denominado Evanston Dental Caries Study realizado em 1946, EMRICH et 

a/. 43 (1965) analisaram a freqüência de problemas de oclusão numa amostra de 

25.987 crianças de uma população urbana estratificada em duas faixas etárias: 6 - 8 

anos (11.036) e 12- 14 anos de idade (14.951). Na amostra foram incluídas crianças 

brancas e negras. Pacientes que receberam ou que estavam recebendo tratamento 

ortodôntico e aqueles de origem étnica distinta (filipinos, orientais etc) foram 

excluídos da amostra. As condições oclusais examinadas restringiram-se à relação 

ântero-posteríor dos maxilares através do índice de Angle. Os autores observaram 

uma prevalência de 31% e 4 5% de oclusopatias respectivamente nesses grupos 

etários. Essa diferença também foi verificada quando a população do estudo foi 

estratificada conforme a cor da pele. 

Na Figura 1 são apresentados os resultados dos estudos anteriores, mostrando 

sinteticamente a diferença de prevalência das oclusopatias entre idades que 

correspondem mais a dentição decídua e àquelas equivalentes mais a dentição 

permanente. 
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FIGURA 1 

Prevalência de problerms oclusais segmdo a idade e o 
estudo no periodo de 1928 a 1968. 
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Outro aspecto relacionado indiretamente refere-se aos distúrbios funcionais 

do sistema mastigatório, os quais através dos tempos, têm sido designados por uma 

extensa variedade de termos. Falta de comunicação e coordenação nos esforços para 

pesquisa podem, dentre outras razões, explicar as diferenças de nomenclatura. A 

Americm1 Dental Association (ADA) recomenda o uso da expressão desordens 

têmpora-mandibulares para incluir todos esses distúrbios. As oclusopatias 

combinadas ou não a maior ou menor estresse emocional, dependendo da tolerância 

fisiológica de cada indivíduo, podem levar ao aumento da hiperatividade muscular, e 

por conseguinte, ao colapso do sistema mastigatório (OKESON124 1992). 
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Os estudos epidemiológicos mostraram que 50 a 60% da população em geral 

apresenta sinais detectáveis associados às desordens têmporo-mandibulares, sendo 

que entre 5 a 10% tem sintomas severos e busca tratamento (OKESON124 1992). 

Em relação à população infantil, GROSSFLED & CZARNECKA72 (1977) 

investigaram 250 crianças nas idades de 6-8 anos e 13-15 anos. A prevalência de 

desordens músculo-articulares foi, respectivamente, de 56,4% e 67,6%, consistindo 

· principalmente em desvios, restrição para abertura da boca, dor nas articulações e 

músculos. 

WIGDOROWICZ-MAKOWEROW A et ai. 189 (1979) estudando cinco 

diferentes populações: 2100 escolares de 10-15 anos de idade, 429 estudantes de 

medicina, 400 estudantes em escolas militares, 1000 soldados jovens de 20-30 anos 

de idade e 1000 soldados adultos de 39-45 anos observaram evidência de distúrbios 

funcionais em 43,9% dos escolares poloneses. Os autores concluíram que: 

"( ... ) (a) esses distúrbios são provocados por fatores locais 

que interferem na oclusão normal e também por estresse 

emocional resultante de adaptação inadequada ao ambiente; 

(b) fatores como bruxismo e má oclusão aumentam a 

freqüência das desordens têmporo-mandibulares em relação à 

idade ou ao ambiente; (c) a evidência de que cerca de 50% 

dos indivíduos em cada uma das cinco populações apresenta 

esses distúrbios indica um sério problema de saúde pública 

que requer profilaxia e tratamento precoce; (d) isto consiste 

de medidas de prevenção de oclusopatias e de tratamento 

ortodôntico precoce, prevenção da cárie dentária com uso em 
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larga escala do flúor, (e) cuidado com fatores iatrogênicos 

presentes na terapêutica protética para evitar distúrbios na 

oclusão e no relacionamento dos maxilares." 

Cabe destacar que ambos os autores (GROSSFLED & CZARNECKA72 

1977; WIGDOROWICZ-MAKOWEROWA et al. 189 1979) enfatizaram q~e as 

disfunções oclusais aumentam com a idade inclusive no periodo da infância e da 

adolescência. 

Do ponto de vista prático, embora existam conhecimentos para uma atuação 

na dentição decídua, observa-se que predomina a oferta de instrumentos de 

diagnóstico e tratamento para atuar no periodo da dentição mista ou quando se 

completar a erupção da dentição permanente - por volta dos 12 anos de idade. 

Insuficiências de crescimento e desenvolvimento dos ossos maxilares raramente são 

identificadas precocemente, isto é, durante o periodo de maturação da dentição 

decídua - dos 2 aos 5 anos de idade. Casos de pacientes portadores desses problemas, 

principalmente quando leves ou em estágios iniciais, geralmente são desconsiderados 

pela clínica odontológica. Em geral, é recomendado à mãe ou responsável pelo(a) 

paciente que espere, que aguarde a evolução do caso. 

Não se sabe ao certo, mas pode-se admitir que forças de crescimento e 

desenvolvimento agem durante o periodo da dentição mista, isto é, na fase de 

formação da dentição permanente, e assim contribuem para reduzir problemas mais 

leves que podem ser observados no periodo da dentição decídua. Alguns estudos de 

corte transversal com a finalidade de estimar a prevalência das oclusopatias na 

dentição decídua mostram um decréscimo na freqüência de alguns desvios dos 3 aos 

6 anos (RAVN139 1976; DE VIS et al.37 1984; MAIA apud TOMITA168 1996). 
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Observa-se ainda, que o caráter autocorretivo de alguns tipos de oclusopatias tem 

sido objeto de discussões (DE VIS et al. 37 1984; KEROSU089 1990). 

Pretende-se que este estudo possa contribuir para reduzir a lacuna nos 

conhecimentos existentes sobre o tema. Reconhece-se que "é a dialética entre o 

conhecimento assentado e os problemas gerados pela interação com o real, que faz 

com que cresça a capacidade de o homem conhecer e dominar as realidades factuais 

do mundo circunstante, transcendendo a sua alienação, na construção histórica de sua 

emancipação." (BHASKARapudROUQUAYROL145 1994, p. 158). 

Além disto, diferenças de gênero ou de origem étnica alteram a probabilidade 

de ocorrência das oclusopatias? 

No seu estudo, EMRICH et al 43 (1965) observaram que crianças brancas 

tinham oclusopatia do tipo classe II de Angle com uma freqüência maior do que as 

negras, 15% e 7% respectivamente. Embora os autores não tenham efetuado esse tipo 

de análise, um aspecto interessante dessa população de estudo é que os dados 

permitem afirmar que a proporção de oclusopatias é significativamente menor entre 

os negros quando comparado com os brancos tanto no grupo etário de 6-8 anos 

quanto no de 12-14 anos (Tabelas 2 e 3). 
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TABELA2 

Distribuição das oclusopatias em crianças de 6 a 8 anos de idade segundo cor da 
pele. Evanston and Oak Park- /1/inois, 1946. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Corda pele n % n % N % 

branco 3112 30,7 7021 69,3 10133 100,0 

negro 219 25,7 634 74,3 853 100,0 

Total 3331 30,3 7655 69,7 10986 100,0 
x.2= 9,21; p < 0,0030; Odds Ratio: 1,28 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por EMRICH et a/. 43 (1965). 

TABELA3 

43 

Distribuição das oclusopatias em crianças de 12 a 14 anos de idade segundo a cor da 
pele. Evanston and Oak Park- /1/inois, 1946. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Cor da pele n % n % n % 

branco 6249 46,4 7226 53,6 13475 100,0 

negro 631 42,7 845 57,3 1476 100,0 

Total 6880 46,0 8071 54,0 14951 100,0 
x.2 = 6,89; p < 0,0090; Odds Ratio: 1,16 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por EMRICH et ai. 43 (1965). 

GRECC069 
( 1966) analisou a oclusão de 566 crianças entre 7 a 16 anos, 

residentes em Araraquara, estado de São Paulo, sendo 161 amarelas nascidas no 

Japão (grupo 1), 108 amarelas, descendentes de japoneses e nascidas no Brasil (grupo 

11) e 297 brancas, nascidas no Brasil (grupo III). Utilizando o índice de má oclusão 

proposto por GRAINGER67 (1955), o autor apresentou resultados que permitiram 

concluir que a prevalência das anormalidades de oclusão foi bastante elevada, com 
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ligeira predominância para o grupo 11 (87,9"/o) sobre o grupo I (81,9%) e o grupo ill 

(78,1%); e ainda que, quanto à relação maxilar antero-posterior, os amarelos e nisseis 

apresentaram maior proporção de mesialização do que os do grupo III, enquanto 

estes mostraram maior freqüência relativa de distalização. 

Entre 1963 e 1971, BAUME9 (1974) efetuou extensa investigação 

epidemiológica das condições de saúde bucal de populações e grupos étnicos na 

polinésia, conjunto de ilhas na região sul do oceano pacífico localizadas à leste da 

Austrália. Mais de 20.000 indivíduos, entre crianças, jovens e adultos foram 

examinados incluindo grupos étnicos de modo de vida mais tradicional (dieta com 

produtos autóctones}, grupos com evidente abandono dos costumes e hábitos dos 

seus ancestrais e apresentando claros sinais de núscigenação com brancos (norte

americanos e europeus) e amarelos (chineses), e finalmente, grupos étnicos que no 

momento da pesquisa mostravam ambas as características sendo considerados em 

transição para um modo de vida mais moderno. Do ponto de vista das oclusopatias, 

os resultados, de modo geral, evidenciaram uma baixa prevalência de problemas 

oclusais que justificassem indicação de tratamento ortodôntico. Mostraram também 

certas tendências de distribuição dos tipos de má oclusão associadas à origem étnica. 

Nos grupos étnicos polinésios mais tradicionais e entre as crianças de pele amarela, 

particularmente chineses, era mais freqüente a má oclusão de classe III de Angle do 

que a de classe 11. Entre esquimós (NEWMAN121 1956), a predominância de classe 

III também foi verificada. Interação com brancos pareceu reduzir a taxa de 

mesioclusão. Em relação a distoclusão (classe II de Angle}, foi observado menor 

freqüência entre grupos com ausência de sinais de miscigenação, fenômeno que para 

o autor sugeriu forte relação com a herança genética. 
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HOROWITZ79 (1969) encontrou 3 vezes mats distoclusão entre brancos 

norte-americanos (caucasianos) que em negros na mesma localidade, estimativa 

equivalente a observada por BOWBEER & DAY apudBAUME9 (1974) e um pouco 

acima da relatada por EMRICH et a/. 43 (1965). O efeito negativo da miscigenação 

sobre a harmonia oclusal foi sugerido ainda por GREWE et a/. 71 (1968). 

Em dezembro de 1965, a Divisão de Estatísticas de Saúde dos EUA concluiu 

uma investigação de saúde de crianças entre 6-11 anos de idade (KELL Y et a/. 87 

1973). Exames foram realizados em 40 localidades aleatoriamente selecionadas em 

25 unidades da federação. A população de referência totalizava cerca de 23,8 

milhões de crianças. Uma amostra probabilística foi delineada de modo a se obter 

7417 elementos amostrais ou cerca de 185 por localidade. As variáveis registradas 

foram mordida aberta, overjet, mordida cruzada posterior, desalinhamento dentário e 

relação antero-posterior. A oclusão foi avaliada através do Índice de Prioridade de 

Tratamento (TPI}, o qual combina os componentes atribuindo pesos e cuja soma 

resulta num valor. A oclusão normal corresponde ao escore zero (O) e a má oclusão 

severa equivale ao valor 1 O ou mais. A amostra foi avaliada por cinco examinadores 

especialmente treinados cuja concordância perfeita foi registrada em 43% dos 

resultados do TPI sendo que em 72% dos casos, o valor do TPI diferia em não mais 

que uma unidade. Em relação aos componentes do TPI, a mais baixa perfeita 

concordância foi alcançada em 50,7% dos casos no componente desalinhamento 

dentário e a mais elevada correspondeu a mordida cruzada posterior com 97% de 

concordância. Os resultados obtidos a partir de 7.119 exames efetivamente realizados 

(96% da amostra delineada) mostraram que as crianças americanas entre 6-11 anos 

de idade apresentaram 24,4% de oclusão normal e que 36,6% tinham oclusopatia do 
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tipo bem definida, severa ou muito severa. Uma maior proporção de negros (33,1%) 

do que de brancos (22,9%) possuíam oclusão normal, embora tenha sido observado 

que a prevalência de oclusopatia severa era de 8,2% entre negros e de 5,0% entre 

crianças brancas. Diferenças na oclusão medidas pelo valor do TPI não apresentaram 

associação com idade, sexo, raça, renda familiar, educação dos pais e região 

geográfica. Entre negros e brancos foram observadas diferenças significativas na 

proporção de ocorrência dos vários tipos de relação antero-posterior. 

INF ANTE81 (1975) estudou a relação molar segundo a classificação de Angle 

na dentição decídua em 735 crianças de 2,5 a 6 anos de idade, sendo 680 brancas, 

141 negras e 75 de origem indígena. Com base nos resultados observados, foi 

concluído que (a) a prevalência de relação molar do tipo classe li era 

significativamente maior em brancos do que em negros e índios; (b) a mesioclusão 

foi significativamente maior em negros e índios do que em brancos; (c) a mordida 

cruzada anterior predominou mais em índios e a mordida cruzada posterior mais em 

crianças brancas. 

O problema da relação entre as características oclusais e a etnia foi avaliado 

por GRABER65 (1966, p. 204), o qual afirma que a prevalência de má oclusão, 

embora presente, parece ser menor em grupos primitivos [simples] e grupos étnicos 

puros; e aparentemente maior em populações heterogêneas constituídas de várias 

descendências raciais. Indica ainda, que determinados grupos étnicos parecem 

apresentar predisposição em direção a certos tipos de má oclusão. 

TAKAHASHI164 (1975) estudou a oclusão da população escolar na faixa 

etária de 10 a 19 anos, em Londrina, Estado do Paraná. De um universo de 11.458 

escolares matriculados em cinco colégios identificou 82 mestiços, dos quais 52 
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compuseram a amostra, em que 764 escolares leucodermos e 546 xantodermos de 

origem japonesa ou seus descendentes foram selecionados aleatoriamente nas 

escolas. Concluiu que as diferenças de tipos de oclusão são maiores entre os 

indivíduos de pele branca e os de pele amarela e que o mestiço parece representar um 

tipo intermediário em termos de oclusão dentária. Verificou ainda que, de modo 

geral, a proporção de oclusão normal e oclusopatias de classe I e classe li divisão 2 

são muito semelhantes independentemente da etnia, apresentando diferenças somente 

em relação as proporções de oclusopatias de classe li divisão 1 - mais alta entre os 

leucodermos do que entre os xantodermos e de classe ill - mais elevada entre 

japoneses e seus descendentes do que entre os de origem branca. 

SILVA & ARAÚJ0157 (1983) pesquisaram uma amostra de 600 crianças de 5 

a 7 anos de idade, onde 288 foram consideradas brancas, 272 mulatas ou pardas e 40 

negras. Eles verificaram que 69,2% da população de estudo apresentava algum tipo 

de oclusopatia, sendo essa proporção ligeiramente mais elevada no grupo étnico 

pardo (72,8%) quando comparado com o branco (66%) e o negro (67,5%). A classe I 

de Angle foi a má oclusão mais prevalente seguida da classe li (em especial a 1 a 

divisão) e finalmente a classe III que ocorreu raramente. Comparando os três grupos 

étnicos, o pardo foi o que apresentou maior percentual de más oclusões e o branco a 

maior proporção de má oclusão classe 11. Segundo os autores, a mordida cruzada foi 

observada em 19,17% da população, não havendo diferenças entre a anterior e a 

posterior. Houve predominància da mordida cruzada unilateral. Eles concluíram que 

a elevada prevalência de má oclusão e de cárie dentária associada ao baixo 

percentual de dentisteria presente e a falta de higiene comprometeram sobremaneira 

a saúde bucal da população. 
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Como se pôde observar, TAKAHASHI164 (1975) encontrou uma prevalência 

de oclusão normal (em tomo de 1 O%) semelhante entre mestiços, leucodermos e 

xantodermos, concluindo que o mestiço, ao contrário da primeira assertiva de 

GRABER65 (1966), parece ser um tipo intermediário em termos de oclusão dentária. 

Em relação a segunda assertiva, concorda com esse autor, pois o xantodermo 

apresenta maior prevalência de classe 111 e o leucodermo maior prevalência de classe 

11 divisão 1. SILVA & ARAÚJ0157 (1983) encontraram uma proporção de 

oclusopatias ligeiramente mais elevada entre o grupo étnico pardo quando 

comparado com o branco e o negro, no entanto as diferenças não são suficientemente 

consistentes para corroborar a proposição formulada por GRABER65 (1966). 

KELL Y & HAR VEY88 
( 1977) publicaram estudo conduzido pela Divisão de 

Estatísticas de Saúde dos EUA e relacionado à oclusão de 6.768 jovens de 12-17 

anos de idade, ou 900/o de uma amostra probabilística de 7.514 representativa de 

aproximadamente 22,7 milhões de jovens nessa faixa etária. Os critérios de registro 

da oclusão foram os mesmos utilizados em estudo anterior (KELL Y et ai. 86 1973). 

Cerca de 1 1% dos jovens apresentaram oclusão normal enquanto que oclusopatia do 

tipo bem definida, severa ou muito severa alcançou a proporção de 54,1%. Não 

foram observadas consistentes diferenças na média do TPI em relação às variáveis 

idade, sexo, raça, renda familiar, educação do chefe da família e região geográfica, 

exceto para mulheres brancas de famílias com renda anual de $15.000 ou mais e pais 

ou responsáveis com 17 anos ou mais de educação formal cujos valores médios de 

TPI foram significativamente inferiores. Em relação à raça, a proporção seja de 

neutroclusão seja de mesioclusão foi maior em negros, respectivamente 62% e 19%, 
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do que em brancos - 52% e 13%. Por outro lado, distoclusão apresentou maior 

proporção (quase duas vezes mais) em brancos (34%) do que em negros (18%). 

LEW et a/. 100 (1993) analisaram as condições oclusais de 1050 escolares 

chineses de 12 a 14 anos de idade. Os critérios de observação foram semelhantes aos 

utilizados por FOSTER & DAY48 (1974) em sua investigação de 1000 escolares 

ingleses brancos de 11-12 anos de idade. Comparando os resultados, os autores 

encontraram nos escolares chineses, maior proporção de mordida topo a topo e 

mesioclusão e menor prevalência de mordida cruzada posterior, sobremordida e 

distoclusão, em comparação aos escolares ingleses. A freqüência relativa de 

apinhamento foi levemente menor. 

WHEELER et a/. 188 (1994) pesquisaram a necessidade de tratamento 

ortodôntico e a demanda desses serviços de 3696 crianças de 7 a 12 anos de idade de 

escolas públicas urbanas e rurais. A análise foi realizada segundo três estratos: um 

correspondente à demanda, um à necessidade de tratamento e o último grupo 

equivalente à sem necessidade de tratamento. Os resultados mostraram que a 

demanda foi significativamente maior entre o sexo feminino (9,5%) que o masculino 

( 6,8% ), enquanto a necessidade de tratamento apresentou uma relação inversa 

segundo o sexo- 41,8% para as meninas e 44,2% para os meninos (p < 0,01). A 

idade não apresentou associação com os grupos. Do ponto de vista da etnia, a 

demanda foi ma10r entre os brancos do que entre os negros, 11,8% e 1,2% 

respectivamente. Em relação à necessidade de tratamento, a proporção observada 

entre os negros ( 35,3%) foi menor do que entre as crianças brancas (47,2%). Tanto a 

demanda quanto a necessidade apresentaram proporções mais elevadas entre as 

crianças de escolas urbanas do que as de escolas rurais. Quanto à renda, não foram 
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observadas diferenças significativas na necessidade de tratamento, mas sim na 

demanda cuja proporção foi maior no grupo de renda mais alta. O tratamento dos 

dados através de um modelo de regressão logística mostrou que a probabilidade dos 

escolares de receberem serviços ortodônticos é maior quanto menor a distância entre 

consultórios com ortodontistas e a escola, maior a renda da família do estudante e o 

escolar pertencer ao sexo feminino. 

TROTTMAN & ELSBACHm (1996) exanunaram a oclusão de 238 pré

escolares, com idade entre 2 a 5 anos, sendo 99 negros e 139 brancos. Os resultados 

permitiram concluir que as características oclusais estão associadas à diferenças 

étnicas: a prevalência de relação molar do tipo classe li é significativamente maior 

em pré-escolares brancos (14% para 7%) enquanto a proporção de relação molar do 

tipo classe III e de mordida cruzada anterior são cerca de 2 vezes significativamente 

mais altas em negros. 

BRUNELLE et a/.23 (1996) analisaram em uma amostra probabilística da 

população dos EUA de 8 a 50 anos, as características oclusais incluídas na parte de 

saúde bucal do 3° Levantamento Nacional de Saúde e Nutrição realizado no período 

de 1988-91. Em relação aos aspectos étnicos foi observado que os adultos negros não 

hispânicos quando comparados com os brancos não hispânicos e com os mexicanos 

americanos, tinham 3 vezes mais diastemas de 2 mm ou mais e a menor proporção de 

desalinhamento dos incisivos inferiores. Quase 20% dos adultos entre 18-50 anos de 

idade e 18% das crianças tinham recebido tratamento ortodôntico. 

Na cidade de Mulhouse, situada na região leste da França, TSCHILL et ai. 172 

( 1997) examinaram as condições oclusais de 789 pré-escolares sendo 407 do sexo 

masculino e 382 do feminino. Cerca de 54% da população de estudo apresentou 
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relação maxilar do tipo classe I, 45% classe li em pelo menos um dos lados e a classe 

m não alcançou mais que 1%. Presença de contatos ou apinhamento foi verificada 

no segmento anterior superior numa proporção de 24% e no segmento inferior em 

cerca de 50% da amostra. A prevalência de mordida cruzada posterior e de overjet 

acima de 5 mm foi de 16% e 6% respectivamente. Para as condições citadas não 

foram observadas diferenças significativas em relação ao sexo e a idade. Os autores 

afirmaram que a comparação de dados provenientes de diferentes estudos 

transversais sugerem que o desenvolvimento da oclusão é um processo contínuo cuja 

maior parte dos problemas oclusais que afetam a dentição permanente pode ser 

detectada precocemente, com uma única exceção: a mordida aberta anterior cuja 

freqüência pode diminuir na dentição permanente. 

PROFFIT et al. 138 (1998) estimaram a prevalência de oclusopatias e 

necessidades de tratamento ortodôntico aplicando os critérios propostos no 

componente de saúde bucal do Índice Ortodôntico de Necessidades de Tratamento ao 

banco de dados do 3° Levantamento Nacional de Saúde e Nutrição realizado nos 

EUA no periodo de 1988-91. Os resultados foram estratificados segundo três grupos 

etários: 8-11, 12-17 e 18-50 anos de idade e três grupos raciais/étnicos: brancos, 

negros e mexicanos-americanos. O maior problema foi a irregularidade incisal 

afetando metade da população, sendo que o apinhamento dentário severo representou 

cerca de 10-15% das observações. Aproximadamente 20% da população apresentou 

problemas de relação oclusal no sentido vertical e antero-posterior que afetam a 

função e a aparência. Alterações transversais que geralmente afetam somente a 

função corresponderam a 1/3 da população. Quanto ao grupo racial/étnico, o 

alinhamento incisa} é pior entre mexicanos-americanos, sendo que apinhamento 
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severo é quase duas vezes mais prevalente. Eles também apresentaram ma1s 

~clusopatia do tipo Classe 11 e do tipo Classe III do que os brancos e os negros. 

Desvios verticais foram menos freqüentes em mexicanos-americanos do que em 

brancos ou negros. Oclusopatia severa foi mais freqüente entre negros, o que pode 

refletir a baixa proporção de tratamento. Cerca de 30% dos jovens brancos, 11% dos 

mexicanos-americanos, e 8% dos negros receberam tratamento ortodôntico, o qual é 

mais freqüente em grupos de elevada renda. 

Outros dois aspectos relativos às hipóteses desta investigação são o ambiente, 

referido neste estudo ao tipo de escola - pública e privada - freqüentado pelo grupo 

social e o ataque da cárie dentária. Será que esses fatores influenciam as condições 

oclusais, modificando a probabilidade de ocorrência dessa classe de fenômenos? 

O papel da cárie dentária na etiologia das oclusopatias têm sido investigado 

desde a década dos 40. Do ponto de vista teórico-metodológico, os estudos têm 

buscado demonstrar essa relação basicamente através de dois caminhos: investigar o 

efeito da baixa prevalência de cárie em áreas com flúor sobre a freqüência de oclusão 

normal, e estudar a existência ou não de correlação entre perdas dentárias por cárie e 

oclusopatias. 

McCALLm (1944) examinou a oclusão de 775 crianças. Embora tenha sido 

possível estabelecer uma relação direta entre má oclusão e as extrações dentárias 

prematuras em somente 80 delas, uma elevada proporção de oclusopatias de vários 

tipos (52%) foi encontrada no grupo que experimentou tais extrações quando 

comparado com o grupo sem extrações (32% ). 



Hipóteses 
53 

PLATER132 (1949) considerava que crianças que moravam em área com 

fluoretação das águas tinham 30% menos problemas de oclusão que aquelas 

residentes em área livre de flúor. 

As observações clínicas de SALZMANN146
'
147 (1938; 1950) mostraram que 

após a remoção dos primeiros molares permanentes, a continuidade da arcada 

dentária e os dentes adjacentes à extração eram prejudicados por trauma e 

conseqüente má oclusão. 

PELTON & ELSASSER128 (1953), com base nas hipóteses anteriores, 

tentaram demonstrar a relação entre a freqüência das oclusopatias e a cárie dentária 

incluindo perda do primeiro molar permanente e perda do segundo molar decíduo. 

Para isto, analisaram a correlação entre o ataque de cárie medido pelo índice CPOD 

proposto por KLEIN & PALMER91 (1938) e a má oclusão aferida pelo DFI, um 

índice dento-facíal publicado por um dos autores (ELSASSER 42 1951 ), o qual resulta 

em um escore que varia numa escala de O a 21, indicando desde uma oclusão normal 

até extrema má oclusão. Foram examinadas 348 crianças de 6-13 anos de idade em 

Coeur d'Alene - sem flúor na água e média de CPOD6-13 = 3,8; e 502 crianças em 

Nampa - 1,5 ppm de flúor na água e média de CPOD6-13 = O, 79. Analisando as 

médias de ambos os índices, apesar da elevada diferença no ataque de cárie dentária, 

o estudo não logra confirmar a hipótese que a considera como um fator etiológico 

fundamental das oclusopatias. 

LUNDSTROM104 (1955) analisou o problema do significado da perda 

precoce de dentes decíduos na etiologia da má oclusão. Após revisar alguns estudos e 

apontar algumas de suas insuficiências, realizou uma análise estatística de casos 

clínicos comparando o espaçamento dentário em cada quadrante da boca e sua 
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relação com a presença ou não de perda precoce dos molares decíduos. Os resultados 

apresentados mostraram que nem sempre a perda precoce desses dentes gera um 

apinhamento dentário ou uma má oclusão. O autor atribui a essa variação, a 

interveniência de outros aspectos como o tipo de dente perdido - primeiro ou 

segundo molar; a presença de marcante intercuspidação, o que pode evitar a 

migração dentária; e finalmente a fatores hereditários - arcadas com maior ou menor 

tendência ao apinhamento ou espaçamento. 

Em cinco cidades da Hungria, ADLER2 (1956) examinou 4876 adolescentes 

de 16 a 18 anos de idade. Utilizando o índice CPOD e a classificação de Angle para 

identificar a condição oclusal, o autor utilizou o teste do qui-quadrado para 

identificar diferenças não atribuíveis ao acaso. O estudo mostra forte associação da 

mutilação dentária tanto com a oclusão normal como com alguns tipos de 

oclusopatia. No entanto, o autor considerou que os elevados valores observados no 

grupo portador de dentição mutilada é um fato indicativo do importante papel da 

cárie dentária como fator causal da má oclusão, sendo que 200/o das oclusopatias 

podem ser atribuídas a perda precoce de dentes permanentes devido à cárie. 

HILL et ai. 78 
( 1959) analisaram dados provenientes do levantamento 

epidemiológico de cárie dentária denominado Evanston Dental Caries Study 

realizado em 1946, no qual participaram 25.987 crianças estratificadas em duas 

faixas etárias: 6 - 8 anos e 12 - 14 anos de idade e em duas localidades distintas: 

Evanston - com fluoretação e Oak - sem fluoretação. Os resultados indicaram uma 

redução das oclusopatias da ordem de 20,48% no grupo etário de 6-8 anos e de 

17,03% no grupo de 12-14 anos após, respectivamente, 8 e 10 anos de fluoretaçào 

das águas de abastecimento. Por outro lado, após um período de nove anos, 
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verificou-se na área controle (sem fluoretação) uma elevação na proporção de 

problemas oclusais de 11,76% nas idades de 6-8 anos e de 7,84% nas idades de 12-

14 anos. Em relação a perda prematura de dentes decíduos, os dados também não 

apontam tendências marcantes. Os autores concluem que nenhuma afirmação 

definitiva pode ser feita a respeito do efeito da fluoretação na prevalência das 

oclusopatias. 

Do exposto, pode-se inferir que as investigações científicas divulgadas pela 

literatura até essa época não produziram um conjunto de informações que permitisse 

assegurar de forma consistente o papel da cárie dentária na etiologia das 

oclusopatias, ou o efeito positivo da fluoretação das águas de abastecimento público 

em sua prevenção. Dentre as razões que podem estar relacionadas a este fato, pode-se 

considerar desde aspectos mais inerentes aos procedimentos metodológicos de 

pesquisa, como por exemplo, o tamanho da amostra, a análise sem discriminação 

pelo tipo de dentição: decídua e permanente, o exame no período da dentição mista, 

o uso de índices de dificil aplicação ou cujo comportamento dos resultados era pouco 

conhecido, as limitações das ferramentas para análise estatística; até aspectos do 

ambiente externo à pesquisa, um período de crescimento demográfico e de intenso 

processo de urbanização e industrialização provocando mudanças em diferentes 

esferas da vida social. 

Somente em 1960, AST et a!. 6 
( 1962) observaram beneficios provenientes da 

fluoretação das águas de abastecimento público, confirmando por meio do 

seguimento das crianças os achados apresentados em estudo anterior (SALZMANN 

& AST148 1955). Eles examinaram 202 crianças de 13 a 14 anos de idade nas cidades 

de Newburg ( 1,0 a 1,2 ppm de flúor) e Kingston (deficiente de flúor). Durante o 
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exame foi observada a condição da dentição para o cálculo do índice CPOD e 

realizada a tomada de impressão da arcada para a confecção dos moldes com a 

finalidade de preparar os modelos de estudo. Dois ortodontistas avaliaram a condição 

oclusal dos modelos em gesso conforme a classificação de Angle. Os resultados 

mostraram que a proporção de oclusão normal entre adolescentes de Newburg 

(3 5,2%) foi cerca de duas vezes e meia maior que nas crianças de Kingston ( 12,7%) e 

que as proporções em todas as classes de má oclusão são consistentemente mais 

elevadas em residentes da cidade com deficiência de flúor. Além disso, os dados 

ofereceram evidências da perda dos primeiros molares permanentes como um 

potencial fator de risco no desenvolvimento dos problemas oclusais. 

Embora esse último e importante estudo não esteja explicitamente citado no 

corpo do texto de sua obra, indicando que não serviu de substrato para suas 

considerações, VIEGAS 182 (1965) - um dos precursores da odontologia em saúde 

pública no Brasil - afirmava: "a cárie dentária, por suas conseqüências, pode 

acarretar distúrbios na oclusão dental. Assim sendo, todos os métodos que a possam 

prevenir devem obviamente prevenir as más oclusões". Para ele, com base nos 

estudos conhecidos até então, podia-se inferir que a perda precoce dos segundos 

molares decíduos, interfere na oclusão em valores que variavam de 15 a 20%. 

Por essa época e na mesma direção, ERICKSON & GRAZIAN045 
( 1966) 

coletaram dados provenientes de 295 escolares brancos de 12-13 anos de idade das 

cidades de Greensboro (água fluoretada) e High Point (água não fluoretada). Os 

resultados mostraram uma diferença de 15,3% na prevalência de oclusopatias entre 

as crianças das duas cidades. A proporção de oclusopatias foi de 56,5% na cidade 

com água fluoretada e de 71,8% naquela sem fluoretação. 



Hipóteses 
57 

Do mesmo modo, MURRAY118
•
119 (1969;1970) revendo a literatura e 

observando a oclusão de 385 adolescentes residentes em West Hartlepool (1,5-2,0 

ppm de flúor) e 421 residentes em York (0,2 ppm de flúor), todos com 15 anos de 

idade, concluiu que a fluoretação das águas, em virtude do seu efeito sobre a cárie 

dentária, também beneficiava a oclusão. Os resultados do estudo nessas localidades 

inglesas mostraram maior proporção de oclusão normal nos adolescentes de West 

Hartlepool (17 ,9%) do que nos de York (8, 7%) - uma prevalência duas vezes mais 

elevada de oclusão normal; e também menor proporção de má oclusão e necessidade 

de tratamento na cidade com flúor (31,9%) do que na cidade com deficiência de flúor 

(39,6%). A prevalência de apinhamento dentário na região de pré-molares foi 

significativamente mais alta em York do que em West Hartlepool (p < 0,05), 

provavelmente devido a uma maior proporção de perda prematura de molares 

decíduos. 

ALMEIDA et ai. 3 (1970) examinaram 360 escolares de 11 e 12 anos de idade 

nas cidades de Bauru: água de abastecimento isenta de flúor; e de Marília: água com 

flúor. Concluíram que a fluoretação influencia, reduzindo, a prevalência das 

anormalidades de oclusão. 

REBELLO JUNIOR & TOLED0140 (1975) estudaram uma amostra de 480 

crianças entre 2 e 6 anos de idade incompletos de ambos os sexos das cidades de 

Araraquara (considerada água com flúor) e São Carlos (água de abastecimento isenta 

de flúor) utilizando o índice de Grainger. Os resultados mostraram que a proporção 

de anormalidades de oclusão era maior em São Carlos (72,5%) do que em 

Araraquara (49,2%) e que parece haver uma relação direta entre fluoretação e a 

prevalência das anormalidades de oclusão. 
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TEIXEIRA et a/. 166 
( 197 5) observaram a oclusão de 1921 escolares de 8-9 

anos de idade de ambos os sexos da rede oficial de ensino das cidades de Araraquara 

(considerada água com flúor) e de São Carlos (água de abastecimento isenta de 

flúor). Os resultados mostraram que dos 893 escolares examinados em Araraquara 

764 (85,5%) apresentaram algum tipo de anormalidade de oclusão sendo que em São 

Carlos, dos 1028 examinados 959 (93,3%) foram considerados portadores de 

oclusopatias, concluindo que a prevalência das oclusopatias não foi influenciada pela 

presença de flúor na água de abastecimento. 

É provável que este último estudo não tenha observado a esperada relação 

cárie dentária-flúor-oc/usopatias devido a problemas de natureza metodológica. 

Desses problemas, dois aspectos chamam a atenção: em primeiro lugar, a aplicação 

do índice oclusal selecionado ocorreu entre 8 e 9 anos de idade, durante a dentição 

mista- etapa de desenvolvimento de reconhecido dinamismo biológico (GRABER66 

1972); em segundo lugar, existe registro na literatura científica da existência de 

problemas no sistema de fluoretação das águas de abastecimento público em 

Araraquara. VASCONCELLOS 180 
( 1982) analisando a prevalência de cárie na 

população escolar verificou que não houve diferença estatisticamente significativa no 

ataque de cárie entre escolares nascidos e sempre residentes em Araraquara e aqueles 

não nascidos e/ou nem sempre residentes na cidade. Além disso, examinando dados 

sobre teor de flúor em amostras de água coletadas nos anos anteriores, demonstrou a 

descontinuidade na manutenção da concentração de flúor na água, fato que na época, 

não era considerado incomum pela Companhia Estadual de Tecnologia e 

Saneamento Básico, a qual em pesquisa efetuada em 22 cidades do Estado de São 
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Paulo, constatou que 14 delas (63,64%) apresentavam valores abaixo do teor ótimo 

recomendado. 

PERIN et a/. 129 
( 1997) realizaram levantamento epidemiológico de cárie 

dentária e má oclusão em crianças de 12 anos de idade de ambos os sexos nas 

cidades de Lins (0,7-0,8 ppm de flúor) e Guaiçara (livre de flúor). Foram examinadas 

272 crianças, sendo 134 da cidade com flúor e 138 da cidade sem flúor. As condições 

observadas foram medidas através do índice CPOD e da classificação de Angle. Os 

resultados mostraram que 109 crianças (81,3%) na cidade de Lins e 125 (90,6%) na 

cidade de Guaiçara apresentavam má oclusão; o CPOD médio foi 3,41 e 5,83 

respectivamente. As diferenças foram estatisticamente significantes (p<O,OS). Os 

autores concluíram que fluoretação das águas de abastecimento público tem um 

efeito positivo na redução da cárie dentária e da má oclusão. 

A seguir são descritos outros estudos relativos à prevalência das oclusopatias. 

MASCARENHAS110 (1977) estudou a freqüência de oclusopatias em 414 

escolares de 11 a 12 anos de idade no município de Palhoça, Santa Catarina. Com 

base no índice de Angle-Dewey, verificou que 46,13% do total apresentavam algum 

tipo de oclusopatia, não sendo observadas diferenças significativas ao nível de 5% 

entre o sexo masculino e feminino. 

SILVA F0 et ai. 159 
( 1990) examinaram a prevalência de oclusão normal e 

oclusopatias na dentição mista de 2416 escolares de 7 a 11 anos matriculados em 

estabelecimentos de ensino públicos e privados no município de Bauru, Estado de 

São Paulo tomando por instrumento de medida a classificação de Angle. Os 

resultados mostraram um baixo percentual de oclusão normal - 11,4 7% da população 



Hipóteses 
60 

de estudo - sendo que nível sócio-econômico mais baixo mostrou associação com 

aumento na proporção de oclusopatias do tipo classe I e redução na proporção da 

população com oclusão normal. 

MARTILDES et a/. 109 
( 1992) avaliaram a prevalência de oclusopatias em 

escolares de 12 anos no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 

Para avaliação das más oclusões foram utilizados o índice proposto por 

BEZROUKOV et a/. 15 (1979) e a classificação de Angle. Os resultados mostraram 

que 40,0% dos escolares apresentaram oclusão normal, 17,5% oclusopatia do tipo 

leve e 42,5% oclusopatia do tipo moderada ou severa. Da população de estudo, 

60,0% apresentaram algum tipo de oclusopatia e 6,9% necessitavam de tratamento 

ortodôntico urgente. Alguns tipos de oclusopatias como protrusão mandibular, 

mordida cruzada posterior, mordida aberta e desvio de linha média mostraram maior 

proporção para o sexo feminino com diferença estatisticamente significativa ao nível 

de5%. 

BURDEN & HOLMES24 (1994) estudaram a necessidade de tratamento 

ortodôntico numa amostra de 1829 escolares de 11-12 anos de ambos os sexos das 

cidades de Manchester e Sheffield, Inglaterra. O índice oclusal utilizado foi o IOTN, 

índice oclusal de necessidades de tratamento (BROOK & SHAW21 1989), o qual 

parece ter larga aceitação entre os clínicos do Reino Unido. Os resultados revelaram 

que aproximadamente 1/3 da amostra necessitava tratamento ortodôntico. A maioria 

dos casos severos compreendeu dentes impactados/ectópicos, apinhamento e overjet 

aumentado. Cerca de 5% da amostra estava fazendo tratamento ortodôntico. 

BISCARO et a/. 16 (1994) avaliaram a prevalência de má oclusão de 891 

crianças de 7 a 12 anos de idade matriculadas em oito escolas públicas da cidade de 
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Piracicaba-SP. As seguintes características foram observadas: relação incisiva, 

relação dos caninos, relação molar, mordida cruzada, chave de oclusão de Angle e 

presença de diastema mediai. Os autores concluíram que a proporção de desvios de 

oclusão foi de 97, 7%, sendo 68,8% relacionados à classe I; 17,8% classe II divisão 

I; 6,0% classe II divisão 2 e 5,2% classe ill. Cerca de 22,0% das crianças 

apresentaram algum tipo de cruzamento e 1 O, I% diastema mediai. Concluiu-se que 

houve uma alta porcentagem de desvios na oclusão que podem ser atribuídos à 

hábitos bucais indesejáveis inerentes à faixa etária examinada. 

GAL VÃO et ai. 62 
( 1994) levantaram alguns estudos e trabalhos 

epidemiológicos existentes em publicação periódica e não periódica. De modo geral, 

verifica-se que os percentuais de oclusopatias apresentados nas respectivas 

populações de estudo raramente estão abaixo de 50%, indicando uma alta 

prevalência da doença o que corrobora afirmação de SILVA 158 
( 1980) para quem "de 

maneira conservadora e teórica pelo menos 50% da população possui algum tipo de 

má oclusão e que 10% desta mesma população deverá ter graves problemas 

oclusais". Para o primeiro, é 

"desnecessário enfatizar o papel importantíssimo da cárie 

dentária como elemento etiológico da maior parte das 

maloclusões adquiridas, tema este objeto de inúmeros 

. 1~4 153 trabalhos, tanto no Brasrl (SERAPIDN- 1973; SERAFIM 

1978) quanto em outros países latino-americanos. Esta 

doença tem um efeito devastador na saúde bucal da grande 

ma10na de nossas populações, tomando o Brasil, 
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desgraçadamente, um recordista mundial de mutilados." 

(GAL VÃO et a/.62 1994, p. 55). 

O'DOWLING & O'MULLANE123 (1995) estudaram as necessidade de 

tratamento ortodôntico de 275 crianças de 11-15 anos de idade freqüentando a 63 

série escolar na região de saúde ao sul da Irlanda que abrange as cidades de Cork e 

Kerry. O exame da oclusão foi dividido em três componentes: perfil facial, tecido 

mole e arcadas dentárias. Nesse último componente foram observadas as seguintes 

características: anomalias de desenvolvimento, rotações, desalinhamentos, 

apinhamentos, espaçamentos, dentes decíduos retidos, diastema incisal, linha 

mediana, overjet e relações sagital, frontal e vertical. Má oclusão severa suficiente 

para justificar a necessidade de tratamento conforme o roteiro do Departamento de 

Saúde foi observada em 25,4% da amostra. Dessas necessidades, 2/3 dos casos 

exigiam tratamento com aparelhos ortodônticos fixos. 

KABUE et a/.86 (1995) examinaram a prevalência de má oclusão na dentição 

decídua de 221 crianças de 3 a 6 anos em Nairobi, Quênia. A amostra foi sorteada de 

6 pré-escolas e creches selecionadas aleatoriamente de diferentes áreas da cidade. As 

características oclusais registradas foram condições de espaço e relação maxilo

mandibular nos planos sagital, frontal e vertical. Os resultados mostraram que 51% 

das crianças apresentaram alguma forma de má oclusão. Overjet maxilar 

correspondeu a 13%, sobremordida - 13%, desvio da linha mediana - 6%, mordida 

aberta anterior - 12% e mordida cruzada anterior - 5%. Espaços primatas foram 

observados em 85% dos exames, e acima de 60% possuíam espaçamento na região 

incisal. Plano terminal em degrau dos segundos molares decíduos foi verificado em 

53% das crianças, degrau mesial em 43% e degrau distai em l %. Os resultados 
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sugerem a necessidade de tratamento ortodôntico interceptativo em determinadas 

cnanças. 

TOMITA168 (1996) avaliou a associação de determinantes sociais na oclusão 

dentária de 2139 pré-escolares de 3 a 5 anos de idade de instituições públicas e 

privadas do município de Bauru-SP. O registro da oclusão seguiu a classificação de 

Angle, observando-se também o trespasse horizontal e vertical, 

espaçamento/apinhamento, mordida aberta anterior, mordida cruzada total, mordida 

cruzada anterior e posterior, uni ou bilateral. Uma sub-amostra de 618 crianças 

apresentou resposta ao questionário sócio-econômico. Os resultados mostraram 

prevalência de má oclusão de cerca de 500/o sem variação significativa entre sexo, 

tipo de escola e etnia. Em relação à idade, a maior prevalência de má oclusão foi 

verificada aos 3 anos decrescendo significativamente (p<0,05) com a idade até 5 

anos. Entre os fatores ambientais estudados, o hábito de sucção de chupeta e sucção 

digital mostraram associação com má oclusão. Alguns determinantes sociais como 

trabalho materno, escolaridade materna e ocupação da pessoa de maior renda no 

domicílio estão relacionados com uma maior freqüência de hábitos bucais deletérios, 

os quais estão positivamente associados com a má oclusão. 

LEGOVIC et a/.99 (1998) estudaram a má oclusão na dentição decídua de 

uma amostra de 311 crianças na Croácia. As anomalias eram registradas com base 

nas três dimensões espaciais: sagital, vertical e transversal. Problemas oclusais foram 

observados em 46,94% das crianças, sendo que os desvios mais comuns foram do 

tipo sagital-vertical seguido pelo vertical, e pelo sagital separadamente. 

A hipótese epidemiológica básica que orienta o estudo é de que os 

problemas oclusais são mais freqüentes na dentição permanente do que na 
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dentição decídua e que a probabilidade de apresentar esses problemas é 

diferente segundo o sexo, o tipo de escola, a etnia e o ataque de cárie dentária. 

Uma vez reconhecidas as limitações deste estudo, admite-se que os aspectos 

mencionados anteriormente têm implicações importantes para o planejamento 

estratégico e normativo dos sistemas de saúde, ponto sobre o qual é apresentada uma 

breve discussão e é concluída esta investigação. 
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3. OBJETIVOS 

O propósito geral deste estudo foi contribuir para o aprofundamento da 

análise dos problemas oclusais na infância, tendo como objetivos: 

3. 1. estimar a prevalência das oclusopatias na dentição decídua e permanente da 

população infantil da cidade de São Paulo; 

3 .2. comparar a prevalência de problemas oclusais mais severos em relação ao tipo 

de dentição; 

3.3. investigar possíveis associações desses problemas com ataque de cárie dentária, 

sexo, grupo étnico e tipo de escola (pública e privada); 

3.4. comparar os resultados obtidos no item anterior para cada tipo de dentição; 

3.5. analisar, do ponto de vista estatístico, os resultados de estudos de prevalência e 

severidade dos problemas oclusais segundo o tipo de dentição; 

3.6. discutir o significado desses resultados para a epidemiologia das oclusopatias na 

infância e as implicações decorrentes para os sistemas de saúde 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Tipo de estudo 

Esta pesquisa é um estudo epidemiológico-analítico composto pela 

associação de dois tipos de investigação envolvendo dados secundários produzidos 

por estudos transversais. O primeiro deles, foi efetuado especificamente sobre uma 

base de dados gerada por um "survey" em que o autor participou da equipe de 

coordenação técnico-científica, realizado na cidade de São Paulo, SP, Brasil, 1996, e 

cujas características da população do estudo, da técnica de coleta dos dados, dos 

aspectos éticos, das variáveis e dos procedimentos estatísticos empregados são 

descritos a seguir. O segundo tipo de estudo é uma meta-análise onde são 

comparadas estimativas produzidas a partir de alguns estudos publicados nos últimos 

70 anos na literatura científica. 

4.2. Análise da base de dados 

Esta base de dados, gerada pelo "survey" mencionado anteriormente, é um 

arquivo eletrônico <sp96.rec> contendo 220 kbytes construído a partir de um 

aplicativo do programa Epi-lnfo, versão 5.01. Este software é de domínio público e 

foi desenvolvido para a OMS por Jeffrey Dean, Andrew Dean, Anthony Burton e 

Richard Dicker no Celllers for Disease Contrai and Prevention de Atlanta, EUA. 
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4.2.1. População do estudo 

O banco de dados teve por base uma amostra probabilística, cujas unidades 

amostrais foram sorteadas a partir de um cadastro de escolas e pré-escolas públicas e 

particulares da cidade. Participaram na condição de unidades amostrais, 103 

estabelecimentos de ensino contemplando-se todas as regiões da cidade. Nessas 

unidades foram obtidos 2491 elementos amostrais nas idades de 5 a 12 anos em 

ambos os sexos. O tamanho da amostra foi calculado tendo em vista o interesse 

central da investigação estar voltado para a cárie dentária. Para o cálculo da amostra 

levou-se em consideração as recomendações da Organização Mundial da Saúde, 

contidas no manual "Levantamento epidemiológico básico de saúde bucal - manual 

de instruções- terceira edição" (OMS126 1991), e os dados disponíveis mais recentes 

sobre prevalência de cárie dentária na população de interesse. 

Aos 50 elementos amostrais recomendados pela OMS foram adicionados 

mats 1 O, correspondentes a uma possível perda. Tendo em vista a aplicação da 

técnica de amostragem estratificada em múltiplos estágios, esse valor foi 

multiplicado por dois, decorrente do "efeito do desenho da amostra" (admitiu-se 

def=2). Além disso, nos domínios correspondentes às idades de 5 e 12 anos, o 

tamanho da amostra foi novamente multiplicado por dois com a finalidade de 

permitir uma pós-estratificação segundo determinadas áreas geográficas da cidade. 

Na Tabela 4 é apresentada a distribuição da população examinada segundo o 

domínio e a idade enquanto na Tabela 5 é mostrado o número e porcentagem de 

escolares examinados, segundo idade e sexo. 
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TABELA4 

Distribuição da amostra segundo domínio e idade. São Paulo, 1996. 

IDADE (em anos) 

DOMÍNIOS 5 6 7 8 9 lO ll 12 TOTAL 

Pré-Escola Pública 245 l07 - - - - - - 352 

Escola de 1° G. Pública - - 111 115 l06 101 107 257 797 

Pré-Escola Privada 245 159 - - - - - - 404 

Escola de 1° G. Privada - - 134 149 157 145 115 238 938 

TOTAL 490 266 245 264 263 246 222 495 2.491 

Fonte: FSP-USP/SES-SP 

TABELAS 

Número e porcentagem de escolares examinados, segundo idade e sexo. 
São Paulo, SP, 1996. 

SEXO 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

IDADE n % n % n % 

5 249 50,8 241 49,2 490 100,0 

6 131 49,2 135 50,8 266 100,0 

7 112 45,7 133 54,3 245 100,0 

8 127 48,1 137 51,9 264 lOO,O 

9 134 51,0 129 49,0 263 100,0 

10 121 49,2 125 50,8 246 100,0 

11 125 56,3 97 43,7 222 lOO,O 

12 253 51,1 242 48,9 495 100,0 

TOTAL 1252 50,3 1.239 49,7 2.491 100,0 

Fonte: FSP-USP/SES-SP 
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Observa-se no conjunto da amostra uma distribuição relativamente 

homogênea quanto ao tipo de escola, ao sexo e as idades correspondentes a 5 e 12 

anos. A população de estudo foi constituída a partir dessas idades sendo incluído na 

análise as seguintes variáveis e categorias: situação oclusal (oclusão normal, 

oclusopatia leve e moderada/severa); sexo (masculino e feminino); grupo étnico 

(amarelo, branco, negro e pardo); e tipo de escola (pré-escola ou escola de 1Q grau

pública ou privada) e a condição relativa á cárie dentária para cada elemento dental. 

As demais variáveis, para efeito desta pesquisa, foram desprezadas: código da escola; 

código do examinador, necessidade de tratamento para cada elemento dental; grau de 

fluorose. 

A exclusão das classes 6 a 11 anos da variável idade, incluindo-se portanto, 

somente as categorias de 5 e 12 anos, foi para permitir a comparação das condições 

oclusais nas dentições decídua e permanente e verificar se houve, com o passar do 

tempo, aumento na ocorrência dos problemas oclusais ou mesmo de seu 

agravamento. Além disto, foram tabulados os dados relativos á amostra dessas idades 

(n=985) por duas razões expostas a seguir. 

A primeira refere-se ao tamanho da amostra que é praticamente duas vezes 

maior para essas idades- 5 e 12 anos - quando comparado ao tamanho da amostra 

para as idades de 6 a 11 anos. Assim, admitindo-se uma proporção de problemas 

oclusais igual a 50% na população dessas idades, um nível de confiança igual a 95% 

e uma precisão de ±5% (d=0,05), considerou-se o tamanho da amostra adequado para 

permitir inferências para a população de 5 e 12 anos de idade do município como um 

todo (LWANGA & LEMESHOW106 1991). 
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A segunda razão é relativa ao período de erupção da dentição permanente. 

Admitiu-se que o período de transição da dentição decídua a permanente (dentição 

mista) pode adicionar fatores de confusão para a utilização de índices oclusais na 

medida em que, nesse período, existe um dinamismo biológico bastante acentuado 

(GRABER66 1972) e a opinião sobre condições oclusais e necessidades de tratamento 

ortodôntico, semelhantemente à outras disciplinas científicas do campo da saúde, tem 

mostrado extensa variação dentro da profissão e entre profissionais (RICHMOND143 

1994). Neste sentido, reconheceu-se que estes aspectos podem prejudicar a 

observação dos examinadores e contribuir para reduzir a validade e a consistência 

dos dados. 

4.2.2. Características da produção dos dados 

Antes da coleta dos dados, 21 (vinte e um) cirurgiões-dentistas foram 

calibrados a fim de se reduzir as discordâncias de interpretação relativas às condições 

pesquisadas no momento da aplicação da padronização de critérios proposta pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS 126 1991). O erro inter-examinadores aferido 

durante a calibração foi de 26, 7%. 

Na coleta dos dados, a condição oclusal foi classificada, conforme critérios 

preconizados pela OMS em 1987 (OMS 126 1991), em três categorias: 

(O] normal: ausência de alterações oclusais; 

[ 1] leve: quando hà um ou mais dentes com giro versão ou ligeiro apinhamento ou 

espaçamento prejudicando o alinhamento regular, e; 

[2] moderada'severa: quando há um efeito inaceitável sobre a aparência facial, ou 

uma significativa redução da função mastigatória, ou problemas fonéticos 
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observados pela presença de uma ou mais das seguintes condições nos quatro 

incisivos anteriores: 

• transpasse horizontal maxilar estimado em 9 mm ou mais (overjet positivo); 

• transpasse horizontal mandibular, mordida cruzada anterior igual ou maior que o 

tamanho de um dente (overjet negativo); 

• mordida aberta; 

• desvio de linha média estimado em 4 mm ou mais; e, 

• apinhamento ou espaçamento estimado em 4 mm ou mais. 

Cabe ressaltar que as alterações oclusais não explicitadas nos critérios acima, 

como por exemplo, mordida cruzada posterior (uni ou bilateral), sobremordida ou 

transpasse vertical acima de 2 mm, foram incluídas na categoria leve - código [ 1] da 

variável. 

Na coleta da variável etnia, expressa neste estudo pela cor da pele e por 

algumas características fenotípicas, foram adotadas as categorias preconizadas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizadas no Censo-

1991: amarela, branca, negra e parda. Para a classificação dos indivíduos foram 

elaboradas instruções (Anexo li) utilizando-se os seguintes critérios: 

Amarela: pele branco-amarela; olhos oblíquos, repuxados. 

Branca: pele branca; cabelo liso ou ondulado fino (de louro a negro); nariz estreito e 

proeminente; lábios finos (ou de espessura mediana); gengiva cor rósea (com 

suas variações normais devidas à queratinização e vascularização). 

Negra: pele castanho-escura ou negra; cabelo ondulado, encarapinhado ou em anel, 

geralmente escuro; nariz largo ou achatado; gengiva pigmentada pelo acúmulo 

de melanina. 
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Parda: pele de coloração entre branca e negra ("mulato", "moreno"); traços 

evidenciando miscigenação; impossibilidade de incluir o indivíduo nas 

categorias "branco", "negro" ou "amarelo". 

Quanto ao ataque de cárie dentária, um sistema de código numérico foi 

usado para se registrar o estado da dentição permanente e um sistema de código 

alfabético para a decídua. Os espaços relativos aos pré-molares ou molares decíduos, 

caninos e incisivos foram usados tanto para dentes decíduos como para permanentes. 

A distinção é feita pelo uso de códigos alfabéticos, no caso da dentição decídua, ou 

numéricos, no caso da dentição permanente. Deste modo, foi feito um registro 

correspondente a cada espaço dentário, sendo aplicada a padronização de códigos e 

critérios preconizada pela Disciplina de Epidemiologia em Saúde Bucal (HSP-930), 

sob responsabilidade do Prof Doutor Paulo Capei Narva~ da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, e que tem por base a padronização 

recomendada pela OMS para ser adotada mundialmente. Os critérios foram os 

seguintes: 

O(A) - Dente Rígido. Quando não apresenta evidência de cárie tratada ou não. Os 

estágios iniciais das doenças, que precedem a formação de cavidades, não 

são levados em consideração pela dificuldade em detectá-los nas 

condições em que o exame com finalidade epidemiológica é realizado. 

Dessa forma, dentes com os seguintes sinais devem ser codificados como 

hígidos: 

• manchas esbranquiçadas; 

• descoloração ou manchas rugosas; 

• sulcos e fissuras do esmalte, manchados, que prendem o explorador 

mas não apresentam uma base amolecida, esmalte socavado, ou 

amolecimento das paredes; 
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l(B) - Dente cariado. Quando uma lesão em um sulco, fissura ou superfície lisa 

(vestibular, lingual) apresentar tecido amolecido na base, descoloração do 

esmalte ou de parede ou possuir uma restauração temporária. Nas 

superfícies proximais a ponta do explorador precisa penetrar e se manter 

presa na lesão. Sempre que houver dúvida, o dente deve ser codificado 

como sadio. 

Nota: Na presença de cavidade originada por processo de cane, ainda que se possa 
considerar que não há doença no momento do exame, a FSP-USP vem adotando como 
regra de decisão considerar o dente como atacado por cárie, registrando-se a condição 
cariado. Cabe esclarecer, entretanto, que este enfoque epidemiológico não coincide 
com o enfoque atualmente adotado no âmbito da cariologia e da clínica, nem implica 
admitir que há necessidade de urna restauração. 

2(C)- Dente restaurado mas cariado. Quando possui uma ou mais restaurações e 

ao mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas. Não há distinção entre 

cáries primárias e secundárias, ou seja, se as lesões estão ou não em 

associação fisica com a(s) restauração(ões). 

3(D) - Dente restaurado e sem cárie. Quando uma ou mats restaurações 

definitivas estiverem presentes e inexistir cárie primária ou recorrente. Um 

dente com coroa colocada devido a cárie inclui-se nesta categoria. Um 

dente com coroa conseqüente a outras causas como trauma ou como 

suporte de prótese é codificado como 7 (G). 

4(E) - Dente perdido devido à cárie. Utilizado quando um elemento da dentição 

permanente ou temporária foi extraído por causa de cárie. Para a dentição 

temporária este código deve ser aplicado apenas quando o individuo 

estiver numa faixa etária na qual a esfoliação normal não constitui 

justificativa suficiente para a ausência. 

Nota: Em alguns grupos etários, pode ser dificil distinguir entre dentes não erupcionados 
(código 8) e dentes extraídos. O conhecimento básico da cronologia de erupção 
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dentária, o estado do dente contralateral correspondente, a aparência da crista alveolar 
na área do espaço dentário em questão, e o estado dos outros dentes em relação à cárie 
podem fornecer pistas úteis para se fazer um diagnóstico diferencial entre os dentes 
não erupcionados e os extraídos. Deve-se enfatizar que o código 4 não deve ser usado 
para os dentes considerados ausentes por qualquer outra razão que não seja cárie. Por 
conveniência, nos arcos completamente desdentados, um único "4" deve ser colocado 
nas caselas correspondentes aos terceiros molares permanentes e os respectivos pares 
de números ligados com linhas retas. 

5 - Dente permanente perdido por outra razão que não seja a cárie. Quando a 

ausência for motivada por razões ortodônticas, periodontais, ou for 

congênita. 

Nota: A exemplo do recomendado para o código 4, em casos de arcos completamente 
desdentados, pode-se anotar o código 5 nas caselas relativas ao espaço dentário 8 em 
cada hemi-arco e ligá-las por uma linha. 

6(F) - Selante ou verniz. Para os casos em que um selante de fissura foi colocado, 

ou quando a fissura oclusal foi alargada para receber um compósito. Se o 

dente possui selante e está cariado, deve ser codificado como 1 ou B 

(cárie). 

7(G) - Apoio de ponte ou coroa. Indica um dente que é parte de uma prótese fixa. 

Este código pode ser usado para coroas por outras razões que não a cárie. 

Cabe frisar que dentes extraídos e substituídos por um elemento de ponte 

fixa são codificados como 4 ou 5. Anotar aqui apenas os dentes que 

servem de pilares para pontes. 

8 - Dente não erupcionado. Restrito à dentição permanente e desde que inexista 

dente temporário no espaço livre. 

Nota: Esse código é excluído no cômputo final, relativo ao CPO-D. Os dentes classificados 
como não erupcionados são, é claro, excluídos de todos os cálculos relacionados à 
cárie dentária. Para diagnóstico diferencial entre os dentes extraídos e não 
erupcionados, consulte o código 4. 

9 - Dente excluído. Aplicado a qualquer dente que não possa ser examinado. 

Nota: A FSP-USP recomenda excluir dentes com bandas ortodônticas. Quando há 5 ou mais 
dentes com bandas o portador é excluído da amostra. 
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Para o cálculo do índice CPOD, o componente C (dentes cariados) inclui 

todos os dentes classificados com códigos I ou 2. O componente P (dentes perdidos) 

compreende os dentes com código 4 em indivíduos de menos de 30 anos de idade, e 

os dentes codificados 4 e 5 para indivíduos de 30 anos ou mais, ou seja, ausentes 

devido a cárie ou por qualquer outra razão. Cumpre esclarecer que anteriormente à 

padronização da OMS, apenas os dentes ausentes devido a cárie eram incluídos no 

índice CPOD e em seu componente P. O componente O (dentes restaurados) inclui 

apenas os dentes com código 3. A base para os cálculos do CPOD é 32, ou seja, 

todos os dentes permanentes incluindo o terceiro molar permanente. Os dentes com 

códigos 6 (selante) ou código 7 (coroa, apoio de ponte) não são incluídos no CPOD. 

Quadro-Resumo dos códigos da OMS 

DENTES PERMANENTES CONDIÇÃO/EST AOO DENTES 
DECÍDUOS 

o HÍGIDO A 

1 CARIADO B 

2 RESTAURADO MAS COM CÁRIE c 

3 RESTAURADO E SEM CÁRIE D 

.J PERDIDO DEVIDO À CÁRIE E 

5 PERDIDO POR OUTRAS RAZÕES -

6 APRESENTA SELANTE OU VERNIZ F 

7 APOIO DE PONTE OU COROA G 

8 NÃO ERUPCIONADO -

9 EXCLUÍDO DO LEVANTAMENTO -
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O ataque de cárie dentária foi estimado aos 5 anos de idade através do cálculo 

do índice ceod (GRUEBELL73 1944) e aos 12 anos de idade através do cálculo do 

índice CPOD (KLEIN & PALMER91 1938). O cálculo de ambos os índices foi feito 

com base nas modificações propostas pela OMS mencionadas anteriormente. Após o 

cálculo do ceod aos 5 anos e do CPOD aos 12 anos de idade de cada elemento 

amostrai, o ataque de cárie dentária de cada um, variável quantitativa discreta, foi 

transformado em variável qualitativa adotando-se como ponto de corte as metas 

propostas pela OMS para o ano 2000 de modo a se distinguir duas categorias 

correspondentes a cada idade: aos 5 anos: ceod = O e ceod > O; e aos 12 anos: 

CPOD < 4 e CPOD > 3. 

Durante a coleta dos dados, a qual ocorreu nos meses de setembro/outubro de 

1996, foram realizados reexames para a verificação do erro intra-examinador. A 

discordância intra-examinadores, calculada a partir de 163 reexames (6,5% do total) 

foi de 4,9%. 

Os exames foram executados sob luz natural usando-se espelhos bucais para 

afastamento dos tecidos moles; carteiras escolares ou mesas de laboratórios onde os 

escolares se posicionavam em decúbito dorsal; recipientes para desinfecção por 30 

minutos de cada grupo de cinco jogos de espelhos e sondas utilizadas no 

levantamento epidemiológico; além de toalhas de papel, luvas e máscaras 

descartáveis, sendo que cada equipe de exame providenciou a esterilização diária dos 

instrumentos. Participaram também 20 auxiliares que desempenharam a função de 

anotadores-monitores, sendo utilizada a ficha apresentada no Anexo III. 

Ao final da etapa dos exames, o relatório refere que as fichas foram 

ordenadas e numeradas, sendo descartadas 4 fichas por erro de preenchimento. Os 
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dados foram digitados por um único digitador, e o cálculo do erro de digitação foi 

feito sobre 130 fichas (5,2% do total). Foram detectados apenas 32 erros em 10.270 

dígitos, o que corresponde a um valor de 0,31 %, considerado desprezível. Conforme 

mencionado o software Epi-Info, versão 5.01 foi utilizado para montagem do banco 

de dados e entrada das informações. 

4.2.3. Aspectos éticos 

O Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução n° 196/96, 

regulamentou pesquisas envolvendo seres humanos. Neste sentido, cumpre destacar 

que a coleta dos dados foi precedida, conforme o relatório, pelo encaminhamento de 

uma carta de consentimento aos pais e responsáveis das crianças sorteadas em cada 

estabelecimento de ensino. A carta, apresentada no Anexo I, comunica o caráter 

aleatório da decisão relativa à criança a ser examinada, descreve as características 

básicas do exame e assegura a observância aos princípios de segurança e proteção do 

sujeito da pesquisa. 

4.2.4. Variáveis do estudo 

Deste modo, as variáveis do estudo definidas e suas respectivas categorias 

foram: 

• condição oclusal: normal, leve e moderada/severa. 

• tipo de dentição: decídua e permanente 

• ataque de cárie dentária: categorizada conforme as metas da OMS para o ano 

2000: - dentição decídua ( 5 anos) ponto de corte: ceod = O e ceod > O 

-dentição permanente (12 anos) ponto de corte: CPOD > 3 e CPOD < 4 
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• sexo: feminino e masculino 

• tipo de escola: pública e privada 

• etnia: amarelo, branco, negro e pardo. 

4.2.5. Análise estatística 

Para validar ou refutar a proposição epidemiológica as variáveis do estudo 

foram analisadas considerando na condição de variável dependente dicotômica a 

presença e ausência de oclusopatia moderada/severa. Ataque de cárie dentária, sexo, 

etnia, tipo de escola e de dentição foram consideradas variáveis independentes. 

As proposições epidemiológicas foram operacionalizadas através das 

seguintes hipóteses estatísticas: 

Ho: a proporção de oclusopatia moderada/severa na dentição permanente 

não é diferente da observada na dentição decídua. 

H,: a proporção de oclusopatia moderada/severa na dentição permanente 

é diferente da observada na dentição decídua. 

Para a dentição decídua e para a dentição permanente, separadamente: 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente entre 

a população com experiência de cárie dentária acima e abaixo das 

metas propostas pela OMS para o ano 2000. 

H,: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa é diferente entre 

população com experiência de cárie dentária acima e abaixo das 

metas propostas pela OMS para o ano 2000. 
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Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente para 

o sexo masculino e para o sexo feminino. 

Ht: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa é diferente para o 

sexo masculino e para o sexo feminino. 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente para 

os grupos étnicos. 

H1: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa é diferente para os 

grupos étnicos. 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente para 

a população matriculada em estabelecimentos de ensino públicos e 

privados. 

H1: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa é diferente para a 

população matriculada em estabelecimentos de ensino públicos e 

privados. 
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A população de estudo foi descrita calculando-se as proporções e intervalos 

de confiança correspondentes a cada categoria das variáveis de estudo. A presença ou 

não de associação entre oclusopatia moderada/severa e as variáveis independentes foi 

apreciada através do cálculo do qui-quadrado com correção de Yates. Em todas as 

análises foi adotado o nível de significância de 5%. 

Em seguida, foi elaborado um modelo de regressão logística não condicional 

para avaliar conjuntamente os fatores associados á presença de problemas oclusais 

moderados/severos (KLEINBAUM92 1994; LATORRE96 1996). 

Na análise dos resultados foi utilizado a versão 6.02 do software Epi-Info 

mencionado anteriormente, e o programa Multiple Logistic Regression by 
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Unconditional and Conditional Methods (MUL TLR) desenvolvido por Nelson 

Campos Filho e Eduardo L. Franco no Instituto Ludwig de Pesquisa de Câncer, 

versão 07/89, sendo que foram adotados os seguintes procedimentos: 

• análise descritiva das variáveis contidas no banco de dados e sua possível relação 

com a condição oclusal~ 

• definição de critérios para a categorização de cada variável independente; 

• análise univariada através do cálculo do qui-quadrado com correção de Yates 

obtendo-se o grau de associação entre a variável resposta e as variáveis 

exploratórias e a respectiva significância estatística a fim de selecionar as 

variáveis a serem incluídas no modelo de regressão logística multivariada; 

• construção do modelo; 

• interpretação. 

4.3. Meta-análise 

A necessidade de um estudo dessa natureza foi tomando-se cada vez mais 

nítida a medida que prosseguia a etapa da revisão da literatura. Em determinado 

momento da leitura e da re-análise de alguns dados brutos apresentados em estudos 

seccionais, o processo de pesquisa fez confluir o seu curso para a identificação e 

aplicação de um método válido de comparação dos diferentes resultados observados. 

A conseqüência desse processo foi a ancoragem do trabalho na meta-análise 

definida como a análise estatística de um conjunto de estudos, considerados como 

unidades primárias. Métodos de meta-análise enfocam, assim, o contraste e a 

combinação de resultados de diferentes estudos com a finalidade de identificar tanto 
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os padrões consistentes quanto as fontes de discordâncias entre esses resultados 

(GREENLAND70 1998). 

4.3.1. Hipótese de pesquisa da meta-análise 

O problema a ser explorado por meio da meta-análise foi o efeito observado 

na probabilidade de ocorrência dos problemas oclusais entre os estágios precoces de 

desenvolvimento correspondentes mais à dentição decídua e os estágios tardios 

relativos mais à dentição permanente. 

4.3.2. Identificação das variáveis de interesse 

Para apreciar a hipótese de pesquisa, duas variáveis de estudo foram 

exploradas na revisão da literatura: os problemas oclusais como variável-resposta e a 

idade enquanto variável potencialmente associada ao efeito e representativa dos 

estágios de desenvolvimento de interesse da pesquisa. 

4.3.3. Busca bibliográfica e seleção dos estudos 

Os artigos científicos foram identificados através do cruzamento dos 

seguintes descritores: má-oclusão (ma/occ/usion), epidemiologia (epidemiology), 

escolares (schoolchildren), dentição decídua (deciduos dentition), dentição 

permanente (permanent dentition), em três bases de dados: MEDLINE do National 

Library of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMedl); LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BBO (Bibliografia Brasileira 

em Odontologia), do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde da OPAS/OMS (http://www.bireme.br/). 
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Considerando que levantamentos a partir de bases de dados eletrônicas 

contendo pesquisas científicas podem perder estudos relevantes publicados 

(DICKERSIN et a/.38 1985) e que as conclusões podem apresentar viés quando os 

estudos utilizados na meta-análise não são representativos de todas as investigações 

da área de pesquisa (LA V ALLEY97 1997), foi adotada como estratégia alternativa, a 

observação minuciosa das referências contidas nos primeiros estudos localizados a 

fim de identificar possíveis pesquisas que seriam perdidas se fosse utilizado apenas 

os meios eletrônicos. 

O critério principal de inclusão dos estudos seccionais foi a seleção de artigos 

científicos originais em que foi aplicado o mesmo instrumento de medida de oclusão 

em amostras populacionais abrangendo faixa etária correspondente às dentições 

decídua e permanente a fim de permitir a pós-estratificação em dois domínios 

relativos aos estágios de desenvolvimento. Com base nesse critério, seis estudos 

foram incluídos. Também foram admitidos estudos correspondentes a um tipo de 

estágio de desenvolvimento da oclusão, isto é, ou precoce ou tardio, desde que 

permitissem comparações no tempo e espaço. Quando dois levantamentos 

apresentavam essa condição, sendo cada um deles relativo a um tipo de dentição, eles 

foram incluídos. Com base neste critério, os dois surveys conduzidos pela Divisão de 

Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos da América (EUA), em que as condições 

oclusais de crianças de 6-11 anos e de adolescentes de 12-17 anos foram observadas 

respectivamente no período de 1963-65 e 1966-70, foram selecionados sendo que, 

para fins de análise, ambos foram considerados um único estudo. Neste ponto, cabe 

enfatizar que a maioria dos estudos seccionais diz respeito a pesquisas em 

populações escolares entre 7 a 14 anos de idade. 
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4.3.4. Procedimentos estatísticos 

Após a seleção dos estudos, foi efetuado individualmente a re-análise. Os 

resultados brutos apresentados pelos autores foram examinados através da construção 

de tabelas de contingência (2 X 2) a fim de testar a presença e a intensidade da 

associação entre os problemas oclusais e o tipo de dentição. Para quantificar a 

magnitude do efeito foram calculadas as seguintes medidas estatísticas: qui-quadrado 

com correção de Yates e a respectiva significância estatística, e as razões de chance 

de ocorrência da variável resposta ( Odds ratio) e os respectivos intervalos de 

confiança (95%) e o erro padrão. 

Para calcular a razão de chance ponderada foi verificado, inicialmente, se as 

Odds ratio eram homogêneas, através do teste x2 de acordo com a equação a seguir: 

x2 
= LWi (log OR- ORpondi onde grau de liberdade do x2 

crítico= n2 de estudos- 1 

Em seguida, dado que as Odds ratio eram homogêneas o que permite 

considerar que os diferentes estudos produziram estimativas correspondentes à 

efeitos comuns, foi adotado o método jixed effect analysis e calculado o valor da 

razão de chance ponderada (OR ponderada) e o respectivo intervalo de confiança 

(95%) conforme as seguintes fórmulas estatísticas: 

ORpond =L wi . ln(OR) I Lwi onde wi é o inverso do erro padrão ao quadrado 

I. C. {ORpond) = ORpond ± 1,96 . SE (ORpond) sendo que SE (ORpond) = 1 I L Wi 
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5. RESULTADOS 

Os resultados estão separados conforme o tipo de estudo. Na primeira parte 

são apresentados os resultados da análise do banco de dados correspondente à 

população infantil da cidade de São Paulo. Em seguida, são ilustrados os dados 

relativos ao esforço de meta-análise. 

5.2. Resultados da análise da base de dados 

Os resultados a seguir referem-se a 985 observações. Na Tabela 6 é 

apresentada a distribuição da amostra segundo o tipo de dentição, o sexo e o tipo de 

escola, verificando-se homogeneidade quanto à composição dos elementos amostrais 

segundo essas variáveis. 

TABELA6 

Distribuição da amostra segundo a dentição e o sexo por tipo de estabelecimento de 
ensino. São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* 

DECÍDUA PERMANENTE 

SEXO MASC FEM MASC FEM 
ESTRATOS 

Pré-escola pública 119 126 - -
Pré-escola privada 122 123 - -

Escola de 1 o grau pública - - 121 136 

Escola de 1 o grau privada - - 121 117 

TOTAL 241 249 242 253 
*Nota: dentição decídua observada aos 5 anos e permanente aos 12 anos de idade. 
Fonte: FSP-USP/SES-SP 

TOTAL 

245 

245 

257 

238 

985 
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Das 490 observações relativas à dentição decídua, mais da metade - 250 (51 ,O 

± 4,5%f - apresentaram oclusão normal, 112 (22,9 ± 3,6%) oclusopatia leve e 128 

(26,1 ± 3,8%) oclusopatia moderada/severa. A freqüência de oclusopatias na dentição 

permanente foi maior, correspondendo a 156 (31,5 ± 4,0%) exames com oclusopatia 

leve e 197 (39,8 ± 4,3%) com oclusopatia moderada/severa. Dos 495 elementos 

amostrais somente 142 (28,7 ± 3,9%) apresentaram oclusão normal. Na Figura 2 é 

ilustrada a distribuição proporcional dessa característica na amostra em cada dentição. 
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o 

FIGURA2 

Distribuição percentual dos escolares segundo a condição oclusal e o 
tipo de dentição. São Paulo, 1996. 

51 

El Nenhuma oclusopatia 

Cl Oclusopatia leve 

D Oclusopatia moderada/severa 

TIPO DE DENTIÇÃO 

DECÍDUA PERMANENTE 

i= 51.6 p< 0.0010 

Na Figura 2 pode-se observar uma freqüência maior de problemas oclusais na 

dentição permanente (71,3 ± 3,9%) - escolares de 12 anos de idade - do que na 

dentição decídua (49,0 ± 4,5%)- crianças de 5 anos. A proporção da população com 

oclusão normal sofreu queda acentuada com a idade no período de transição da 

dentição (p<O,OOI). A proporção de problemas oclusais foi cerca de 1,5 vezes maior 

Esta expressão correspondc ao "·alor da proporção e dos limites do intervalo de confiança para 95%. 
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na dentição permanente do que na decídua. Enquanto na dentição decídua, a 

proporção de população com problemas oclusais foi semelhante a proporção com 

oclusão normal, na dentição permanente essa relação é 2,5 vezes maior. Considerando 

isoladamente os problemas mais severos (categoria moderada/severa) observou-se 

que a estimativa na dentição permanente é quase duas vezes maior. O crescimento da 

proporção de condição oclusal leve foi semelhante ao aumento da proporção de 

condição moderada/severa, de 22,9 ± 3,6% para 31,5 ± 4,0% e de 26,1 ± 3,8% para 

39,8 ± 4,3%, respectivamente, nos dois tipos de dentição. 

Quanto ao sexo, os resultados ilustrados na Tabela 7 e nas Figuras 3 e 4 

evidenciam consistente equilíbrio nas proporções relativas à condição oclusal, 

aparecendo uma pequena diferença ora para o sexo masculino ora para o sexo 

feminino. As diferenças não foram estatisticamente significativas, o que permite inferir 

que não houve relação entre sexo e a prevalência das oclusopatias, seja na dentição 

decídua (p=0,5500) seja na dentição permanente (p=0,2200). 

TABELA 7 

Distribuição da amostra segundo a condição oclusal, a dentição e o sexo. São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* 

DECÍDUA PERMANENTE 
SEXO SEXO 

CONDIÇÃO MASC FEM TOTAL MASC FEM TOTAL 

OCLUSAL n % N % n % n % n % n % 

Oclusão normal 129 53,5 121 48,6 250 51,0 61 25,2 81 32,0 142 28,7 

Oclusopatia leve 52 21,6 60 24,1 112 22,9 78 32,2 78 30,8 156 31,5 

Oclusopatia 
moderada/severa 60 24,9 68 27,3 128 26,1 103 42,6 94 37,2 197 39,8 

TOTAL 241 100,0 249 100,0 490 100,0 242 100,0 253 100,0 495 100,0 

Decídua: X1 = 1,20 p= 0,5500 Permanente: X2 = 2,99 p= 0,2200 
*Nota: dentição decídua observada aos 5 anos e permanente aos 12 anos de idade. 
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FIGURA3 

Distribuição percentual da condição oclusal na dentição decídua 
segundo o sexo. São Paulo, 1996. 
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Do mesmo modo, o tipo de estabelecimento de ensino não mostrou efeito na 

ocorrência desses problemas. Na Tabela 8 e nas Figuras 5 e 6 pode-se verificar o 

equilíbrio nas proporções relativas à condição oclusal, notando-se uma pequena 

diferença ora para a escola pública ora para a escola privada. Do ponto de vista 

estatístico, as diferenças não foram significativas para ambas as dentições. Cumpre 

ressaltar que ao utilizar apenas as idades de 5 e 12 anos do banco de dados original, o 

número de unidades amostrais foi reduzido de 103 para 97, sendo que destes 54 eram 

públicos e 43 particulares. 

TABELAS 

Distribuição da amostra segundo a condição oclusal, o tipo de dentição e o 
estabelecimento de ensino. São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* 

DECÍDUA PERMANENTE 

ESCOLA ESCOLA 

CONDIÇÃO PÚBLICA PRIVADA TOTAL PÚBLICA PRIVADA TOTAL 

OCLUSAL n % n % n % n % n % n % 

Oclusão normal 123 50,2 127 51,8 250 51,0 75 29,2 67 28,2 142 28,7 

Oclusopatia leve 52 21,2 60 24,5 112 22,9 86 33,5 70 29,4 156 31,5 

Oclusopatia 
moderada/severa 70 28,6 58 23,7 128 26,1 96 37,3 101 42,4 197 39,8 

TOTAL 245 100,0 245 100,0 490 100,0 257 100,0 238 48,1 495 100,0 
Decídua: X2 = 1,76 p= 0,4100 Permanente: X1 = 1,49 p= 0,4700 
*Nota: dentição decídua observada aos 5 anos e permanente aos 12 anos de idade. 
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FIGURAS 

Distribuição percentual da condição oclusal na dentição decídua 
segundo o tipo de escola. São Paulo, 1996. 
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O ataque da cárie dentária e as caracteristicas oclusais são mostrados na 

Tabela 9 e nas Figuras 7 e 8. Foram observadas diferenças que indicam uma 

associação positiva entre a proporção da amostra com problemas oclusais e a 

proporção com grau de ataque de cárie dentária acima das metas da OMS para o ano 

2000, correspondendo aos 5 anos de idade (dentição decídua) a um ceod >O e aos 12 

anos (dentição permanente) a um CPOD > 3. 

Dos 490 exames relativos à dentição decídua, 202 ( 41 ,2%) possuíam ataque 

de cárie dentária acima e 288 (58,8%) abaixo das metas da OMS. A proporção de 

oclusopatia moderada/severa aumentou de 21,2 ± 4,6% na população livre de cárie 

para 33,2 ± 6,4 na população com algum ataque de cárie, um valor 1,6 vezes maior 

(Figura 7). 

Em relação à dentição permanente, das 495 observações - 370 (74,7%) 

apresentavam nível de cárie abaixo do parâmetro estabelecido e 125 (25,3%) 

possuíam CPOD > 3. A proporção de oclusopatia moderada/severa registrou um 

crescimento de 36,5 ± 4,9% na primeira população para 49,6 ± 9,0% na segunda, um 

valor cerca de 1,5 vezes maior. 
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TABELA9 

Distribuição da amostra segundo a condição oclusal, o tipo de dentição e o ataque de 
cárie dentária. São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* 

DECÍDUA PERMANENTE 

ATAQUE DE CÁRIE ATAQUE DE CÁRIE 

CONDIÇÃO ceod >o ceod =o 
TOTAL CPOD> 3 CPOD~3 

TOTAL 

OCLUSAL n % n % n % n % n % 

Oclusão normal 94 46,5 156 54,2 250 51,0 33 26,4 109 29,5 

Oclusopatia leve 41 20,3 71 24,6 112 22,9 30 24,0 126 34,0 

Oclusopatia 
moderada/severa 67 33,2 61 21,2 128 26,1 62 49,6 135 36,5 

TOTAL 202 100,0 288 100,0 490 100,0 125 100,0 370 100,0 
Decídua: 7.} = 8,87 p= 0,0100 Permanente: X2 = 7,34 p= 0,0200 
*Nota: dentição decídua observada aos 5 anos e permanente aos 12 anos de idade. 
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segundo o ataque de cárie. São Paulo, 1996. 
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Distribuição percentual da condição oclusal na dentição 
pennanente segundo o ataque de cárie. São Paulo, 1996. 
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Cabe esclarecer que nenhuma análise pode ser processada tomando-se por 

base o número de molares decíduos perdidos aos 5 anos nem o número de molares 

permanentes perdidos aos 12 anos, pois a perda desses dentes foi muita pequena em 

ambas as dentições. Na dentição decídua foram identificadas 6 perdas, todas em 

molares decíduos inferiores, sendo quatro no lado esquerdo e duas no lado direito, 

num conjunto total de 490 exames. Na dentição permanente, o número total de 

molares perdidos foi de 15 e variou de 2 casos considerando-se o superior esquerdo 

[26], até 5 eventos quando se verificou inferior direito [46], num universo total de 

495 observações. 
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Quanto à variável etnia, das cnanças examinadas, mais da metade foram 

incluídas no grupo étnico branco. A distribuição da amostra segundo a etnia é 

mostrada na Tabela 10. Na Tabela 11 observa-se a distribuição proporcional das 

características oclusais. 

TABELA lO 

Número e percentual da amostra segundo o grupo étnico por 
tipo de dentição. São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* 

DECÍDUA PERMANENTE 

GRUPO ÉTNICO n % n % 

Amarelo 10 2,0 16 3,2 

Branco 307 62,7 258 52,1 

Negro 32 6,5 29 5,9 

Pardo 141 28,8 192 38,8 

TOTAL 490 100,0 495 100,0 
*Nota: Dentição decídua observada aos 5 anos e permanente aos 12 anos 

de idade. 

Pode-se observar que a variável etnia provocou diferenças na proporção das 

categorias relacionadas à condição oclusal tanto na dentição decídua quanto na 

permanente. No entanto, essas diferenças não foram estatisticamente significativas. 

Esses resultados são verificados na Tabela 11 e nas Figuras 9 e 1 O. 



Resultados: população infantil da cidade de São Paulo 
94 

TABELA 11 

Distribuição da amostra segundo a condição oclusal, o tipo de dentição e o grupo étnico. 
São Paulo, 1996. 

DENTIÇÃO* GRUPO ÉTNICO 

CONDIÇÃO Amarelo Branco Negro Pardo 
OCLUSAL n % n % n % n % 

DECÍDUA 

Oclusão normal 5 50,0 173 56,4 15 46,9 57 40,4 

Oclusopatia leve 3 30,0 66 21,5 7 21,9 36 25,5 

Oclusopatia 
moderada! severa 2 20,0 68 22,1 10 31,2 48 34,1 

TOTAL 10 100,0 307 100,0 32 100,0 141 100,0 

PE.RA-fANENTE 

Oclusão normal 5 31,3 70 27,1 8 27,6 59 30,7 

Oclusopatia leve 2 12,5 76 29,5 7 24,1 71 37,0 

Oclusopatia 
moderada! severa 9 56,2 112 43,4 14 48,3 62 32,3 

TOTAL 16 100,0 258 100,0 29 100,0 192 100,0 

Decídua: X2 = 11,55 p = 0,0700 Permanente: X2 
= 10,22 p = O, 1100 

*Nota: dentição decídua observada aos 5 anos e pennanente aos 12 anos de idade. 
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FIGURA9 

Distribuição percentual dos escolares de 5 anos de idade segundo a 
condição oclusal e o grupo étnico. São Paulo, 1996. 
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FIGURA 10 

Distribuição percentual dos escolares de 12 anos de idade segundo a 
condição oclusal e o grupo étnico. São Paulo, 1996. 
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Os resultados apresentados na análise descritiva evidenciam que foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre a condição oclusal e as 

variáveis tipo de dentição e grau de ataque de cárie dentária. As variáveis etnia, sexo 

e tipo de estabelecimento de ensino não mostraram associação com a prevalência das 

oclusopatias. 

Os resultados da análise univariada considerando-se a combinação das 

categorias oclusão normal e oclusopatia leve em relação à categoria oclusopatia 

moderada/severa são ilustrados na Tabela 12. Das variáveis analisadas observa-se que 

a dentição permanente e a presença de ataque de cárie acima da metas propostas pela 

OMS para o ano 2000, apresentaram associação positiva e significativa com a 

freqüência de oclusopatia moderada/severa. 
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Importante destacar que a proporção de problemas oclusais mais severos é 

cerca 1,5 vezes maior nas crianças com elevado ataque de cárie dentária e quase duas 

vezes maior na dentição permanente correspondente á população de 12 anos de idade. 

TABELA12 

Oclusão normal + oclusopatia leve X oclusopatia moderada/severa. Análise univariada 
em ambas as dentições segundo as variáveis empregadas. São Paulo, 1996. 

Oclusopatia 
moderada/severa 

Variável Categoria sim não Total Odds ratio p (x.2) x2 

Sexo feminino 162 340 502 0,94 0,6709 0,18 

masculino 163 320 483 1,00 

escola pública 166 336 502 1,01 0,9854 0,00 

privada 159 324 483 1,00 

etnia negro 24 37 61 1,39 0,4821 2,46 

pardo 110 223 333 1,06 

amarelo 11 15 26 1,57 

branco 180 385 565 1,00 

Ataque de sun 129 198 332 1,53 0,0042 8,18 

cárie não 196 462 653 1,00 

dentição permanente 197 298 495 1,87 < 0,0001 20,22 

decídua 128 362 490 1,00 

Ao desagregar os dados para efeito da análise por dentição (Tabelas 13 e 14) 

observa-se também a associação positiva entre o ataque de cárie e a oclusopatia 

moderada/severa. Além disto, verifica-se associação com grupo étnico tanto na 

dentição decídua (p = 0,05) quanto na permanente (p < 0,05), no entanto em sentidos 

completamente antagônicos. Enquanto na primeira dentição verifica-se uma 
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associação positiva com oclusopatia moderada/severa (0. R.= 1,81 p < 0.05), na 

segunda encontrou-se uma associação negativa (0. R.= 0,62 p < 0,05). 

A análise univariada mostra que essa característica produziu diferenças 

estatisticamente significativas na distribuição da amostra na proporção de crianças 

com oclusopatia moderada/severa quando comparadas com as demais categorias 

relativas à condição oclusal. Na análise de cada uma das categorias da variável, 

verifica-se que traços fisicos típicos de etnia parda quando comparada com branca 

foram associados mais com oclusopatia moderada/severa na dentição decídua. Ao se 

completar a dentição permanente, ou seja, aos 12 anos de idade, verificou-se 

associação mais com oclusão normal e oclusopatia leve. 

TABELA 13 

Oclusão normal+ oclusopatia leve X oclusopatia moderada/severa. Análise 
univariada na dentição decídua segundo as variáveis empregadas. São Paulo, 1996. 

Oclusopatia 
moderada/severa 

Variável Categoria + - Total Odds ratio Il_ (Xz) _Xz 

Sexo feminino 68 181 249 1,13 0,6135 0,26 

masculino 60 181 241 1,00 

escola pública 70 175 245 1,29 0,2579 1,28 

privada 58 187 245 1,00 

grupo étnico negro 10 22 32 1,60 0,0520 7,72 

pardo 48 93 141 1,81 * 
amarelo 2 8 10 0,88 

branco 68 239 307 1,00 

Ataque de + 67 135 202 1,85 0,0041 8,23 

cárie - 61 227 288 1,00 
* P< 0,05 
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TABELA 14 

Oclusão normal+ oclusopatia leve X oclusopatia moderada/severa. Análise univariada 
na dentição permanente segundo as variáveis empregadas. São Paulo, 1996. 

Oclusopatia 
moderada/severa 

Variável Categoria + - Total Odds ratio - p (X2) x2 

Sexo feminino 94 159 253 0,80 0,25559 1,29 

masculino 103 139 242 1,00 

Escola pública 96 161 257 0,81 0,28804 1,13 

privada 101 137 238 1,00 

grupo étnico negro 14 15 29 1,22 0,03514 8,6 

pardo 62 130 192 0,62* 

amarelo 9 7 16 1,68 

branco 112 146 258 LOO 

Ataque de + 62 63 130 1,80 0,02471 5,04 

cárie - 135 235 365 1,00 
* p< 0,05 

A seguir são apresentados os resultados da análise univariada dos fatores 

potenciais de associação apreciados neste estudo. Analisando simultaneamente ambas 

as dentições, pode-se observar a função resultante, o risco estimado, o intervalo de 

confiança da odds ratio. a razão de verossimilhança e os respectivos valores da 

probabilidade de ocorrência ao acaso desses resultados conforme o teste de Wald e o 

teste do qui-quadrado (Tabela 15). 

Nota-se que na análise conjunta, as variáveis significativamente associadas ao 

fenômeno foram o tipo de dentição e o ataque de cárie. A odds ratio é uma medida 

estatística calculada a partir da razão dos produtos cruzados que traduz a força ou 

intensidade da associação. Os intervalos com 95% de confiança permitem evidenciar 

que a chance de oclusopatia moderada/severa pode ser quase duas vezes maior na 

população infantil dependendo do tipo de dentição e do grau de ataque de cárie 
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dentária. A probabilidade desses resultados relativos a esses dois fatores serem 

acidentais foi extremamente pequena, ou seja, menor que uma vez em 1000. 

Em relação à variável ataque de cárie, a probabilidade (P) de um indivíduo 

qualquer da população apresentar oclusopatia moderada/severa pode ser calculado 

com base em duas operações. A primeira é o cálculo do valor de Y na equação de 1 o 

grau construída com os coeficientes obtidos através da análise univariada: 

-0,8539 + 0,4131 x. 

onde x. corresponde a [1] para ataque de cárie acima das metas da OMS para o ano 

2000 e [O] para os demais casos. O valor encontrado entra na seguinte fórmula: 

P (Y=1). = 1 I 1 + e-<-Y) 

cujo resultado corresponde à probabilidade de ocorrência do efeito se o fenômeno 

fosse associado unicamente com a variável em tela. Com base nessa operação, pode

se verificar que a chance cresce de 30% para quase 40% se o indivíduo possui uma 

experiência de cárie acima das metas propostas pela OMS para o ano 2000. 

De modo análogo, realizando-se essa operação a partir da equação de 1 o grau: 

-1,0396 + 0,6257 X., onde X1 corresponde a [1] para dentição permanente e [O] para 

dentição decídua, a probabilidade de um indivíduo qualquer da população apresentar 

problemas oclusais mais severos aumenta de 26% para 40%, no caso de ele ser 

portador de dentição permanente aos 12 anos de idade. 
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TABELA 15 

.ResultOOos da análise univariada dos futoces de associação para oclliSOJlllÍa nnderadafsevera. 

São Paulo, 19%. 

Variável Categoria prOOab. O. R lC. 95% Valocdep lnL(p) Valocdep 

[Mxrlo In (p'l-p)] (O.R) (Wald} <l> 
Seco 0: nnsrulino 0,34 

1: feninino 0,32 0,94 0,72-1,22 0,6223 -624,5092 0,6223 

[ -ü,6746-0.0CJ68~] 

Escola 0: priwda 0,33 

1: plblica 0,33 1,01 0,77- 1,31 0,%05 -624,6293 0,%05 

[ -ü,7118+0,<XX>7~] 

Bnia 0: branco 0,32 

1: armrelo 0,42 1,57 0,71-3,48 0,2689 

2:{mdo 0,33 1,05 0,79- 1,41 0,7162 

3: regro 0,39 1,39 0,81-2,39 0,2376 -623,4339 0,4949 

[ ..0,7603+0,4501 ~+0,0536X2 +Q,3274~] 

Ataque de 0: baixo 0,30 

cárie 1: alto 0,39 1,51 1,15- 1,99 0,0034 -620,3841 0,0036 

[ -ü,8539+0,4131~] 

Ibltição O:decídua 0,26 

1: penmnente 0,40 1,87 1,43-2,45 <0,0001 -614,1547 0,0000 

[ -1,03%+0,6257~] 

Além de caracterizar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais 

variáveis independentes, estimando a extensão, direção e força dessa relação, a análise 

de regressão pode determinar quais das variáveis independentes são importantes para 

descrever ou predizer o efeito sobre a variável dependente, ordenando-as segundo sua 

ordem de importância, e permitindo a construção de uma função matemática para 

descrever essa relação. 
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Na busca dessa função ou equação matemática é realizado o processo de 

modelagem múltipla. Esse processo pode se dar através de duas estratégias: de um 

modelo mais complexo onde estão todas as variáveis para um modelo mais simples 

através da retirada de uma variável de cada vez ou na direção contrária. 

Nesta pesquisa foi adotada a segunda estratégia, incluindo-se uma variável por 

vez de modo a, passo a passo, seguir do modelo mais simples para o mais complexo. 

Os resultados desse processo são mostrados na Tabela 16. Pode-se identificar o valor 

de p para cada modelo logístico multivariado, e as correspondentes equações de 

regressão resultante. Após a entrada das variáveis: tipo de dentição e ataque de cárie, 

a entrada de qualquer um dos demais fatores não apresentou significância estatística, 

independentemente da ordem de entrada. De todo modo, a inclusão de uma terceira 

variável (modelo 3) não provocou alterações relevantes no modelo. 

TABELA16 

Resultados do processo de modelagem passo a passo. São Paulo, 1996. 

última variável 

MODELO In (p/1-p) log-veross 
~ 

gl 
~ 

gl x- p x- p 

lo -l,0396+0.6257X1 -614,1547 20,95 1 < 0.0001 

20 -1,2827+0. 720 1X1 +0,54 79X2 -607,1497 34,96 2 < 0,0001 

30 -1.3064+0. 7225X1+0,5494X2 

+0,3251X3J-0,0269X32+0.3419X33 -606.0623 37.14 5 < 0,0001 2.17 3 0,5369 

40 -1,2283+0, 7229X1+0,5597X2-0, 1186Xt -606.7841 35.69 3 < 0,0001 0.73 1 0,3925 

50 -1,2522+0, 7223X1+0,5566X2-0.0678X5 -607.0308 35,20 3 < 0,0001 0.24 l 0,6259 

X1: dentição; Xz: ataque de cárie; X3: etnia; X.: sexo; x~: tipo de escola 
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Assim, o modelo adotado para análise foi aquele com as variáveis tipo de 

dentição e ataque de cárie. A Tabela 17 apresenta os valores correspondentes a odds 

ratio e respectivos intervalos de confiança, e os coeficientes de cada variável incluída 

no modelo logístico múltiplo. 

TABELA 17 

Odds ratio, intervalo de confiança, coeficiente, teste de Wald das variáveis incluídas 
no modelo logístico múltiplo para oclusopatia moderada/severa. São Paulo, 1996. 

Variável Categorias O.R. I.C.9s% Coeficiente valor de p 
{Wald} 

Dentição 0: decídua 
1: permanente 2,05 1,56- 2,71 0,7201 < 0,0001 

ataque de cárie 0: baixo 
1: elevado 1,73 1,30- 2,30 0,5479 0,0002 

De acordo com o teste de Wald, a probabilidade dos valores dos coeficientes 

serem nulos e das razões de chance (Odds ratio) apresentarem valor equivalente a 1 e 

muito pequena (cerca de duas em dez mil). Os valores dos coeficientes de regressão 

estimados no modelo múltiplo correspondem a uma determinada variação na 

probabilidade de ocorrência da oclusopatia moderada/severa considerando que as 

outras variáveis independentes permaneceram constantes. 

A equação resultante é representada por: 

Ln (p/1-p) = -1,2827 + 0,720l(Dent) + 0,5479(atcar) 
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sendo que a probabilidade de oclusopatia moderada/severa (variável dependente) é 

expressa pela seguinte equação: 

p (Y = 1) = 1 1 1 + e-{-1,2827 + o,nol(Dent) + o,5479Catcar) 

O risco estimado para essa categoria conforme as diferentes combinações das 

categorias das variáveis associadas é mostrado na Tabela 18. 

TABELA 18 

Risco estimado de oclusopatia moderada/severa para as diferentes 
combinações das categorias das variáveis associadas. São Paulo, 1996. 

VARIÁVEL 

Dentição* 

Ataque de cárie** 

Risco 

o 
o 

0,22 

Categorias 

o 
1 

0,32 

1 

o 
0,36 

*:O= dentição decídua I =dentição permanente 

1 

1 

0,50 

**: O = conforme metas da OMS (ano 2000) I = acima das metas da OMS (ano 2000) 

Os valores relativos ao risco estimado de ocorrência de oclusopatia 

moderada/severa confirmam a associação positiva com o grau de ataque de cárie 

dentária e o tipo de dentição. Os resultados mostram que a população portadora de 

dentição permanente e com experiência passada de cárie dentária acima da metas da 

OMS propostas para o ano 2000 possui uma probabilidade de 500/o de apresentar 

oclusopatia moderada/severa. Essa chance decresce para 22% no caso de população 

portadora de dentição decídua e com experiência de cárie dentária consoante a essas 

metas. 
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Do exposto, pode-se verificar que algumas hipóteses estatísticas da 

investigação foram aceitas e outras rejeitadas, conforme o quadro a seguir: 

Ho: a proporção de oclusopatia moderada/severa na dentição 
permanente não é diferente da observada na dentição decídua. 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente 
para a população com experiência de cárie dentária acima e 
abaixo das metas propostas pela OMS para o ano 2000. 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente 
para o sexo masculino e para o sexo feminino. 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente para 
os grupos étnicos 

Ho: a probabilidade de oclusopatia moderada/severa não é diferente para a 
população matriculada em estabelecimentos públicos e privados 

5.2. Resultados da meta-análise 

I REJEITADA 

' 

I REJEITADA 
' 

ACEITA 

ACEITA 

ACEITA 

Esta parte do estudo foi realizada a partir da análise de oito estudos 

publicados nos últimos 70 anos. 

Conforme já mencionado, KORKHAUS94 (1928) observou que os problemas 

oclusais cresceram de 43% para 55% entre 6 e 14 anos de idade. Analisando 

estatisticamente esses dados, observa-se conforme a Tabela 19, que a proporção de 

problemas ortodônticos aumentou cerca de 1,6 vezes entre as idades. 
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TABELA 19 

Distribuição dos problemas ortodônticos segundo a idade. Bonn, 1928. 

PROBLEMAS ORTODÔNTICOS 

Sim Não Total 

Idade n % N % n % 

14 314 55,3 254 44,7 568 100,0 

6 277 43,1 366 56,9 643 100,0 

Total 591 48,8 620 51,2 1211 100,0 
x.2 = 17,49~ p < 0,0001~ Odds Ratio: 1,63 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por KORKHAUS9<4 (1928). 

Do mesmo modo, a análise dos dados apresentados por McCALL112 (1944), 

mostra que a prevalência de problemas ortodônticos aumentou mais que duas vezes 

entre os estágios mais precoces de desenvolvimento e aqueles mais tardios (Tabela 

20). 

TABELA20 

Distribuição das oclusopatias segundo o grupo etário. New York, 1942. 

Problemas ortodônticos 

Sim Não Total 

Idade n % N % n % 

7-11 371 59,5 252 40,5 623 100,0 

2-6 58 38,2 94 61,8 152 100,0 

Total 429 55,4 346 44,6 775 100,0 
x.2 = 21,77; p < 0,0000; Odds Ratio: 2,39 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por McCALL m (1944). 
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Considerando os dados brutos relativos às idades de 6 e 13 anos colhidos no 

estudo de NEWMAN121 (1956), observa-se na Tabela 21 resultados na mesma 

direção dos encontrados por KORKHAUS94(1928) e McCALL112 (1944). 

TABELA21 

Distribuição das oclusopatias segundo o grupo etário. Newark, NJ.- EUA, 1956. 

Problemas ortodônticos 

Sim Não Total 

Idade N % n % n % 

13 162 57,7 119 42,3 281 100,0 

6 226 41,9 314 58,1 540 100,0 

Total 388 47,3 433 52,7 821 100,0 
x2 = 17,88; p < 0,0001; Odds Ratio: 1,89 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por NEWMAN121 (1956). 

O mesmo acontece quando se aprecia o estudo de GREWE et ai. 71 
( 1968). A 

análise univariada dos dados correspondentes às idades de 6 e 12 anos apresentados 

na pesquisa indicou forte associação entre a idade analisada e a prevalência de 

oclusopatias, verificando-se um incremento de cerca de 2 vezes na proporção de 

oclusopatias entre uma idade e outra, conforme é mostrado na Tabela 22. 

TABELA22 

Distribuição das oclusopatias segundo a idade. Red Lake Indian Reservation, 1968. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Idade n % N % N % 

12 38 62,3 23 37,7 61 100,0 

6 21 33,3 42 66,7 63 100,0 

Total 59 47,6 65 52,4 124 100,0 
x2 = 9,29; p < 0,0020; Odds Ratio: 3,30 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por GREWE et al. 71 (1968). 
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De modo análogo, a análise univariada dos dados relativos aos grupos etários 

apresentados na pesquisa conduzida por EMRICH et ai. 43 (1965) indicou forte 

associação entre a idade e a prevalência de oclusopatias, verificando-se um aumento 

de quase 2 vezes na proporção de oclusopatias entre as faixas etárias, conforme é 

mostrado nas Tabelas 23, 24 e 25. 

TABELA23 

Distribuição das oclusopatias segundo o grupo etário. Evanston and Oak Park
Illinois, 1946. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Idade n % N % n % 

12-14 6880 46,0 8071 54,0 14951 100,0 

6-8 3381 30,6 7655 69,4 11036 100,0 

Total 10261 39,5 15726 60,5 25987 100,0 
Grupo etário: x1= 627,98; p < 0,0001; Odds Ratio: 1,93 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por EMRICH et a/.'43 (1965). 

TABELA24 

Distribuição das oclusopatias em brancos segundo o grupo etário. Evanston and Oak 
Park- 11/inois, 1946. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Idade N % N % N % 

12-14 6249 46,4 7226 53,6 13475 100,0 

6-8 3112 30,7 7021 69,3 10133 100,0 

Total 9361 39,7 14247 60,3 23608 100,0 
·l= 592,33; p < 0,0001; Odds Ratio: 1,95 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por EMRICH et a/. ·B (1965). 



Resultados: meta-análise 
108 

TABELA25 

Distribuição das oclusopatias em negros segundo o grupo etário. Evanston mui Oak 
Park- Illinois, 1946. 

Ocluso patias 

Sim Não Total 

Idade n % n % N % 

12-14 631 42,8 845 57,2 1476 100,0 

6-8 269 29,8 634 70,2 903 100,0 

Total 900 37,8 1479 62,2 2379 100,0 
x1= 67,28; p < 0,0001; Odds Ratio: 2,16 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por EMRICH et ai. -B (1965). 

Resultado semelhante pode ser obtido quando se compara o estudo das 

condições oclusais em 7. 119 crianças de 6-11 anos e em 6. 7 68 jovens na faixa etária 

de 12-17 anos conduzido pela Divisão de Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos 

da América (EUA) (KELL Y et ai. 87
"
88 1973, 1977). O cotejo é possível em virtude de 

ambas as pesquisas terem utilizado os mesmos critérios de exame da oclusão, 

avaliando-a através do Índice de Prioridade de Tratamento (TPI). Embora não tenha 

sido encontrada diferença nos valores médios de TPI entre as idades no interior de 

cada grupo etário, a média do escore do TPI nos jovens de 12-17 anos foi sempre 

cerca de 2 pontos mais elevada que a média observada em crianças de 6-11 anos em 

ambos os sexos e grupos étnicos. Ao se compararem as proporções observadas entre 

as idades de 6 e 12 anos, conforme os critérios de análise sugeridos por GRAINGER 

apud KELL Y87 
( 1973) obtêm-se os dados apresentados na Tabela 26. 
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TABELA26 

Estimativa por mil de casos de má oclusão segundo a idade e a condição oclusal. 
Estados Unidos da América, 1963-70. 

IDADE (ANOS) 

TIPO DE MÁ OCLUSÃO TPI (VALOR) 6 12 

Leve I aceitável ou sem anormalidade 0-3 662 433 

Definida I tratamento eletivo 4-6 147 271 

Severa I tratamento desejável 7-9 135 126 

Muito severa I tratamento obrigatório lOou + 56 170 

x2 = 142,49; p < o,ooo1 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por KELLY et a/.81

'
11 (1973; 1977). 

A análise univariada foi realizada agregando-se os dados com TPI 2: 4 na 

categoria correspondente a presença de oclusopatia. Os resultados mostram forte 

associação entre a idade e a proporção de oclusopatias com uma probabilidade 2,5 

vezes maior na idade de 12 anos em relação aos 6 anos (Tabela 27). 

TABELA27 

Análise univariada da estimativa por mil de casos de má oclusão segundo a 
idade e a condição oclusal. Estados Unidos da América, 1963-70. 

IDADE (ANOS) 

ÜCLUSOPATIA TPI (VALOR) 12 6 TOTAL 

Sim 4ou+ 567 338 905 

Não 0-3 4"""' .).) 662 1095 

TOTAL 1000 1000 2000 

x!= 104,91; p < O,OOOC Odds Ratio: 2,56 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por KELL Y et a/_sus (1973; 1977). 
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Do mesmo modo, pode ser apreciada a investigação de SATURN0151 (1980) 

sobre as características da oclusão numa amostra casual simples sem reposição de 

3.630 escolares de 7-13 anos de idade da área metropolitana de Caracas, Venezuela. 

Comparando as proporções observadas nas idades de 7 e 13 anos verifica-se uma 

probabilidade de ocorrência de problemas oclusais quase duas vezes maior na idade 

de 13 anos em relação aos 7 anos (Tabela 28). 

TABELA28 

Distribuição das oclusopatias segundo a idade. Caracas, 1979. 

Oclusopatias 

Sim Não Total 

Idade n % N % n % 

13 321 80,0 80 20,0 401 100,0 

7 349 68,7 159 31,3 508 100,0 

Total 670 73,7 239 26,3 909 100,0 
·l= 14,31~ p < 0,0001; Odds Ratio: 1,83 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por SATURN0151 (1980). 

Ao se considerar apenas a severidade dos problemas oclusais, a probabilidade 

de ocorrência de oclusopatia severa, isto é, com perda da função e da estética passa a 

ser cerca de 3,5 vezes maior na idade de 13 anos (Tabela 29). 

TABELA29 
o· ·b ·- d 1stn mçao as oc usopat1as severas segun d "d d c o a 1 a e. aracas, 1979 

Ocluso patias 

Sim Não Total 

Idade n % n % n % 

13 61 15,2 340 84,8 401 100,0 

7 25 4,9 483 95,1 508 100,0 

Total 86 9,5 823 90,5 909 100,0 
x_ 2 = 26,52; p < 0,0001; Odds Ratio: 3,47 
Nota: análise a partir dos dados apresentados por SATURN0151 (1980). 
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O trabalho de meta-análise empreendido a partir dos dados brutos recolhidos 

dos principais estudos publicados ao longo do século XX, revelou que a proporção da 

população com 12 anos ou mais de idade portadora de problemas oclusais é muito 

maior do que a proporção encontrada desses casos na população mais jovem, 

corroborando as inferências geradas pela análise da oclusão na amostra de escolares 

de 5 e 12 anos da cidade de São Paulo (Tabela 30). 

TABELA30 

Resultados da meta-análise dos estudos de prevalência das oclusopatias segundo 
autor (ano), tamanho da amostra, as idades comparadas, a Odds Ratio e intervalos de 

confiança a significância estatística e o erro padrão. 

Idades Odds Valor de Erro 
Autor (ano) n comparadas Ratio I. C. (O.R) p< padrão 

Korkhaus ( 1928) 1211 6 14 1,63 1,29; 2,06 0,0001 0,219 

McCall (1944) 775 2-6 7-11 2,39 1,63; 3,49 0,0001 0,516 

Newman ( 1956) 821 6 13 1,89 1,40; 2,56 0,0001 0,342 

Emrich et a/. (1965) 25987 6-8 12-14 1,93 1,83; 2,03 0,0001 0,051 

Grewe et a/. (1968) 124 6 12 3,30 1,49; 7,41 0,0020 2,097 

Kelly et a/. ( 1973; 1977t 2000 6 12 2,56 2,13; 3,09 0,0001 0,270 

Saturno (1980) 909 7 13 1,83 1,33; 2,52 0,0001 0,352 

a: ponto de corte adotado foi de TPI > 3. 

Observa-se que esses problemas aumentaram numa escala de 1,29 a 7,41 

vezes mais. A prevalência foi maior em estágios de desenvolvimento correspondentes 

à dentição permanente quando comparada à estágios mais precoces relativos à 

dentição decídua e mista. Na tabela 31, estão ilustrados os resultados finais da meta-
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análise incluindo as razões de chance, os intervalos de confiança, o erro padrão e o 

nível de signi:ficância obtido após o teste de homogeneidade das Odds ratio. Foram 

realizados dois cálculos: o primeiro incluindo todos os estudos e o segundo excluindo 

o estudo de EMRICH et a/.43 (1965) devido a diferença de tamanho da amostra em 

relação aos demais estudos. Os resultados obtidos foram semelhantes. 

TABELA31 

Meta-análise de estudos epidemiológicos sobre problemas oclusais e o tipo de 
dentição: resultados finais do cálculo da Odds ratio ponderada e do teste de 

homogeneidade 

Odds ratio ponderada I. C. Erro padrão 1.2 2 
X, critico Valor de p 

1 93 1 , 1,92- 1,94 0,0023 1,9267 12,592 p > 0,90 

1 952 , 1,91- 1,98 0,0018 1,9247 11,070 p > 0,80 

Nota: 1 
: inclui todos os estudos 

2
: exclui estudo de Emrich et a/.43 (1965) 

Na figura 11 são apresentados os valores das razões de chances e os 

respectivos intervalos de confiança de cada estudo e o valor da Odds ratio ponderada. 

Os resultados da meta-análise, cuja planílha de cálculo encontra-se no Anexo V, 

mostraram que pode ser esperado uma proporção de problemas oclusais duas vezes 

maior - O.R. = 1,95 [1,91;1,98] - no período da segunda dentição em relação à 

dentição decídua e mista. 
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FIGURA 11 

Valor da Odds ratio ponderada e das Odds ratio dos estudos epidemiológicos sobre 
problemas oclusais e o tipo de dentição, e respectivos intervalos de confiança (95%). 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. O instrumento de medida e o significado das medidas 

Neste estudo foi examinado uma porção significativa das investigações 

epidemiológicas relativas às oclusopatias relatadas nos últimos 70 anos. Excetuando

se o tipo de desenho, onde predominam ainda os estudos de corte transversal, pode

se observar que, de modo geral, as características da prática epidemiológica sofreram 

algumas alterações ao longo desse período de tempo. Pode-se verificar um aumento 

tanto no tamanho das populações de estudo quanto em sua abrangência e 

representatividade: se antes predominavam pesquisas sobre a população escolar - 7 a 

14 anos - agora nota-se ênfase na população de adolescentes - 12 a 15 anos. É cada 

vez maior a presença de registros sobre as características da amostra e a utilização de 

técnicas da estatística analítica. Os instrumentos de medida para avaliar a prevalência 

desses problemas em populações têm, contudo, variado bastante. 

No final do século passado, Edward H Angle descreveu um critério para 

auxiliar na classificação dos problemas ortodônticos observados na clínica 

odontológica (ANGLE5 1907). Embora possa haver dúvidas de que tenha sido o 

primeiro critério a ser proposto, o mesmo não ocorreu em relação à sua aceitação 

pelos inúmeros pesquisadores que empregaram, a partir desse momento, esse sistema 

de tipificação. Provavelmente, o índice de Angle foi o instrumento de medida mais 

utilizado no presente século. 
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Desde então, pode-se identificar na literatura quase meia centena de índices 

oclusais e suas variantes, sendo que é possível notar que diferentes concepções 

nortearam os pesquisadores responsáveis pelas várias proposições. 

Na primeira metade do século XX, dos vários instrumentos propostos pode-se 

destacar o índice de Angle, indubitavelmente o mais empregado e que também mais 

sofreu modificações formuladas por outros autores com a finalidade de aumentar o 

grau de precisão da padronização dos critérios; e o índice dento-jacial, conhecido 

pelas iniciais DFI (ELSASSER42 1951 ), cuja aplicação resulta em um valor 

numérico, sendo certamente um dos primeiros instrumentos propostos para ser 

submetido a tratamento estatístico com base em medidas de tendência central e de 

variabilidade. 

A partir da segunda metade do século XX, inúmeras ferramentas foram 

formuladas com diferentes finalidades: desde a mensuração da prevalência desses 

problemas na população até a avaliação de tratamentos realizados em pacientes por 

serviços ortodônticos, constituindo-se cada uma delas, em separado ou em seu 

conjunto, em complexos sistemas de observação. 

Desses sistemas de observação pode-se distinguir: o índice de prioridade de 

tratamento ortodôntico, designado pela sigla TPI (GRAINGER67 1955), o qual inclui 

dez itens de exame e resulta no cálculo de um escore; o índice HLD correspondente 

na língua inglesa á designação "handicapping labio-lingual deviations" (DRAKER40 

1960) em que são examinadas 9 condições, para cada uma das quais é atribuído um 

valor (peso); alguns valores correspondentes a certas condições são multiplicados por 

constantes e quando a somatória final é maior ou igual a 13 constitui-se de caso com 

"handicap" físico; e o índice oclusal (SUMMERS 162 1971) através do qual são 



Discussão: o instnnnento de medida e o significado das medidas 
116 

examinadas 9 características, cálculos diferentes são realizados para dentição 

decídua, mista e permanente cujo resultado é um valor que permite classificar a 

condição observada nos indivíduos em oclusão normal, tratamento desnecessário, 

tratamento mínimo, necessidade de tratamento e desordem oclusal severa. 

Nesse período, ou seja, entre os anos 60 e 70, a OMS recomendava a 

aplicação de um (ndice expresso por uma variável dicotômica. A oclusão da 

população examinada era classificada em duas categorias relativas à presença ou não 

de anomalia severa (WH0190 1971). Assim era considerado quando o problema 

causava severa desfiguração facial ou significativa redução na função mastigatória 

ou respiratória. No caso da identificação de oclusopatia grave preconizava-se o 

registro de uma das quatro subcategorias a seguir: mesioclusão severa, distoclusão 

severa, fenda labial ou palatina e outros. Caso fosse assinalada essa última 

subcategoria, o examinador deveria especificar o tipo de problema. 

A partir do final dos anos setenta são criados novos índices, dentre os quais, 

pode-se destacar: o índice formulado por BEZROUKOV et ai. 15 
( 1979) em que são 

avaliados o número de dentes permanentes perdidos, dentes supranumerários, 

malformações de incisivos, erupção ectópica, condições de espaço (apinhamento e 

espaçamento), classificando o tratamento quanto à necessidade em desnecessário, 

duvidoso, necessário e urgente; o índice de necessidade de tratamento ortodôntico, 

conhecido pela sigla IOTN (BROOK & SHA W21 1989), através do qual a condição 

oclusal observada é incluída em uma das cinco categorias propostas e em uma 

correspondente subcategoria; e finalmente o índice de estética dental designado por 

DAI, correspondente à expressão Dental Aesthetic Index (WH0192 1997), formulado 

em 1986 na Universidade de Jowa sob a coordenação do Prof Naham C. Cons, o 
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qual recupera aspectos da formulação de índices anteriores 4 e postula a assunção do 

pressuposto de que a necessidade de tratamento ortodôntico inclui pelo menos três 

elementos fundamentais: sinais objetivos, sintomas subjetivos e normas sociais 

(PRAHL-ANDERSON135 1978). Segundo os autores, é um novo índice desenhado 

especialmente para medir estética dental que não se confunde com outras dimensões 

de má oclusão e não tem por base percepções subjetivas seja do ortodontista seja do 

paciente Óu dos pais (CONS et ai. 32 1989). 

Esse instrumento de medida foi desenvolvido a partir de 200 imagens 

representativas da estética dental apreciadas segundo uma escala de aceitabilidade 

social por grupos de adolescentes e adultos dos EU A. Procedimentos técnicos de 

análise de regressão permitiram a identificação de 1 O variáveis e respectivos 

coeficientes correspondentes a medidas oclusais intra-orais agrupadas para o exame 

em três componentes: condições da dentição, da oclusão e de espaço. A cada 

condição é atribuído um valor que é combinado a um coeficiente de uma equação de 

regressão, cujo propósito é o cálculo de um escore para cada indivíduo. O escore 

varia de O a 36 e permite a classificação da má oclusão do indivíduo em uma das 

quatro categorias a seguir: leve (inclui também a ausência de má oclusão), definida, 

severa e muito severa. 

Desde o final dos anos 70 foram publicadas pela OMS três edições dos 

métodos básicos para estudos epidemiológicos em saúde bucal. 

4 Um dos índices que parecem ter inspirado uma das etaJXls da formulação do DAI foi o proposto por 
BJORK et a/. 17 (1964), que também divide o exame em três partes: anomalias da dentição 
(desalinhamento dentário etc). anomalias oclusais (desúos nos planos sagital. transversal e vertical) e 
condições de esJXlço (eSJXlçamento e apinhamento). 
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A segunda edição, divulgada em 1977, embora tenha acrescentado mais dois 

critérios para a definição da oclusopatia severa, praticamente manteve a classificação 

adotada pela edição anterior. Cabe sublinhar que, reconhecendo a falta de consenso 

entre os pesquisadores em relação à aceitação de um índice oclusal, a OMS sugeriu 

no texto que, conforme as características sanitárias, econômicas e políticas locais 

poderia ser selecionado e utilizado outro índice oclusal (OMS 125 1977). 

Em 1987, é publicada a terceira edição, a qual promove alterações tanto na 

definição quanto na estrutura do índice oclusal que vinha sendo recomendado. Do 

ponto de vista de sua estrutura, é adicionado uma nova classe, intermediária entre as 

duas existentes, passando a variável a ser decomposta em três categorias: oclusão 

normal, má oclusão leve e má oclusão moderada/severa. As condições relativas à 

cada categoria são definidas com mais precisão oferecendo mais elementos para 

considerar o problema (OMS 126 1991). 

A quarta edição é publicada em 1997 e recomenda o índice de estética dental 

proposto em 1986 (WH0192 1997). Como pode ser observado, a partir dessa última 

edição, uma mudança acentuada é imprimida às recomendações da OMS no que se 

refere à mensuração de problemas oclusais em populações. Se antes era preconizado 

um registro de natureza qualitativa, agora é recomendado, pelos especialistas 

consultados pela organização, o uso de um registro de natureza quantitativa. 

Do ponto de vista descritivo, pode-se verificar que ao longo do século XX, os 

diferentes índices propostos empregam desde métodos de registro e mensuração de 

aspectos da oclusão indicados mais para estudos epidemiológicos que utilizam 

variáveis qualitativas e diferentes graus de precisão na definição dos sintomas a 
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serem anotados, até métodos que, dentre outros aspectos, se caracterizam pela 

tentativa de oferecer um maior poder de discriminação, padronizando com mais 

detalhes a definição dos sinais a serem observados e atribuindo valores a cada 

componente, os quais são ponderados entre si utilizando constantes ou não, de modo 

a que o valor final corresponda a um resultado que permita ordenar os diferentes 

escores de cada indivíduo, no interior de uma escala quantitativa linear comum para 

toda população do estudo. 

Os métodos para registrar e medir as oclusopatias desenvolvidos ao longo 

desse século são, portanto, numerosos e podem ser classificados de diferentes 

maneiras. Embora o estudo comparativo e a análise dos diferentes instrumentos de 

medida não sejam objeto desta pesquisa, eles podem ser divididos quanto à 

finalidade, ao tipo de uso, e à natureza dos registros. No quadro a seguir são 

apresentados alguns critérios básicos para operar do ponto de vista lógico essa 

distinção. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ÍNDICES OCLUSAIS 

Finalidade • Estimar a prevalência das oclusopatias; 

• Planejar e administrar ações e serviços ortodônticos; 

• Medir a severidade das oclusopatias; 

• Acompanhar mudanças oclusais individuais e avaliar 

tratamentos ortodônticos; 

Uso • Em saúde coletiva; 

• Clínico; 

Natureza do registro • Qualitativos; 

• Quantitativos; 
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O instrumento de medida da oclusão deve apresentar certos requerimentos. 

As caracteristicas (SUMMERS162 1971) sumarizadas a seguir, mostram que o índice 

oclusal deve: 

• resultar em um número correspondente a uma posição relativa numa escala finita 

com limites superior e inferior definidos numa gradação de zero, significando 

ausência de doença até um ponto extremo que implica no máximo de doença; 

• ser igualmente sensível no interior da escala; 

• mostrar equivalência com a importância clínica do estágio da doença que 

representa; 

• apresentar valores compatíveis com análise estatística; 

• ser reproduzível; 

• utilizar de instrumentos e equipamentos práticos em situação de campo; 

• permitir exame com um mínimo de julgamento; 

• ser fácil para permitir o estudo de populações com mínimo de gasto de tempo e 

energia; 

• permitir a detecção imediata de uma alteração, para melhor ou pior; 

• ser válido durante o tempo. 

Pela definição, compreende-se que o índice oclusal deve ser capaz de 

discernir um defeito ou uma disfunção de crescimento e desenvolvimento e ao 

mesmo tempo apresentar certa sensibilidade para identificar o sinal, o qual pode ser 

constante ou variável com a idade. Por essa razão, o autor afirma que: 
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"( ... )o índice oclusal deve ser válido durante o tempo. ( ... ) o 

valor não deveria decrescer durante o tempo, indicando que a 

desordem oclusal está diminuindo.(SUMMERS162 1971, p. 

554) 

Em outras palavras, nenhum índice CUJO resultado seJa um escore deve 

decrescer com o tempo ou com a idade. Para o autor, o valor do índice para 

desordem oclusal deve se manter constante ou aumentar com tempo indicando que a 

desordem oclusal é a mesma ou está se tomando pior. A base deste requisito é a 

distinção que o autor faz entre sinais e defeitos ortodônticos básicos. Para ele, os 

sinais ou indícios - podem flutuar com a idade, mas não os defeitos ortodônticos 

básicos. O índice oclusal portanto, deve ser sensível para os defeitos ortodônticos 

básicos, mas não deve ser indevidamente ou regularmente sensível para os sinais. 

Muito das controvérsias existentes no campo da epidemiologia dos problemas 

oclusais podem estar relacionadas ao instrumento de medida. 

O uso inapropriado de certos índices, os quais não atendem completamente os 

requisitos apresentados, ou sua aplicação em estágios de desenvolvimento de 

extremo dinamismo biológico, e portanto, em períodos inadequados - variações 

individuais de padrão dentário no estágio da dentição mista podem modificar a 

observação da oclusão (GRABER66 1972) - provavelmente são aspectos que podem 

estar associados a essas controvérsias, incluindo o fato de haver certa menção na 

literatura sobre o fenômeno da autocorreção de problemas oclusais, considerado 

contemporaneamente mais relacionado a um tipo específico de oclusopatia e a uma 

faixa etária: mordida aberta anterior dos 3 aos 7 anos. 
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Desde 1962, a OMS preconiza levantamentos epidemiológicos da condição 

oclusal através de índices simples e de fácil execução, cujo propósito é de permitir a 

geração de um volume maior de dados comparáveis em nível mundial e lograr 

informações sobre aspectos genéticos e sociais de certas oclusopatias (BAUME9 

1974). 

MORAES et al. 115 (1971) comparando o índice da OMS utilizado nesse 

período - onde a condição oclusal era classificada basicamente em duas categorias: 

com ou sem indicação de tratamento (ou presença de anomalia severa de acordo com 

tradução do original em inglês "gross anomaly") - com índices considerados mais 

objetivos, compostos de mais critérios clínicos e cuja resultante refere-se a dados 

quantitativos, no caso em tela, os índices TPI (GRAINGER67 1955) e lll..D 

(DRAKER40 1960), consideram que o primeiro, por sua natureza qualitativa e por 

sua subjetividade, apresenta tendência de apresentar maior proporção de diagnósticos 

positivos. 

Essa tendência pode ter sido corrigida com a inclusão da categoria leve, uma 

modalidade intermediária na classificação da condição oclusal proposta pela OMS 

em 1987. 

Com base nesse conhecimento, pode-se admitir que, em estudos 

epidemiológicos cujo objetivo é verificar a presença ou não de associação entre 

determinadas variáveis e as oclusopatias, onde o tratamento estatístico dos dados 

exige a dicotomização da variável, pode ser mais adequado a combinação da 

categoria leve [O] com a categoria normal [1] do que com a moderada/severa [2], de 

modo a evitar a inclusão de indivíduos de uma população que, do ponto de vista da 
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saúde coletiva, podem ser considerados sem necessidade de tratamento ou com 

duvidosa anomalia grave. 

Neste estudo, os dados analisados originaram-se de exames bucais, de caráter 

epidemiológico, para os quais foi empregado um índice oclusal indicado em saúde 

coletiva, cuja natureza do registro é do tipo qualitativo, e com a finalidade de 

identificar os problemas oclusais mais severos. 

Sua utilização foi considerada adequada pms atendeu às exigências dos 

objetivos propostos, permitindo discriminar as oclusopatias do tipo moderada/severa. 

Sua aplicação foi rápida, simples e objetiva. O tratamento estatístico resultou em 

estimativas confiáveis. E por fim, apresentou um grau razoável de reprodutibilidade 

que reflete a característica inerente ao índice de certa subjetividade envolvida na 

interpretação das categorias da variável. Embora na estatística de proporções, o erro 

inter -examinadores tenha alcançado uma cifra um pouco acima da recomendada 

(OMS126 1991), estima-se que, assim como ocorre com outros instrumentos 

epidemiológicos, grande parte deste erro tenha ocorrido devido a dificuldade de 

distinção entre as categorias normal e leve da variável. Como resultados acidentais 

dificilmente ocorrem diante de um grande número de observações, considerou-se que 

essa limitação do instrumento de medida não prejudicou a confiabilidade dos 

resultados obtidos, tendo em vista o tamanho da amostra (n = 985). 

Em um aspecto existe unanimidade entre os pesquisadores: nenhum índice é 

universalmente aceito, e novos estudos são necessários com a finalidade de 

desenvolver novos índices ou melhorar aqueles existentes de modo que sejam mais 

amplamente utilizados. 
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Esses aspectos e a ausência de dados mais precisos provenientes de estudos 

epidemiológicos longitudinais geram enormes dificuldades para a produção de 

informações científicas. Esta característica implica reconhecer com reserva algumas 

das considerações formuladas nesse trabalho em virtude de possíveis vieses inerentes 

a comparação de dados cuja origem se fundamenta basicamente em estudos 

transversais. 

Embora possa ser admitida essa limitação, considera-se que os valores 

observados são estimativas cuja confiabilidade e validade científicas dependem não 

apenas dos procedimentos metodológicos e seus rigores, aspectos internos à 

atividade de pesquisa, mas sobretudo do volume de dados e informações cotejadas 

que podem conferir sua validade externa. Nesse sentido, admite-se que os dados 

apresentados contribuem efetivamente para tecer um panorama elucidativo sobre o 

papel de alguns fatores na prevalência dos problemas oclusais mais severos que 

afetam as populações. 

Na análise da ocorrência das oclusopatias deve-se considerar que o município 

de São Paulo, com uma população total de cerca de 1 O milhões de habitantes em 

1995 (densidade demográfica = 6.624, 7 hab/Km2
), apresenta características gerais de 

morbi-mortalidade que o situam num perfil de "transição epidemiológica", em que 

coexistem elevados coeficientes de mortalidade por doenças típicas tanto dos países 

considerados subdesenvolvidos quanto dos países desenvolvidos. O coeficiente de 

mortalidade infantil, por exemplo, varia desde 8 por mil nascidos vivos, nos bairros 

mais ricos, até 200 por mil nas vilas mais pobres de bairros da periferia urbana. 

Do ponto de vista da saúde bucal, existe na cidade um sistema de prevenção 

(FRAZÃO & NARV AI53 1996) com participação tanto de instituições públicas 
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quanto de empresas privadas, CUJO etxo central é a fluoretação das águas de 

abastecimento público, iniciada em outubro de 1985. O Sistema de Vigilância 

Sanitária dos Teores de Flúor nas Águas de Abastecimento Público, em operação 

desde 1990, permite estabelecer um quadro consistente e confiável, tanto quanto à 

abrangência da medida quanto em relação aos teores efetivamente oferecidos ao 

consumo da população. 

Assim, é possível afirmar que a queda dos índices de cárie dentária na 

população infantil identificada em 1996 - índice CPOD12a = 2,06 ± 0,21, indicando 

uma situação de baixa prevalência e atingindo a meta da OMS para o ano 2000 

(CPOD12a ~ 3,0) é devida em grande parte a essa medida de prevenção (USP174 

1997). 

De fato, estudos mostraram uma menor prevalência de oclusopatias em 

regiões com água fluoretada (AST et ai. 6 1962; ERICKSON & GRAZIAN045 1966; 

MURRAYn8 1969; ALMEIDA et a/.3 1970; REBELLO JUNIOR & TOLED0140 

1975; PERIN et a/!29 1997). Segundo alguns pesquisadores, a proporção de casos 

decresce de 15 a 20% (SALZMANN & AST148 1955; AST et a/.6 1962; VIEGAS 182 

1965; ERICKSON & GRAZIAN045 1966). Embora não se tenha observado que a 

fluoretação das águas de abastecimento produza algum efeito no padrão de 

crescimento facial, seja no desenvolvimento ou no tamanho da face, entre crianças de 

comunidades com e sem água fluoretada, entende-se que o efeito protetor contra as 

cáries reduz a prevalência das oclusopatias, especialmente os casos mais severos, 

porque diminui a perda dentária e as deficiências de contato interproximal 

provocadas por lesões de cárie destrutivas e de rápida progressão. 



Discussão: o instrumento de medida e o significado das medidas 
126 

A prevalência das oclusopatias na população infantil da cidade de São Paulo 

foi alta. Cresceu de 49,0 ± 4,5% na dentição decídua (5 anos de idade) para 71,3 ± 

3,9% na dentição permanente (12 anos). 

Apesar das diferenças metodológicas, o que dificulta a comparação das 

observações entre os diferentes estudos, na idade de 5 anos, os resultados são iguais 

aos observados por VISKOVIC et a/. 185 (1990), KABUE et a/.86 (1995), TOMITA168 

(1996) e LEGOVIC et a/.99 (1998). 

Na dentição permanente, resultados semelhantes foram encontrados no 

Brasil, para a idade de 12 anos, por BELL012 (1987) em Porto Alegre, GALVÃO & 

SILVA61 (1990) em Araçatuba e MARTILDES et al.HYJ (1992) em São José dos 

Campos. Na América Latina, cifras semelhantes foram observadas por SATURN0151 

(1980) em Caracas-Venezuela, mARRA et a/.80 (1985) em Havana e TORRES & 

CORRALES169 (1985) em Camaguey, cidades de Cuba. Na Europa, resultados 

similares foram verificados por TROMBELLI et a/. 170 (1991) em Argenta-Itália. 

Quanto à proporção de oclusopatia moderada/severa, foram estimados cerca 

de 26,1 ± 3,8% de casos na dentição decídua e 39,8 ± 4,3% na segunda dentição. Em 

relação à última, estimativas semelhantes foram observados por MASZT ALERZ 111 

(1989), BURDEN & HOL:MES24 (1994) e O'DOWLING & O'MULLANE123 

(1995). SUSZCEWICZ163 (1994) apresentou proporções inferiores. Cabe destacar 

ainda, que a baixa proporção de condição oclusal normal (28, 7 ± 3,9%) na dentição 

permanente é semelhante a encontrada por SILVA F0 et a/. 159 (1990), muito embora 

este autor tenha pesquisado a dentição mista de 2416 crianças de escolas públicas e 

privadas da cidade de Bauru-SP. 
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Neste estudo foram analisados a influência do sexo, do tipo de escola, do 

grupo étnico, do tipo de dentição e do ataque de cárie dentária na oclusão da 

população infantil na cidade de São Paulo, aspectos que são discutidos a seguir. 

6.2. Oclusão na infância e o sexo 

A análise estatística dos resultados mostrou que a probabilidade de 

oclusopatia moderada/severa não é diferente segundo o sexo. Analisando-se tanto em 

conjunto quanto separadamente cada uma das dentições, observou-se diferenças de 

proporção extremamente pequenas, que indicam muito provavelmente que essas 

diferenças de gênero não interferem na proporção das oclusopatias moderada/severa 

na população. 

Tanto a análise para cada uma das dentições quanto para ambas mostrou que 

a proporção de oclusopatias moderada/severa é praticamente igual em relação ao 

sexo. 

De fato, uma revisão cuidadosa da literatura revela que diferenças de gênero 

não influenciam a prevalência das oclusopatias nas populações. A quase totalidade 

dos estudos que focalizaram o controle dessa variável não lograram demonstrar 

diferenças na freqüência de problemas ortodônticos atribuíveis ao sexo. 

Uma exceção a esse conhecimento epidemiológico foi apresentado no estudo 

das características oclusais da população egípcia de 18-24 anos de idade por EL

MANGOURY & MOSTAFA41 (1990). Segundo esses autores, a variação oclusal 

não é independente do sexo. Desagregando os dados conforme o tipo de oclusão 

(classificação de Angle ), eles verificaram que a variação oclusal não é independente 
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do sexo, especificamente para oclusão normal: x2 = 3,93; p < 0,05, classe I de Angle: 

x2 = 5,04; p < 0,05, e classe 111: x2 = 8,32, p < 0,005. Nas últimas décadas, é um dos 

poucos estudos, dentre aqueles indexados internacionalmente, que mostrou 

diferenças estatisticamente significantes atribuíveis ao sexo. Os autores assim 

concluíram ignorando, dentre outros aspectos, que não foi definido no estudo o tipo 

de amostra utilizado - a qual envolveu somente 270 rapazes e 231 moças, e que o 

valor do qui-quadrado relativo à categoria oclusão normal foi de 3,93 (valor critico= 

3,84). 

Problemas de tamanho de amostra também podem ter afetado o estudo de 

MARTILDES et a/. 109 (1992), cujos resultados mostraram para alguns tipos de 

oclusopatias (protrusão mandibular, mordida cruzada posterior, mordida aberta 

edesvio de linha média) maior proporção para o sexo feminino com diferença 

estatisticamente significante ao nível de 5%. 

Do exposto, não significa que o sexo não seja uma variável importante e que 

não deva ser controlada em futuros estudos. Ao contrário, do ponto de vista 

epidemiológico, os pesquisadores devem estar atentos para o controle dessa variável. 

Embora a maioria das investigações epidemiológicas realizadas até então não terem 

permitido construir um corpo teórico consistente de conhecimentos para indicar 

associação entre sexo e condições ou tipos oclusais, investigação de uma amostra de 

3696 crianças de 7 a 12 anos de idade de escolas públicas mostrou que as 

necessidades de tratamento e as características da demanda à serviços ortodônticos 

são fortemente influenciadas pelas relações de gênero (WHEELER et a/. 188 1994). 



Discussão: oclusão na íníancia e o tipo de escola 
129 

6.3. Oclusão na infância e o tipo de escola 

Neste estudo, a proporção de oclusopatia moderada/severa na população do 

estudo não mostrou associação com o tipo de estabelecimento de ensino. A pré

estratificação da amostra consoante o tipo de escola poderia oferecer algum indício 

relativo à associação ou não da prevalência de oclusopatias da classe 

moderada/severa com diferenças de renda familiar da população do estudo expressas 

pelo tipo de estabelecimento de ensino onde foram sorteados os elementos amostrais 

examinados. Tanto na dentição decídua, quanto na dentição permanente os valores 

proporcionais não mostraram diferenças consistentes. 

A análise conjunta e por tipo de dentição revelou que a proporção de 

oclusopatias moderada/severa é praticamente igual para ambos os tipos de escola. 

Na literatura, a maioria dos estudos na infância refere-se à escolares de 

escolas públicas e/ou estatais cujo acesso ao elemento amostrai para fins de pesquisa 

é sobejamente mais facilitado. É muito pequeno o número de estudos 

epidemiológicos que focam esta variável. Dentre as exceções, destacam-se as 

relatadas a seguir. 

SATURN0151 (1980) observou a oclusão de 3630 escolares da área 

metropolitana de Caracas oriundos de 3 8 escolas públicas e 11 privadas. Diferenças 

relativas a essa variável foram observadas em relação ao número de escolares que no 

momento do exame estavam recebendo tratamento ortodôntico, o qual correspondia 

quase em sua totalidade a crianças de colégios privados. O pequeno número de 

elementos amostrais com tratamento ortodôntico impediu a inferência de aspectos 

mais conclusivos. 
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Na pesquisa de Sll... V A F0 et ai. 159 
( 1990), 2416 crianças entre 7-11 anos de 

idade matriculadas na la série do 1° grau em 18 estabelecimentos de ensino públicos 

e privados escolhidos ao acaso foram examinadas e divididas em dois grupos sócio

econômicos conforme o tipo de escola, sua localização geográfica e as condições das 

instalações: nível médio-baixo com 787 crianças e nível baixo com 1.629 escolares. 

Os resultados mostraram um aumento de 40,8% para 52,2% na proporção de má 

oclusão do tipo I de Angle e uma redução de 16, 1% para 9,2% no percentual de 

oclusão normal no estrato sócio-econômico mais inferior (p < 0,05). Os autores 

consideraram que essa diferença entre os estratos relaciona-se principalmente com a 

perda precoce de dentes decíduos e permanentes, a qual no grupo sócio-econômico 

mais inferior corresponde ao dobro da proporção observada no estrato médio-baixo 

(p < 0,05). 

TOMIT A 168 
( 1996) analisando a oclusão de uma amostra probabilística de 

2139 crianças de 3 a 5 anos de idade matriculadas em instituições públicas e privadas 

do município de Bauru-SP, não encontrou diferenças quanto ao tipo de escola, 

resultado idêntico ao encontrado nesta investigação na dentição decídua. 

Na epidemiologia das oclusopatias, a relação com o tipo de escola e a classe 

de renda familiar são aspectos pouco focalizados. Parece haver alguma associação 

entre demanda/necessidade de tratamento ortodôntico e a localização da escola: 

urbana e rural (WHEELER et ai!88 1994). Quanto à renda, parece haver forte 

associação com as caracteristicas da demanda e a probabilidade de se receber 

tratamento ortodôntico (KELLY & HARVEY88 1977; JENKINS et a/. 83 1984; 

WHEELER et a/. 188 1994; PROFFIT et ai. 138 1998). 
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6.4. Oclusão na infância e o ataque de cárie dentária 

Os resultados da análise univariada mostraram que, independentemente do 

tipo de dentição - isto é, seja dentição decídua ou permanente, cinco ou doze anos de 

idade - a proporção de problemas oclusais mais severos é cerca de 1,5 vezes maior na 

população com ataque de cárie acima das metas da OMS para o ano 2000. Dos 

aspectos analisados na dentição decídua, o ataque de cárie é o fator que exerce mais 

influência. A proporção da população portadora de oclusopatias moderada/severa é 

quase duas vezes maior naqueles que apresentam pelo menos um dente atacado por 

cárie em relação àqueles considerados no momento do exame livres de cárie. 

Analogamente, na dentição permanente também é o fator associado mais importante, 

dentre os focalizados, provocando um incremento de cerca de 1,6 vezes na proporção 

dessa classe de problemas. 

De fato, esses resultados contribuem para alicerçar mais profundamente a 

teoria no campo da relação cárie dentária-jlúor-oclusopatias. Nos últimos anos, essa 

relação foi deixada de lado no conjunto da produção científica. Poucas pesquisas 

foram publicadas sobre essa problemática. Com base em métodos epidemiológicos, 

os estudos revisados demonstraram a relação direta entre flúor e oclusopatias e a 

relação indireta entre cárie dentária e oclusopatias. 

A presente investigação demonstra a relação direta de associação positiva 

entre a proporção de problemas oclusais mais severos e a prevalência de cárie 

dentária acima das metas da OMS para ano 2000, muito embora o estudo tenha sido 

realizado numa área de baixa prevalência de cárie (CPOD12a = 2,06 e 58,8% 

ceodsa=O), o que poderia ter ocultado essa relação. Este fato reforça a importância 

das inferências estatísticas produzidas, e confirma a tese de que os problemas 
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oclusais mais complexos dependem do grau de ataque da cárie dentária. Algo que 

antes era considerado por dedução lógica ganha sustentação de base empírica. 

Experiência clínica tem mostrado que a perda prematura de dentes decíduos 

devido à cárie dentária (ADLER2 1956) resulta em oclusopatia durante a segunda 

dentição em cerca de 20% dos casos, na maioria na forma de apinhamento (HELM & 

SIERSBAEK-NIELSEN75 1973). 

O número de dentes molares perdidos na dentição decídua ( 6) e na 

permanente (1 5) foi muito pequeno, quase nulo, em relação ao universo de 

observações, desaconselhando qualquer análise entre perda dentária e oclusão. Na 

literatura científica é largamente conhecido o rápido declínio da freqüência de 

extrações após a tluoretação das águas. Por exemplo, em Base/ na Alemanha foram 

observados somente 145 extrações em 16000 exames depois de 15 anos de 

tluoretação (KUNZEL95 1987). 

Um último ponto a discutir sobre a relação oclusão-cárie dentária diz respeito 

a uma possível linha de raciocínio completamente oposta à assumida nesta pesquisa. 

Trata-se de considerar a associação entre esses fenômenos em direção contrária, ou 

seja, a cárie dentária como variável-resposta e a oclusopatia moderada/severa como 

fator potencial de associação. Do ponto de vista estritamente estatístico, os resultados 

mostraram dependência entre os dois fatores, o que implica admitir que a população 

portadora de oclusopatia moderada/severa apresentou maior probabilidade de sofrer 

ataque de cárie em valores acima da meta da OMS para o ano 2000. 

Este tema provavelmente comporta novas exigências e remete, 

indubitavelmente, à hipótese de pesquisa diversa da adotada neste estudo. Embora 
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pareça óbvio que dentes mal posicionados possam provocar problemas de maior 

susceptibilidade à trauma, à doença periodontal acentuada e também à cárie dentária, 

de fato, nenhuma relação entre caracteristicas oclusais e prevalência ou risco de cárie 

dentária foi relatada na literatura através de estudos de base populacional. 

Em verdade, a associação observada neste estudo deve ser plenamente 

reconhecida na medida em que novas investigações sejam realizadas a fim de 

confirmar ou refutar os resultados aqui apresentados. Espera-se também que mais 

conhecimentos sejam produzidos sobre a força de outros fatores e processos 

intervenientes nas patologias da boca, especialmente, o papel do comportamento 

humano e da dieta, que como se sabe, sofreram drásticas transformações nos últimos 

dois séculos, e possivelmente, estão associados ao aumento nas sociedades 

modernas, não apenas das oclusopatias, mas também da cárie dentária e das doenças 

periodontais. 

6.5. Oclusão na infância e a etnia 

Quanto à etnia, uma das questões que podem ser objeto de discussão no 

âmbito da problemática do uso dessa distinção na atividade científica, refere-se à 

nomenclatura adotada. Assim como o significado do termo raça não é claro no 

conjunto das pesquisas médicas e epidemiológicas (JONES et a/. 85 1991; LOPES 103 

1997), também _a expressão grupo étnico carece de uma acepção precisa entre os 

pesquisadores. No campo da pesquisa em ciências sociais, ela foi introduzida nos 

anos correspondentes à década dos 40 (POUTIGNAT & STREIFF-FENART134 

1998), com a finalidade de designar um tipo específico de pertença a um grupo, 

orientado pela crença em uma origem comum, e portanto distinguir-se, de um lado, 
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da acepção de raça definida pela semelhança das características fisicas, e de outro, 

do termo nação relacionado a um grupo de indivíduos unidos, dentre outros aspectos, 

por laços políticos, uma língua e um território comum. 

Portanto, do ponto de vista teórico e lógico-conceitual, o uso da expressão 

etnia deveria estar reservado para os casos em que a dimensão sociocultural é mais 

relevante do que a dimensão físico-biológica ou fenotípica. Nos últimos anos, 

entretanto, muitas pesquisas médicas e epidemiológicas utilizaram essa expressão 

numa acepção mais relacionada a traços fisicos. Na saúde bucal, algumas pesquisas 

também adotaram esse termo para designar variáveis independentes correspondentes 

aos traços fisicos com o propósito de facilitar o intercâmbio científico seguindo 

recomendação da OMS. 

Um segundo aspecto está relacionado às limitações relativas ao alcance das 

possíveis inferências impostas pelas características metodológícas da pesquisa. Como 

foi descrito, a variável grupo étnico foi analisada a partir de procedimentos de pós

estratificação. A adoção desse procedimento implica na reprodução da 

proporcionalidade que determinadas classes dessa característica apresentam na 

população-objeto. Conforme pode-se notar nos resultados apresentados, o tamanho 

da amostra possibilitou a geração de inferências somente para as categorias branco e 

pardo. Como a proporção das categorias amarelo e negro é baixa na população de 

referência, o número de elementos amostrais correspondentes a essas classes foi 

muito pequeno para permitir a produção de inferências estatísticas. 

Outro ponto é relativo à validade dos dados. A comparação das proporções 

apuradas com aquelas observadas em outros levantamentos e pesquisas pode ser 

elucidativo dessa propriedade. Nesse sentido, os dados foram cotejados com os 

I I 
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resultados do Censo Populacional realizado em 1991 (ffiGE60 1996) e com a 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios efetuada em 1993 (ffiGE59 1996). 

Ao contrário das últimas pesquisas nacionais por amostragem de domicílios, 

nas quais o cidadão ao ser entrevistado escolheu entre as cinco categorias 

apresentadas: branco, negro, amarelo, pardo e indígena; o estudo que gerou o banco 

de dados em análise na presente investigação, embora tenha utilizado as mesmas 

categorias, não adotou a regra da autodeclaração, provavelmente em virtude da faixa 

etária da população a ser examinada. Assim cada examinador foi orientado para, 

conforme os traços fisicos mais marcantes, incluir o sujeito sob exame em uma das 

cinco categorias. Esse procedimento também foi adotado no censo populacional 

realizado em 1991, sendo que o entrevistador dispunha de uma categoria a mais 

denominada ignorado, para incluir o entrevistado. 

Na Tabela 30 são apresentadas as estimativas observadas. De modo geral, 

pode ser notado que a diferença de procedimento descrita anteriormente pode não ter 

afetado a distribuição das categorias da variável etnia. A composição apurada na 

cidade de São Paulo pelo Censo Populacional de 1991 e a verificada na região 

metropolitana pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 

1993, levantamentos cujos procedimentos são baseados - respectivamente em cor 

atribuída e cor autopercebida, foi surpreendentemente idêntica. 

Na comparação com as estimativas da amostra da presente pesquisa pode ser 

verificado que, de modo geral, a distribuição proporcional das categorias da variável 

etnia na amostra é semelhante ao observado no censo de 1991 e na PNAD de 1993, 

com uma ligeira diferença relacionada à menor proporção de brancos e maior 
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freqüência relativa de pardos. A comparação permite apreciar a qualidade das 

estimativas produzidas e atestar sua validade. 

TABELA32 

Número e percentual das estimativas segundo o grupo étnico, a pesquisa e o ano de 
realização. 

PESQUISA e ANO DE REALIZAÇÃO 

GRUPO AMOSTRA• - 1996 CENSOb - 1991 PNADC -1993 

ÉTNICO n % N % N % 

Amarelo 26 2,6 206.702 2,1 334.643 2,1 

Branco 565 57,4 6.665.960 69,1 11.168.188 69,9 

Negro 61 6,2 371.042 3,8 623.785 3,9 

Pardo 333 33,8 2.281.067 23,6 3.838.541 24,0 

Indígena - - 4.690 0,2 8.743 0,1 

~orado - - 116.724 1,2 - -

TOTAL 985 100,0 9.646.185 100,0 15.973.940 100,0 
": Pesqmsa FSP-USP/SES-SP- ctdade de São Paulo 
b: Censo populacional - cidade de São Paulo 
c: Pesquisa nacional por amostragem de domicílios - região metropolitana 

Além do exposto, não se pode deixar de sublinhar o caráter de 

indeterminação presente nas distinções de raça, cor da pele ou etnia adotadas no 

Brasil e que revelam a multiplicidade de sentidos, a subjetividade e a dependência 

contextual de sua aplicação, reconhecida por diferentes analistas. 

Como diz VELOS0 181 (1997) sobre si mesmo e em relação a outros: 

"Gil é um mulato escuro o suficiente para mesmo na Bahia 

ser chamado de preto. Eu sou um mulato claro o suficiente 

para mesmo em São Paulo ser chamado de branco. Meus 

olhos são, sem embargo, muito mais escuros do que os dele. 

Por outro lado, embora fôssemos ambos da classe média, Gil, 
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filho de médico (e com apenas uma irmã), conheceu alguns 

privilégios da burguesia com os quais eu, filho de funcionário 

público (e com sete irmãos), nem podia sonhar ( .... )" 

(VELOS0181 1997, p. 287). 

SCHW ARCZ152 (1998), analisando a problemática da cor da pele em nosso 

país, assinala que: 

"( .... ) De fato, a identificação racial é quase uma questão 

relacional no Brasil: varia de indivíduo para indivíduo, 

depende do lugar, do tempo e do próprio observador. Quanto 

mais claro aquele que pergunta, mais "escura" pode ser a 

resposta, e vice-versa. O mesmo entrevistado alterará sua 

formulação tendo em mente a pessoa - a cor e a posição 

social [vírgula econômica grifo meu] e cultural - que faz a 

questão. As definições são volúveis, do mesmo modo que a 

subjetividade das situações. (SCHW ARCZ152 1998, p. 229) 

Esse caráter de indeterminação ficou nítido quando, em 1976, o ffiGE fez 

uma pesquisa sem a presença de categorias relativas à variável cor da pele. Os 

brasileiros atribuíram a si 136 cores diferentes, reveladoras de uma verdadeira 

"aquarela do Brasil", onde ficou patente que o problema da cor da pele é menos uma 

questão de origem do que de traço físico fortemente mediada pelo uso social. A 

quantidade de denominações em tomo do termo "branca" demonstrou de forma 
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transparente que, mais do que uma característica da pele, essa é quase uma aspiração 

social (SCHWARCZ152 1998). 

No país dos tons e dos critérios fluídos, os dados sejam aqueles provenientes 

do censo sejam aqueles oriundos de outras pesquisas, podem apresentar dificuldades 

de interpretação sem solução. Diante dessa realidade, é que se pode compreender a 

campanha promovida pelo Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica 

veiculada na mídia em 1991, a qual evocava a seguinte mensagem: '~ão deixe sua 

cor passar em branco: responda com bom censo". 

Pelas características deste estudo, cabe destacar ainda dois aspectos. A 

estrutura do banco de dados não permite identificar tipos de oclusão conforme a 

classificação de Angle e as diferenças estatísticas associadas com a variável etnia 

não permitem inferir as suas categorias como fatores de risco. De um ponto de vista 

rigorosamente estrito, essa operação exige delineamentos de pesquisa com base em 

estudos longitudinais. 

Considerando os aspectos mencionados, os dados obtidos na presente 

investigação mostraram resultados que se caracterizaram pela ambigüidade. 

Enquanto na análise univariada de ambas as dentições, a etnia não apresentou 

associação consistente com oclusopatia moderada/severa (p > 0,05), na análise por 

tipo de dentição, observou-se em relação à categoria pardo tanto associação positiva 

(OR = 1,81; p < 0,05) com problemas oclusais severos (dentição decídua), quanto 

associação negativa notada aos 12 anos de idade (OR = 0,62; p < 0,05). 

Essa ambigüidade verificada na comparação das categorias branco e pardo 

pode estar relacionada à atribuição desses tipos de etnia a cada criança examinada e 
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ao caráter de indeterminação que essa variável parece assumir numa população com 

traços étnicos tão diversificados como a da cidade de São Paulo. Conforme a Tabela 

21, no grupo portador de dentição decídua, as estimativas são mais próximas às do 

censo e da PNAD (62,7% de brancos e 28,8% de pardos) do que no estrato 

correspondente a segunda dentição (52,1% de brancos e 38,8% de pardos). 

De todo modo, os resultados mostraram que a probabilidade de oclusopatia 

moderada/severa não é diferente entre os grupos étnicos branco e pardo. Tomando 

por base os intervalos de confiança das proporções em cada categoria, SILVA & 

ARAÚJ0157 (1983) estudando escolares de 5 a 7 anos no Rio de Janeiro, e 

TOMIT A 168 
( 1996) pesquisando a oclusão de crianças de 3 a 5 anos na cidade de 

Bauru-SP também não encontraram diferenças estatisticamente significantes entre 

essas etnias e a presença ou ausência de má-oclusão. 

Entretanto, a análise de vários estudos epidemiológicos publicados na 

literatura (EMRICH et a/. 43 1965; GRECC069 1966; KELLY et a/.87 1973; BAUME9 

1974; TAKAHASHI164 1975; KELLY & HARVEY88 1977; EL-MANGOURY & 

MOSTAFA41 1990; LEW et a/. 100 1993; WHEELER et a/. 188 1994; TROTTMAN & 

ELSBACH171 1996; BRUNELLE et a/.23 1996; PROFFIT et a/. 138 1998) oferece 

condições para aceitar a afirmação de que os traços fisicos parecem influenciar a 

ocorrência de determinados tipos de oclusopatias. Nesse sentido, provavelmente 

podem funcionar tanto como fator de proteção quanto como fator de risco no 

processo de interação que se estabelece entre os aspectos hereditários e o ambiente 

durante o desenvolvimento da dentição decídua e permanente. 

Embora seja largamente reconhecido na literatura, a relação entre traços 

fisicos, traduzidos ou não pelos termos raça ou etnia, e o padrão facial, muito 
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notavelmente, a relação antero-posterior dos maxilares predispondo determinados 

grupos populacionais em direção a certos tipos de oclusopatia, não existe 

conhecimento suficiente para sustentar a afirmação de que a menor prevalência de 

oclusopatias em grupos populacionais de modo de vida mais simples e/ou grupos 

étnicos considerados puros em comparação com populações heterogêneas ou 

constituídas de várias descendências raciais/étnicas seja atribuível às diferenças de 

traços fisicos considerados ou não expressão de aspectos genéticos, como a 

afirmação a seguir sugere: 

''É bem conhecido que a miSCigenação de diferentes 

populações aumenta consideravelmente a variabilidade 

genética de gerações posteriores. Isto aplica-se para todas as 

fonnas de características nas quais mais pares de genes estão 

presentes". (VANDERLINDEN176 1966, p. 581) 

As contribuições científicas contemporâneas oriundas da Genética e da 

Antropologia apontam para o sentido oposto ao enunciado anterior. 

Os estudos de evolução humana rejeitaram o pressuposto de que algumas 

características externas visíveis - por exemplo cor da pele - expressariam uma 

medida consistente representativa de outras características de um indivíduo ou 

população. Este pressuposto persiste, embora estima-se que essas características 

representem somente 0,01% dos 100.000 genes que compõem cada pessoa. 

Conforme a moderna teoria genética relativa às características poligênicas, as 

diferenças de freqüência de gens entre grupos das mats distintas etnias são 

insignificantes. Estudos usando novas tecnologias para compreender as fontes da 

variação humana revelaram que aproximadamente 85% de toda a variação na 
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freqüência genética ocorre dentro dos mesmos grupos populacionais, e somente 15% 

é observado entre as populações reconhecidamente com diferentes traços físicos 

(FREEMAN56 1998). 

Neste sentido, é de se supor que a maior parte das variações oclusais sejam 

resultado da interação de fatores ambientais e genéticos em cada grupo populacional 

do que entre os diferentes grupos populacionais. 

Se de um lado, os pesquisadores concordam que a prevalência e a severidade 

das oclusopatias têm aumentado nos últimos 200 anos, especialmente o apinhamento 

dentário, por outro, não existe consenso entre as possíveis explicações para o fato. 

DE MUELENAERE et a/.35 (1992: p. 517) afirmaram que GRABER66 (1972: p. 260) 

e MILLS 114 (1987) consideravam a miscigenação racial/étnica como fator mais 

importante, entretanto o exame cuidadoso desses autores não permite a formulação 

dessa consideração, indicando muito provavelmente para um viés de leitura dos 

pnmerros. 

Outros atribuem esse fenômeno de aumento das oclusopatias mais a fatores 

ambientais. Do ponto de vista da Genética, considerar os traços físicos mais 

marcantes como um conceito biológico que traduz populações geneticamente 

homogêneas é insustentável e não encerra mais legitimidade no campo das ciências 

biológicas (FREEMAN56 1998). 

Os conhecimentos expostos associados às recentes contribuições da 

Antropologia e sua aplicação em estudos epidemiológicos (CORRUCCINI31 1984; 

DE MUELENAERE et a/. 35 1992; WEILAND et a/. 186 1997; BRIN et a/. 20 1998) 

parecem fortalecer a tese de que essas variações oclusais correspondem a uma 
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transição epidemiológica associada à mudanças seculares decorrentes de dois 

processos sociais fundamentais dos últimos séculos: os fenômenos da urbanização e 

da industrialização que ensejaram inúmeras modificações em aspectos ambientais 

englobando uma determinada parte da vida humana do planeta. 

Os resultados observados na presente investigação mostraram forte 

associação com a cárie dentária, uma característica típica da configuração ambiental 

que afeta muitas das populações infantis hodiernas, e é relacionada a esses dois 

processos sociais. Além disso, os resultados sugerem a importância cada vez maior 

da Antropologia e da Genética nos estudos dos fenômenos de crescimento e 

desenvolvimento crânio-maxilo-facial, principalmente quando se focalizam 

populações poliétnicas da América Latina cuja origem e formação é das mais 

complexas e diversificadas do planeta, predominando em determinadas regiões, 

conforme GALVÃO et a/.62 {1994), ora miscigenação tri-híbrida ora bi-híbrida. A 

população da cidade de São Paulo expressa, em suas características de oclusão, essa 

complexidade e diversidade. 

Por outro lado e admitindo-se o exposto, não se deve considerar os traços 

fisicos --designados por raça ou etnia - como uma variável sem importância, e que 

portanto, não deva ser objeto de interesse e controle em futuros estudos, basicamente 

por quatro razões. 

Em primeiro lugar porque no "mundo ortodôntico", cada vez mms, e 

reconhecido a influência étnica no padrão da estrutura facial, ou seJa, normas 

populacionais extraídas de determinado grupo populacional não são necessariamente 

válidas ou precisas para outros grupos geográficos ou étnicos (ENLOW & HANS44 

1998, p. 193). 
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Em segundo lugar, do ponto de vista das estatísticas de saúde, essa variável 

mostra diferenças importantes em termos de incidência e prevalência de certos 

eventos e patologias, fornecendo informações relevantes do ponto de vista 

epidemiológico, do acesso e impacto das ações e serviços de saúde. 

Além disso, alguns estudos mostraram associação entre raça/etnia com 

pobreza e com condições soctats e econômicas desfavoráveis. E finalmente, 

considerando-se que venha a se confirmar em futuros estudos que essa variável está 

mais associada a aspectos ambientais do que a fatores genéticos, a sua utilização 

ganhará mais importância para identificar subgrupos sócioculturais onde a carga 

genética e os fatores de exposição ambiental são diferentes da população em geral 

(FREEMAN56 1998). 

6.6. Oclusão na infância e o tipo de dentição 

No capítulo 2 foram apresentados dados oriundos de diferentes estudos que 

contribuíram para justificar a formulação da hipótese de que a proporção das 

oclusopatias mats severas é diferente dependendo do tipo de dentição. Esses 

resultados foram sintetizados na Figura 1. Até o momento ( 1999), não se conhece 

investigação científica na qual se tenha abordado a comparação da freqüência de 

oclusopatias entre os dois tipos de dentição, fato que certamente comporta muitas 

explicações em diferentes ângulos de visão. 

Como uma das principais razões, não se pode deixar de reconhecer a 

diminuta produção científica relativa à epidemiologia das oclusopatias tanto no 

campo da epidemiologia em saúde bucal, na qual predominam trabalhos relacionados 
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à cárie dentária e aos efeitos da utilização do flúor, quanto no campo da pesquisa 

ortodôntica, em que ocupam lugar central linhas de pesquisa direcionadas ao estudo 

das caracteristicas crânio-faciais em indivíduos/grupos populacionais; e aos efeitos 

da terapia ortodôntico/ortopédica em pacientes. 

Seja no campo da epidemiologia em saúde bucal, seJa no da pesqmsa 

ortodôntica, o fato é que os instrumentos e métodos usados para conhecer a 

distribuição das oclusopatias e os fatores a ela relacionados nunca gozaram, no 

interior da comunidade científica, de um razoável e mínimo consenso. Se mesmo o 

conceito de oclusão normal foi e é objeto de infindáveis discussões, posto que o 

padrão de crescimento e desenvolvimento crânio-facial não é o mesmo para os 

diferentes grupos populacionais, o que dizer dos instrumentos e métodos utilizados 

nas pesquisas? Se de um lado, o número de investigações epidemiológicas 

relacionadas a esse fenômeno vem aumentando nos últimos anos, por outro ainda é 

muito recente a aplicação de métodos mais sofisticados de análise estatística, o 

delineamento de amostras populacionais mais representativas e o uso de índices 

oclusais mais adequados aos propósitos de cada pesquisa. 

Outro aspecto já assinalado, refere-se ao pressuposto segundo o qual a 

oclusão na dentição decídua e a oclusão na dentição permanente são consideradas 

entidades distintas e estanques, não admitindo-se relação entre elas. Na literatura 

científica, não há concordância plena com esse conceito. 

Na presente tese, um dos pressupostos fundamentais é a noção que concebe a 

formação, maturação e o desgaste da dentição decídua e da dentição permanente, 

passando naturalmente pela chamada dentição mista, como partes de um mesmo 

contímmm, de um mesmo fenômeno que apresenta contínua mudança no tempo, 
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cujos ingredientes ou componentes agem uns sobre os outros, cada um influencia 

todos os demais e o conjunto condiciona cada um. Em alguns trabalhos científicos 

pode-se observar enunciados que denotam essa acepção equivalente a processo 

(SUMMERS162 1971; SIMÕES 160
•
161 1978,1985; PLANASm 1987; V ARRELA & 

ALANEN179 1995; TSCHILL et a/. 172 1997). 

"A documentação disponível também sugere que o 

desenvolvimento da oclusão é um contínuo para muitos 

aspectos: a maioria das mais importantes tendências oclusais 

que caracterizam a dentição adulta foram detectáveis em 

estágios precoces. Falta de espaço foi comum, assim como 

mordidas cruzadas, overjet excessivo ou relações de Classe 

II; a diferença impressionante dos dados relacionados à 

dentição permanente foi a alta prevalência de mordida aberta 

anterior, a qual é esperado decrescer com o desenvolvimento 

e a maturação. Na ausência de estudos longitudinais e com a 

reserva em função de possíveis vieses inerentes a comparação 

de estudos epidemiológicos transversais, nós estamos 

inclinados a concluir que o tratamento da má oclusão deve 

ser considerado tão logo se estabeleça a cooperação do 

paciente. Isto diz respeito principalmente às mordidas 

cruzadas laterais e desvios sagitais de relação maxilo

mandibular."(TSCHILL et a/. 172 1997, p. 366) 

Embora possa ser considerado que o desenvolvimento da epidemiologia das 

oclusopatias não tenha atingido ainda o status e o grau de maturidade que outras 
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patologias da epidemiologia em saúde bucal alcançaram no meio científico, a análise 

dos dados relativos às características da oclusão, obtidos a partir do levantamento 

epidemiológico realizado em 1996 em crianças da cidade de São Paulo, mostrou que 

o tipo de dentição relacionando-se a idade de 5 anos com a dentição decídua e a 

idade de 12 anos com a permanente, apresentou forte associação (p < 0,001) com 

problemas oclusais mais severos, sendo que a proporção deles foi quase duas vezes 

maior na dentição permanente do que na decídua. 

Uma limitação do estudo que deve ser sublinhada refere-se a ausência de 

controle da variável tratamento ortodôntico. A sua presença a partir de uma 

determinada proporção nos elementos da amostra poderia ter influenciado os 

resultados observados entre as duas dentições. 

Dadas as características do índice oclusal utilizado, este resultado implica 

reconhecer que um número cerca de duas vezes maior de indivíduos aos 12 anos de 

idade necessitam, certamente, de tratamento ortodôntico em relação à população 

mais jovem - de 5 anos de idade. Se for considerado a presença de toda espécie de 

anormalidade, na dentição decídua a proporção de população com qualquer tipo de 

desvio é semelhante à proporção portadora de oclusão normal, enquanto na dentição 

permanente esta relação é 2,5 vezes maior. 

O trabalho de meta-análise empreendido a partir dos dados brutos recolhidos 

de estudos de prevalência de oclusopatias publicados ao longo do século XX revelou 

que a proporção da população com 12 anos ou mais de idade portadora de problemas 

oclusais é muito maior do que a proporção encontrada desses casos na população 

mais jovem, corroborando as inferências da presente investigação. Os resultados 

finais da meta-análise mostraram que pode ser esperado uma proporção de problemas 
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oclusais duas vezes maior no período da segunda dentição em relação à dentição 

decídua e mista. 

Estudos epidemiológicos da oclusão dentária, analisando ora a prevalência 

ora a severidade das alterações, mostraram que as oclusopatias aumentam com a 

idade (KORKHAUS94 1928; McCALL112 1944; NEWMAN121 1956; GREWE et 

a/.71 1968). 

Sobre esta relação, KELL Y & HAR VEY88 
( 1977) afirmaram que as médias 

dos valores do TPI em adolescentes ( 12-17 anos) são geralmente dois pontos mais 

elevadas que para as crianças de 6-11 anos. Além disso, especificamente no 

Apêndice I onde é descrito o treinamento dos examinadores e os critérios utilizados 

no TPI, fica nítida a percepção dos autores quando relatam que: 

"Os resultados dos reexames indicam que o nível de 

concordância não foi tão alto durante o levantamento dos 

adolescentes quanto durante o levantamento das crianças. O 

nível de concordância inferior durante o levantamento dos 

adolescentes é ao menos parcialmente atribuído ao fato da 

variabilidade dos valores de desalinhamento dentário, e 

também dos valores do TPI, ser maior entre os adolescentes 

do que entre as crianças. Por exemplo, cerca de 26% dos 

jovens estadunidenses entre 12-17 anos tem valores de 

desalinhamento dentário maiores que 7, mas somente cerca 

de 2% das crianças entre 6-1 1 anos tem escores tão altos. E 

cerca de duas vezes mais adolescentes (25,1%) do que 

crianças (11,4%) tem valores de TPI maiores do que 7. 
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Assim, existe uma probabilidade maior de discordância entre 

examinadores para essas duas medidas durante os exames 

conduzidos em adolescentes do que os realizados em 

crianças" (KELLY & HARVEY88 1977: p. 53). 

De modo análogo, SATURN0151 (1980: p. 245) relata que: 

"Ao analisar a severidade das má oclusões e com ela sua 

necessidade de tratamento ortodôntico, encontramos 

explicável a evidência de que a gravidade das lesões 

experimentam aumento com a idade, em razão de não se ter 

instalado nem medidas preventivas nem interceptativas nas 

idades mais precoces" (SATURN0151 1980: p. 245). 

Se esta tese não vir a ser refutada por estudos posteriores - é importante 

ressaltar o caráter provisório das observações e teorias de estatuto científico e que 

estudos longitudinais são altamente recomendáveis para consolidar este 

conhecimento como fato epidemiológico - cabe, do ponto de vista sanitário, 

desdobrar as suas possíveis implicações para os sistemas de saúde. Essa discussão é 

apresentada a seguir. 

6.7. Implicações para os sistemas de saúde 

Embora seja verificado a redução da mortalidade infantil e o aumento da 

expectativa de vida em populações cobertas por diferentes sistemas de saúde, ainda 

são detectadas notáveis desigualdades nos níveis de saúde-doença e no acesso á 

ações e serviços de saúde. De modo análogo, mesmo nas regiões que estão 
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experimentando declínio da cárie dentária e das doenças periodontais, observam-se 

iniqüidades no padrão de saúde bucal e de disponibilidade de ações e serviços 

odontológicos. 

A propósito, SHElliAM156 (1993, p. 829) afirma que: 

"Ainda que existam suficientes dentistas no mundo hoje, a 

maioria das pessoas não tem acesso a adequados, disponíveis, 

e aceitáveis serviços odontológicos. Discussões sobre a 

efetividade dos procedimentos odontológicos e da assistência 

odontológica em geral são dominadas por temas de 

cirurgiões-dentistas de países industrializados. Os "lasers" 

são úteis no tratamento periodontal? Qual cimento de 

ionômero de vidro deve ser utilizado? Tais questões são 

acadêmicas para milhões de pessoas que vivem em países e 

comunidades excluídas. Suas necessidades são ignoradas a 

despeito da prevalência das doenças bucais. A saúde bucal 

das crianças em muitos países em desenvolvimento está pior 

do que a dos países desenvolvidos, e os primeiros não podem 

dispor de recursos adequados para enfrentar as doenças. Em 

todos os países, a profissão odontológica e os governos 

enfatizam mais os aspectos curativos e tecnológicos da 

odontologia do que os programas de prevenção e promoção 

da saúde bucal comunitários, os quais são mais efetivos e 

apresentam maior impacto na saúde bucal de comunidades 

excluídas." 
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No dia 1 O de dezembro de 1998 foi comemorado o cinquentenário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento aprovado pela assembléia 

da Organização das Nações Unidas, entidade que reúne delegados representantes da 

maioria dos países. 

Há cinqüenta anos foi publicado também, um documento com sugestões para 

programas públicos de ortodontia na infância (FULTON58 1948), produzido com 

base numa conferência de profissionais, realizada nos EU A, onde participaram 

representantes das áreas da saúde pública e da ortodontia, dentre outras. 

Tornando por base esse documento, e destacando o sentido geral das 

sugestões formuladas, podem ser relacionadas seis recomendações principais: 

1. Educação e treinamento de cirurgiões-dentistas, estudantes de odontologia e 

outros profissionais relacionados à saúde da criança, na prevenção e 

interceptação dos problemas oclusais; 

2. Organização de serviços dirigidos ao tratamento das desordens oclusais severas 

cujos portadores devem ser considerados deficientes e portanto possuir prioridade 

no investimento público; 

3. Investigações para, dentre outros aspectos, detectar condições suspeitas de má 

oclusão; 

4. Programas-piloto para estabelecer os procedimentos mais eficazes e eficientes do 

ponto de vista da saúde pública; 

5. Criação de comitês consultivos designados pelo Estado ou por associações de 

ortodontistas para recomendar, dentre outros aspectos, critérios de qualificação, 

prioridade de tratamento e padrões de qualidade da assistência; 
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6. Definição de padrões básicos para os serviços ortodônticos nas diferentes etapas 

da infância e adolescência: 0-2 anos, 3-5 anos, 6-12 anos e 13-17 anos. 

Esse conjunto de sugestões, passados exatamente meio século, pode ser 

considerado um ponto de partida para a discussão sobre a oportunidade e a 

conveniência da introdução de alguns desses princípios no interior de cada sistema 

de saúde. 

Antes de considerar cada ponto, é importante sublinhar que, embora a 

disposição temática presente na estrutura da discussão desta investigação indique 

aparentemente para a sujeição dos sistemas de saúde à epidemiologia; o que é 

verificado, de fato, na história da evolução do primeiro, é sua subordinação à ordem 

econômica e social engendrada pela resultante das forças políticas das diferentes 

nações, Estados e blocos de países. Somente a partir das últimas décadas tem-se 

assistido uma busca de maior racionalidade das ações médico-sanitárias, como 

desdobramento dentre outras razões, das crises do sistema econômico, especialmente 

do sistema financeiro internacional, e da necessidade de conter o crescimento das 

despesas em saúde. 

Do ponto de vista epidemiológico, existem conhecimentos suficientes para 

reconhecer a elevada prevalência dessa morbidade na população infantil urbana. 

Cerca de metade das crianças na faixa etária dos 3 aos 5 anos tem apresentado 

alguma anormalidade (VISKOVIC et a/. 185 1990); KABUE et a/.86 1995; 

TOMIT A 168 1996; LEGO VIC et a/. 99 1998); e aproximadamente 1/3 da população de 

12 anos ou mais tem sido afetada por problemas oclusais moderados e severos 

(KELLY & HARVEY88 1977; BERNHOLD & LINDQVIST13 1981; 

MASZTALERZ111 1989; BURDEN & HOLMES24 1994; O'DOWLING & 
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O'MULLANE123 1995), os quais devem ser avaliados para se aferir a necessidade ou 

não de tratamento ortodôntico, segundo os recursos disponíveis de cada sistema de 

saúde. 

Para ilustrar os problemas oclusais em estágios precoces, é interessante 

reproduzir os resultados observados no estudo epidemiológico de uma amostra de 

2.139 crianças de 3-5 anos de uma região urbana no Brasil. 

TABELA33 

Distribuição das crianças de 3-5 anos de idade segundo as variáveis 
oclusais mais relevantes. Bauru, 1996. Em percentual. 

Variáveis oclusais Subtipos % 

Relação sagital ........................................ . Classe 11 30,0 

Classe ITI 2,9 

Ausência de diastema .............................. . Arco superior 26,8 

Arco inferior 34,4 

Mordida aberta anterior 29,2 

Mordida cruzada posterior unilateral 18,4 

Fonte: TOMIT A 1996. 

Este estudo revelou de forma mais detalhada a distribuição dos diferentes 

sinais no conjunto dos problemas oclusais presentes na dentição decídua. 

Os problemas que essas alterações oclusais mais severas provocam ao seu 

portador podem ser basicamente de três tipos: prohlemas psicossociais relacionados 

às deficiências na aparência e estética oro-facial; problemas funcionais incluindo 

dores musculares, desordens da articulação têmporo-mandibular, dificuldades com 

mastigação, deglutição, digestão e fonética; e maior susceptibilidade a traumas, 

doença periodontal e cárie dentária. 
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As oclusopatias resultam, em última análise, da interação de fatores 

ambientais e genéticos. No entanto, durante muito tempo, considerou-se que esses 

problemas estavam mais relacionados à herança genética e portanto, eram de dificil 

controle e prevenção. 

''Está claro que no desenvolvimento das anomalias 

ortodônticas, influências hereditárias são predominantes, o 

que implica que a intervenção preventiva é limitada." (V AN 

DER LINDEN & MOERSMA177 1987, p. 37). 

·Um exame minucioso da trajetória conceitual mostra que, no início do século 

XX, acreditava-se que o ambiente tinha um grande efeito no desenvolvimento oro

facial, e que o tratamento ortodôntico era logicamente mais um componente dos 

fatores ambientais a influenciar nesse desenvolvimento. Por volta da metade do 

século, falhas com a prática do tratamento precoce combinado à elevação do 

conhecimento em Genética levaram quase universalmente à adoção da concepção 

oposta, descrita anteriormente (PROFFIT136 1986, p. 1 ). 

"Procedimentos de ortodontia preventiva e interceptativa, 

mormente eles apresentarem grande base teórica e um apelo 

racional, parecem ser incapazes para com sucesso resolver 

mais do que 15 a 20% dos problemas oclusais infantis. 

Ortodontia corretiva, mais do que a ortodontia preventiva e 

interceptativa, deveria ser enfatizada tanto no planejamento 

público da oferta de assistência quanto da educação 

odontológica.". (ACKERMAN & PROFFIT1 1980, p. 85) 
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Em artigo posterior, PROFFIT et a/. 138 
( 1998), afirmaram no último 

parágrafo: 

"Para problemas ortodônticos, é improvável a prevenção ser 

efetiva porque má oclusão muda somente um pouco com 

baixos níveis de cárie dentária e de perda dentária, e 

melhorias na saúde bucal; medidas preventivas específicas 

para alinhamento ou problemas oclusais não existem até o 

presente momento". (PROFFIT et ai. 138 1998, p. 1 06), 

A discussão sobre a determinação dos fenômenos do crescimento humano é 

intensa, também, entre pediatras, geneticistas, antropólogos e epidemiologistas. 

FRANÇA-JUNIOR50 (1998, p. 31-2) analisando esta problemática afirma que: 

"A genética moderna entende que a estatura, peso e outros 

traços antropométricos são características fenotípicas com 

determinação ambiental (multifatoríal e randômica) e 

genética (poligênica ou poucos gens principais)." 

( .... ). 

"Em síntese, nos casos em que se estuda a mudança secular 

das estaturas, estar-se-á tmerso em um campo de 

determinações, no qual as transformações culturais são mais 

importantes do que as mudanças genéticas na explicação de 

suas variações. 
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A maiOr parte dos investigadores contemporâneos 

reconhecem que as condições de vida são determinantes nas 

diferenças de estaturas inter e intra-populações nacionais." 

No final do século XX parece mais nítido a insustentabilidade de apenas um 

desses pontos de vista, isto é, cada vez mais é reconhecido a interação de ambos os 

fatores na etiologia das oclusopatias. 

"Nos anos 90, uma visão mats equilibrada parece estar 

emergindo. Pesquisa contemporânea têm rejeitado um quadro 

simplista da má oclusão como resultado de herança, de modo 

independente, de características faciais e dentárias, mas as 

observações consistentemente têm mostrado também que não 

há explicações simples para má oclusão em termos de 

funções orais". (PROFFIT & FIELDS137 1995, p. 133) 

Assim, pode-se afirmar que a ênfase nos fatores genéticos foi e é uma tomada 

de posição precipitada, que contribuiu no passado e ainda contribui, para a 

constituição de um certo obstáculo epistemológico ao desenvolvimento de técnicas e 

métodos de prevenção, cuja possibilidade mesmo que num horizonte distante não 

deveria ser descartada, a despeito de pesquisadores ainda tomarem por base trabalhos 

anacrônicos. 

O fato é que os esquemas interpretativos relativos à etiologia dos problemas 

oclusais necessitam ainda de muitos e numerosos estudos, particularmente no campo 

da Antropologia, da Genética e da Epidemiologia Analítica. Este é um problema de 

natureza científica que não deve ser solucionado através da mera tomada de posição, 
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mas da reunião de dados a partir de diferentes áreas e disciplinas do conhecimento. 

Portanto, é pertinente discutir alguns desdobramentos considerando a hipótese da 

predominância dos aspectos ambientais na formação fenotípica dos problemas 

oclusais em populações. A comparação de múltiplas fontes de dados oferece 

sustentação para a noção de que a variação desses problemas pode estar mais 

associada a fatores ambientais do que genéticos, ligados principalmente às alterações 

do modo de vida e fatores inerentes, provocados pelo intenso processo de 

urbanização e industrialização (CORRUCCINI31 1984; DE MUELENAERE et a/. 35 

1992; WEILAND et a/. 186 1997; BRIN et a/.20 1998). 

Dentre os fatores ambientais que podem ser elencados destacam-se aspectos 

ligados: ao aleitamento matemo; ao uso de produtos de sucção; à manutenção de 

hábitos deletérios em idades avançadas; à inflamação das vias áreas superiores e 

conseqüente abandono da respiração nasal; à cárie dentária; à nutrição e dieta; e 

finalmente, à exodontias em áreas sem acesso à assistência odontológica. 

Os tipos mais comuns de anomalias oclusais são relacionados a desarmonias 

do crescimento do processo alveolar ou basal de um dos maxilares ou da combinação 

desses (PROFFIT & FIELDS137 1995). A identificação, controle e orientação dos 

fatores ambientais que participam da regulação do crescimento dos maxilares e 

outras estruturas crânio-faciais pode ser o princípio norteador da implementação de 

programas preventivos ou de intervenção em ortodontia (V ARRELA & ALANEN 179 

1995). 

No Brasil, a formulação de proposições de técnicas e métodos preventivos 

não é reéente. Em 1965, foi publicado no tomo IV do Mamtal de Odontologia 

Sanitária um capítulo relativo à prevenção das deformidades dentofaciais, aí 
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incluídos os problemas de oclusão (VIEGAS 182 1965). Certamente foi a pnme1ra 

tentativa, entre nós, de uma sistematização científica da teoria e da prática da 

prevenção desses problemas em saúde pública. Embora nesse período, a hegemonia 

do paradigma genético atravessasse o seu apogeu, nessa publicação foram descritos 

procedimentos preventivos estruturados no quadro conceitual relativo aos níveis de 

prevenção e de aplicação formulados por LEA VELL & CLARK98 (1965). Várias 

publicações foram referidas para fundamentar os métodos e técnicas de prevenção e 

interceptação de problemas oclusais (BRANDHORST19 1946; SANNERUD150 1955; 

BARBER & RENFROE8 1957· SALZMANN149 1957· MOYERS 117 1959· FISK47 

' ' ' 

1960; DAVIES & KING33 1961; GRABER64 1962). 

Outro aspecto importante que cabe sublinhar nesta discussão é que, do ponto 

de vista da saúde pública, rege o princípio geral de "prestar o maior beneficio para o 

maior número possível de pessoas", o que significa "procurar um beneficio razoável 

para o maior número em vez de um beneficio total para um pequeno número" 

(CHA VES28 1960), de tal modo a alcançar um equilíbrio entre a extensão da 

cobertura (população beneficiada) e a profundidade da atenção (tipos de serviços 

prestados) das ações de saúde. 

Os sistemas de saúde, sejam aqueles onde prevalece a doutrina da seguridade 

social e da solidariedade entre os cidadãos (Reino Unido, Dinamarca, Itália), sejam 

aqueles orientados pelo princípio do seguro social obrigatório e público (Alemanha, 

França, Países Baixos), complementado ou não por seguros individuais privados, tem 

historicamente sido norteados pela busca da universalidade, equidade e integralidade 

das ações e serviços de saúde. 
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''Tendência também predominante é a da hierarquização de 

demandas e necessidades. Garantido universalmente o direito 

à consulta, o acesso aos serviços especializados e ao hospital, 

afora situações de urgência, está condicionado a critérios 

mais restritos e variáveis em cada país." (RIBEIR0141 1993, 

p. 114) 

Nos EUA, a mais radical sociedade liberal do planeta, onde diferentemente 

do Canadá e dos países capitalistas da Europa, não há um sistema nacional de saúde, 

mas sim planos individuais para a prestação desses serviços, as despesas em saúde 

são crescentes e consomem, dentre os vários países, uma das mais altas cifras de 

produto nacional bruto. Em 1989, após vários momentos de negociação com os 

prestadores, o governo logrou reduzir as tarifas pagas aos hospitais e outros serviços 

pelos programas federais Medicare (assistência aos idosos) e Medicaid (assistência 

aos carentes). 

Nesse país, onde a presença do Estado é apenas tolerada, é cada vez mais 

evidente a exigência por uma maior racionalidade que estabeleça controles sobre as 

imperfeições do mercado; os custos da assistência à saúde; o uso abusivo, inoportuno 

e inadequado de tecnologia; a desarticulação entre as diferentes unidades de serviços, 

dentre outros pontos. 

Com base no exposto, muitos dos aspectos relativos às sugestões formuladas 

há cinco décadas podem e devem ser objeto de exame em cada sistema de saúde, 

desde que seja compreendido o lugar ocupado pelo problema das oclusopatias no 

conjunto dos demais problemas de saúde bucal que atingem não somente a infância, 

mas sobretudo a adolescência, a vida adulta e a terceira idade. As doenças 
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periodontais, o câncer bucal e as fendas lábio-palatais podem ser problemas mais 

prioritários do que as oclusopatias. 

É necessário considerar que, enquanto nos países industrializados a cárie 

dentária e as enfermidades periodontais estão diminuindo e os programas de saúde 

bucal começam a dirigir esforços em direção à população adulta e idosa (WH0191 

1994), nos países em desenvolvimento a prevalência das principais enfermidades 

bucais e as medidas para enfrentá-las variam bastante. 

No estabelecimento de prioridades em saúde pública, não é apenas o número 

de pessoas atingidas e a seriedade do dano causado que devem ser levados em conta, 

mas sobretudo e também, a possibilidade de atuação eficiente, o custo per capita, e o 

grau de interesse da comunidade (CHA VES28 1960). Não se pode desconsiderar 

também, que toda ação eficaz, seja aquela cuja finalidade é o controle e a prevenção 

dos problemas oclusais, seja aquela cujo objetivo final é o tratamento ortodôntico de 

problemas severos já instalados, produz impacto e repercussão tanto na infãncia 

quanto na adolescência e na vida adulta. 

Nesse sentido, embora as recomendações apresentadas tenham sido 

formuladas há meio século, parece que todas são ainda pertinentes e devem ser 

consideradas nas pautas e atribuições de cada sistema de saúde. Dentre as alíneas, 

reconhece-se que o item cinco deva ser considerado o mais importante. Prévio a 

qualquer tomada de decisão no campo da saúde pública é necessário a 

fundamentação do problema, a definição dos objetivos, e a análise do grau de 

viabilidade e factibilidade das diferentes estratégias que podem ser utilizadas para 

enfrentá-lo. Isto implica a criação de comitês consultivos compostos por 

profissionais de diferentes áreas e setores relacionados ao problema, os quais possam 
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emitir parecer ou indicar atividades e ações levando em conta diferentes pontos de 

vista e dimensões do problema, isto é, desde a dimensão institucional e 

administrativa até os aspectos técnicos e operacionais. 

Em segundo lugar, parece fundamental que se assegure estímulo e incentivo 

para o desenvolvimento de novas investigações e levantamentos nesta área a fim de 

reunir mais informações científicas que possam contribuir em basicamente duas 

direções: no diagnóstico do problema e nas medidas de intervenção, de um ponto de 

vista de saúde coletiva. Isto significa o desenvolvimento de mais pesquisas 

epidemiológicas para não apenas acompanhar as flutuações dos níveis de prevalência 

dos problemas oclusais, mas também e sobretudo, para a elucidação do significado 

dos diferentes fatores de risco relacionados. Pesquisas em programas-piloto que 

possam clarificar e contribuir para a definição de métodos e técnicas eficazes e 

eficientes do ponto de vista da saúde pública devem ser consideradas em cada 

sistema de saúde. 

Em seguida pode ser apreciada a primeira recomendação do documento, a 

qual diz respeito não apenas aos sistemas de saúde, mas também ás universidades e 

centros de formação permanente de profissionais da área odontológica e de outras 

áreas da saúde. Ela é endereçada aos currículos de graduação em odontologia, aos 

cursos de formação de pessoal auxiliar odontológico, às residências médicas em 

pediatria, às escolas de formação de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e de 

outros agentes de saúde comunitária no sentido de que seja considerado a oferta de 

subsídios e a formação de pessoal com capacidade para atuar na prevenção e 

interceptação dos problemas oclusais compreendendo essa atuação no conjunto 

dos esforços dirigidos ao crescimento e desenvolvimento da criança. 
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As sugestões que restam referem-se a serviços de saúde e podem ser tratadas 

simultaneamente. A provisão de serviços de saúde é sempre uma medida de dificil 

decisão, pois de modo geral pode implicar em aumento dos gastos em investimento e 

custeio. Em 1960, foi realizado um seminário sobre serviços odontológicos na cidade 

de Gotemburgo - Suécia, cuja conclusão foi: 

"( ... ) quando os recursos disponíveis forem limitados, deve-se 

seguir no tratamento das más oclusões a seguinte ordem de 

prioridade: 

1 o - tratamento das anomalias que constituem handicap; 

2° - medidas preventivas; 

3°- tratamento de casos simples." (VIEGAS182 1965, p. 388) 

Existe um razoável consenso na literatura que, do ponto de vista sanitário, 

quando serviços ortodônticos forem estruturados, a prioridade deve ser para os 

problemas oclusais mais severos que constituem deficiências estéticas e/ou 

funcionais graves com implicações psicossociais imediatas ou futuras ao seu 

portador. A realização de levantamentos e triagens em determinadas idades e 

estágios de desenvolvimento pode ser uma ferramenta valiosa para identificar casos 

mais severos (FOSTER & MENEZES48 1976; HILES77 1985; KIRSCHEN90 1998). 

Nos países industrializados, embora seja deficiente a informação científica 

sobre as ações e serviços ortodônticos, quer do ponto de vista de sua eficiência quer 

do ponto de vista de sua eficácia, cuja análise permita configurar um panorama 

consistente para oferecer subsídios ao planejamento normativo e estratégico de ações 

sanitárias nesta área, alguns estudos têm mostrado o impacto na prática ortodôntica 

ensejado pelas mudanças de padrão das doenças bucais. Em determinadas regiões 
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com um sistema de atenção à saúde bucal infantil bem estruturado, a tendência 

observada é de cada vez mais os cirurgiões-dentistas integrarem ações de terapêutica 

ortodôntica na sua prática diária (INGERVALL et a/.82 1984; TAYLOR & KERR165 

1985). No entanto, as estimativas existentes precisam ser melhoradas, pois ainda é 

grande a latitude de especulação em relação ao futuro da assistência ortodôntica e sua 

integração à clínica odontológica geral (KUNZEL95 1987). 

Em regiões mais desenvolvidas da Europa, América do Norte, Ásia e 

Oceania, a demanda por serviços ortodônticos tem alcançado cifras que variam de 

5% a 200/o (KUNZEL95 1987; BRUNELLE23 1996), sendo que relações de gênero 

(WHEELER et a/. 188 1994) e renda (WHEELER et a/. 188 1994; PROFFIT et a/. 138 

1998) parecem exercer forte influência . 

Em relação ao tratamento ortodôntico, tem sido notado que em muitos casos 

as necessidades objetivas de tratamento não correspondem às necessidades 

percebidas pelo paciente (GOGGINS apudKUNZEL95 1983). 

Em vários países, um determinado número de tarefas pode ser delegado para 

pessoal auxiliar na prática ortodôntica (TURNER & PINSON173 1993). Terp. sido 

documentado que a utilização de pessoal auxiliar odontológico permite, quando sob 

certas condições de trabalho, tanto do ponto de vista da eficiência quanto da eficácia, 

a elevação da qualidade, da produtividade e do rendimento dos serviços prestados 

pelo cirurgião-dentista (FRAZÃO et ai. 52 1995). O emprego de pessoal auxiliar 

odontológico deve ser orientado de forma coordenada tanto às atividades de 

promoção da saúde bucal cuja finalidade é diminuir a prevalência e gravidade das 

enfermidades bucais na população como às atividades de tratamento (FRAZÃO & 

CASTELLANOS55 1999). Nos países escandinavos, auxiliares podem promover a 
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separação dentária prévia a aplicação de bandas, colar brackets nos dentes, realizar 

moldagens, inserir e remover bandas e arcos previamente ajustados pelo dentista 

(SHA W 155 1983). Do mesmo modo, ocorre em relação aos higienistas no Canadá 

(TURNER & PINSON173 1993). Na Austrália, algumas das tarefas acima são 

delegadas aos higienistas (WEXLER187 1995). A maioria dos ortodontistas norte

americanos delegam tarefas para pessoal auxiliar em procedimentos de tratamento 

(GOTTLEffi et a/.63 1987). 

Em relação à implementação de medidas preventivas, prioridade dois do 

seminário de Gotemburgo, os conhecimentos existentes (SIMÕES160
.J

61 1978, 1985; 

VIGORIT0183 1986; LIN0101 1994) indicam que é fundamental todo esforço no 

âmbito dos sistemas de saúde para capacitar pessoal para atuar na prevenção dos 

problemas de crescimento e desenvolvimento integrando ações de 2° nível - proteção 

específica - nos programas de atenção matemo-infantil. Essa ações não dependem da 

estruturação de novos serviços e, por essa razão, deveriam ser consideradas no 

conjunto das prioridades dos sistemas de saúde. 

A propósito, cabe sublinhar uma vez mais, o papel exercido pelo uso de 

compostos fluorados, em particular o uso sistêmico através das águas de 

abastecimento, medida que pode significar uma redução de prevalência da ordem de 

15 a 20% dos casos. Neste estudo, foi observado que o número de casos severos é 1,5 

vezes menor quanto mais baixo for o ataque de cárie dentária (p < 0,0036) e que o 

risco estimado de oclusopatia moderada/severa pode decrescer de 50% para 36% na 

dentição permanente e de 3 2% para 22% na dentição decídua. 



Discussão: implicações para os sistemas de saúde 
164 

Quanto ao terceiro item - tratamento dos casos simples - pode-se afirmar que 

é o ponto mais complexo e dificil de ser alcançado para a grande maioria dos 

sistemas de saúde. 

Embora alguns autores possam concordar com a seguinte afirmação: 

"O baixo custo, a simplicidade e a relativa facilidade de 

aplicação das medidas preventivas e interceptativas, em 

contraposição à complexidade, especialização e preços 

elevados das corretivas, justificam suficientemente a 

necessidade de uma política de saúde orientada a reduzir ou 

limitar a utilização desta última terapêutica" (SATURN0151 

1980: p. 245), 

e seJa inegável que tenha havido um desenvolvimento notável da ortodontia 

interceptativa, especialmente com o aprimoramento das técnicas ortopédico

funcionais (SIMÕES 161 1985), prevenção e tratamento precoce em ortodontia é ainda 

objeto de continuado debate e controvérsia sobre análise de custo-efetividade e 

beneficios funcionais e psicológicos (TSCHILL et a/. 172 1997). 

Quando as oclusopatias são um problema comum na dentição decídua, a 

relação custo-efetividade do ponto de vista da saúde coletiva pode ser elevada se a 

assistência for dirigida a problemas oclusais não severos. Aspectos relacionados a 

biotipos desfavoráveis (VILLA VICENCIO et a/. 184 1996), cooperação do paciente 

(MEHRA et a/. 1 13 1998; RICHTER et a/. 144 1998; RICHARDSON142 1998), dentre 

outros, não asseguram a sua plena eficácia e exigem em muitos casos a 

complementação da ortodontia corretiva (ACKERMAN & PROFFIT1 1980). 
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No final do século XX admite-se a existência de uma maior disponibilidade 

de medidas de 3° nível de prevenção (ortodontia interceptativa). A casuística 

apresentada por muitos pesquisadores e ortodontistas demonstra a eficácia dos 

procedimentos e o resultado dos tratamentos, tomando bastante encorajadora sua 

aplicação em sistemas de saúde (VIGORIT0183 1986; LIN0101 1994). 

Entretanto, muito pouca atividade de pesquisa ortodôntica tem sido 

direcionada para a prevenção das oclusopatias do tipo mordida cruzada posterior, 

distoclusão e apinhamento (V ARRELA & ALANEN179 1995). Assim, não há 

informação consistente, isto é, de base populacional, sobre a redução dos problemas 

oclusais através de medidas preventivas de natureza ortodôntica. Uma das razões 

para isso provavelmente seja a falta de estudos longitudinais controlados cujas 

estimativas permitam detectar tais mudanças de um ponto de vista sanitário e 

epidemiológico (KUNZEL95 1987). 

Finalmente, pode-se concluir com base nas informações disponíveis, que a 

realização de levantamentos e triagens para a identificação e o tratamento dos casos 

mais severos - que provocam graves deficiências estéticas, fonéticas e/ou funcionais 

comprometendo a qualidade de vida e a inserção social do indivíduo - não apenas na 

dentição permanente, mas também nas dentições decídua/mista, combinado à 

introdução de ações de proteção específica em programas matemo-infantis 

direcionadas ao desenvolvimento oro-facial dos O aos 6 anos, são medidas que 

deveriam ser consideradas no planejamento estratégico e normativo dos diferentes 

sistemas de saúde. 
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Do ponto de vista sanitário, métodos de intervenção devem ser pesquisados e 

implementados o mais precocemente possível, para de um lado, aumentar a 

proporção da população com oclusão normal, e de outro reduzir o percentual de 

oclusopatia moderada/severa para níveis mais suportáveis economicamente e 

aceitáveis socialmente. 
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7. CONCLUSÕES 

A prevalência dos problemas oclusais na população de 5 e 12 anos de idade na 

cidade de São Paulo, Brasil, apresentou elevados valores, crescendo de 49,0 ± 4,5% 

na dentição decídua para 71,3 ± 3,9% na dentição permanente, sendo que a 

proporção de oclusopatia moderada/severa foi quase duas vezes maior na segunda 

dentição. O ataque de cárie acima das metas da OMS para o ano 2000 mostrou 

associação positiva com a severidade do dano. O risco estimado da população 

portadora de dentição permanente e com experiência passada de cárie dentária acima 

dessas metas apresentar oclusopatia moderada/severa se elevou de 22% para 50%. 

Sexo, tipo de escola e diferenças étnicas entre brancos e pardos não influenciaram a 

distribuição de oclusopatia moderada/severa na população infantil. 

Meta-análise revelou que os problemas oclusais aumentaram cerca de duas 

vezes entre estágios de desenvolvimento correspondentes à segunda dentição e 

estágios mais precoces. 

Além disto, com base na literatura científica verificou-se que esses distúrbios 

apresentaram um crescimento agudo nos últimos 200 anos cuja causa determinante 

pode ser atribuída à interação entre aspectos genéticos e ambientais. Entre estes 

últimos destacam-se fatores ligados: ao aleitamento matemo~ ao uso de produtos de 

sucção; à manutenção de hábitos deletérios em idades avançadas; à inflamação das 

vias áreas superiores e conseqüente abandono da respiração nasal~ à cárie dentária~ à 

nutrição e dieta; e finalmente, à exodontias em áreas sem acesso à assistência 

odontológica. 
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De modo geral, a análise dos dados apresentados permitiu confirmar os 

problemas oclusais na inf'ancia como um importante problema de saúde pública que 

deve ser incluído nas pautas e atribuições dos gestores dos sistemas de saúde, 

especialmente aqueles sistemas situados em regiões de elevado grau de urbanização e 

industrialização. 

Tanto a realização de estudos longitudinais quanto de levantamentos e 

triagens para a identificação e o tratamento dos casos mais severos - que provocam 

graves deficiências estéticas, fonéticas e/ou fi.mcionais comprometendo a qualidade de 

vida e a inserção social do indivíduo na intãncia, adolescência e vida adulta - não 

apenas no período da dentição permanente, mas também nas dentições decídualmista, 

combinado à introdução de ações de proteção especifica em programas materno

infantis direcionadas ao desenvolvimento oro-facial dos O aos 6 anos, são medidas que 

devem ser consideradas no planejamento estratégico e normativo dos diferentes 

sistemas de saúde. 

Do ponto de vista sanitário, métodos de intervenção devem ser pesquisados e 

implementados o mais precocemente possível, para de um lado, aumentar a proporção 

da população com oclusão normal, e de outro reduzir o percentual de oclusopatia 

moderada/severa para níveis mais suportáveis economicamente e aceitáveis 

socialmente. 
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td: 011-3061-5233 ramal2282 • ras: 011-883-3501 • r-mail: prnarv~>usp.br 

AO PAI OU RESPONSÁVEL POR: 

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a Secretaria de Estado 
da Saúde estão promovendo uma pesquisa para conhecer a extensão e a profundidade 
dos principais problemas de saúde bucal (cárie dentária, desvios de oclusão 
"alterações da mordida" etc. ) nas crianças de 5 a 12 anos na cidade de São Paulo e 
sua relação com a fluoretação das águas de abastecimento público. Para isso, foram 
sorteadas 60 escolas públicas e 60 escolas privadas, dentre as quase 3 mil escolas da 
cidade, abrangendo diferentes regiões do município. 

Nesse sentido, comunicamos que foi incluída na pesquisa a escola onde seu filho 
estuda. Para assegurar a validade e a consistência dos dados a serem obtidos nesta 
investigação científica, é muito importante que as crianças selecionadas 
aleatoriamente possam ser examinadas pelos profissionais cirurgiões-dentistas 
especialmente qualificados para este fim. Pelas características metodológicas da 
pesquisa apenas 20 crianças em cada escola serão sorteadas para o exame, o qual 
consistirá apenas na observação das características dos dentes e das arcadas. 
Gostaríamos de ressaltar que tais exames serão realizados com materiais descartáveis, 
estéreis, obedecendo os princípios de segurança e proteção do paciente recomendados 
pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e outras 
instituições com atuação nesta área. 

Assim pedimos sua autorização para esta finalidade e, certos da sua compreensão e 
apoio, agradecemos em nome das nossas instituições permanecendo à disposição para 
eventuais esclarecimentos. 

São Paulo, julho de 1996. 

PROF. DR. ROBERTO A. (ASTELI..ANOS FERNANDEZ 
Coordenador da P sa 

Autorizo (assinatura do pai/responsável e data) : 
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CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO GRUPO ÉTNICO 
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Nas pesquisas desenvolvidas no âmbito da Disciplina HSP930 -
EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE BUCAL, da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, tem sido adotada, para a categorização dos diferentes 
grupos étnicos, a classificação utilizada pela Fundação IBGE: 

GRUPO ÉTNICO CÓDIGO CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Amarelo A pele branco-amarela; olhos oblíquos, repuxados. 

Branco B pele branca; cabelo liso ou ondulado fino (de louro a negro); 

nariz estreito e proeminente; lábios finos (ou de espessura 

mediana); gengiva cor rósea (com suas variações normais 

devidas à queratinização e vascularização). 

Negro N pele castanho-escura ou negra; cabelo ondulado, 

encarapinhado ou em anel, geralmente escuro; nariz largo ou 

achatado; gengiva pigmentada pelo acúmulo de melanina. 

Pardo p pele de coloração entre branca e negra ("mulato", 

"moreno"); traços evidenciando miscigenação; 

impossibilidade de incluir o indivíduo nas categorias 

"branco", "negro" ou "amarelo". 

NOTA: Em virtude das dificuldades para classificar os indivíduos segundo 
características étnicas, num país com alto grau de miscigenação como é o 
Brasil, a escolha da categoria deve ser feita levando-se em consideração os 
traços predominantes. 
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Faculdade de Saúde Pública/USP - Secretaria de Estado da Saúde 
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO EM SAÚDE BUCAL 

IDADE D D SEXO D G. ÉTNICO D TIPO ESC. D REGIÃO D EXAMINADOR D 
Condição Dental - Arco Superior 

DDDDDDDD DDDDDDDD 
Necessidade de Tratamento - Arco Superior 

DDDDDDDD DDDDDDDD 
Condição Dental - Arco Inferior 

DDDDDDDD DDDDDDDD 
Necessidade de Tratamento - Arco Inferior 

DDDDDDDD DDDDDDDD 
FLUOROSE D MÁOCLUSÃO D 

I<JO 

(l)() 
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ANEXO IV 

-
MULTLR- Release 07/89 
MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION BY UNCONDITIONAL ANO CONDITIONAL METHODS 
Ludwig Institute for Canccr Rescarch - SP Branch 
Epidemiology and Biostatistics Unit 
Copyright (C) 1988 LICRISP 

TITLE : ANALISE 1 

V ARIABLES PRESENT IN FILE 

1 SEX 2 ETNIA 3 ESC 4DENT 
5 ATCAR 6 ONOL 

V ARIABLES TO BE USED 

OUTCOME ONOL 

RESTRICTION 

Variable ......... .. 
Va1ue .. :........... 0.00 
Opcrand ........... . 

RUNTIME CHARACTERISTICS 

Program ............ MUL TLR (WITHOUT COPROCESSOR SUPPORT) 
Dataset ............ A:\SPTEONOL.DAT 
Dictionary ......... A:\SPTEONOL.DIC 
Date ............ Monday. Oct 12. 1998 
Time ............ 13: 12:J7.78 

IIJ I 

IIJ I 
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MULTLR- MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION BY UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL METHODS - Monday. Oct 12. 1998 13:12:37.78 Puge 1 

CUTPOINT TERM COEFF. S.E. Z-SCORE P-VALUE O.R. LOWERUPPER 

SINGLEDENT 0.7201 0.1418 5.0776 
SINGLEATCAR 0.5479 0.1463 3.7444 

CONSTANT -1.2827 0.1247 

LOG-LIKELIHOOD (CYCLE 1) = -624.6305 
LOG-LIKELIHOOD (CYCLE 4) = -607.1497 

-2*MAXIMIZED LOG-LIKELIHOOD= 1214.2993 

TEST STATISTIC D.F. P-VALUE 

SCORE 34.5318 2 0.0000 
LIKELIHOOD RATIO 34.9618 2 0.0000 

CRITERIA AND MODEL-BUILDING CHARACTERISTICS: 

ANAL YSIS (LIKELIHOOD)........ UNCONDITIONAL 
TOLERA.l"'CE ................... 0.0000010000 
CONVERGENCE ................. 0.0000100000 
ITERA TIONS .. .. .. . . . .. .. . .. .. 15 
CONFIDENCE LEVEL ...... .... .. 95% 
RECORDS IN ANAL YSIS .. .... .. . 985 
ERROR OR W ARNING MESSAGES ... NONE 
TIME (SECONDS) .............. 11.040 

0.0000 2.055 
0.0002 I. 730 

-10.2842 0.0000 

VARIABLES 

1.556 
1.298 

2.713 
2.304 

REF.CATEG. 
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MULTLR- MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION BY UNCONDITIONAL ANO CONDITIONAL METHODS - Mondny, Oct 12, 1998 13:14:25.00 Page 2 

CUTPOINT TERM COEFF. S.E. Z-SCORE P-VALUE 

SINGLEDENT 0.7225 0.1429 
SINGLEATCAR 0.5494 0.1466 
0.50 ETNIA(2) 0.3251 
1.50 ETNIA(3) -0.0269 
2.50 ETNIA(4) 0.3419 

CONSTANT -1.3064 

LOG-LIKELIHOOD (CYCLE I) = -624.6305 
LOG-LIKELIHOOD (CYCLE 4) = -606.0623 

0.4166 
0.1508 
0.2827 
0.1358 

-2*MAXIMIZED LOG-LIKELIHOOD= 1212.1246 

5.0557 
3.7484 

TEST STATISTIC D.F. P-VALUE 

SCORE 36.7195 5 0.0000 
LIKELIHOOD RATIO 37.1365 5 0.0000 
LIKELIHOOD RAT10 2.1747 3 0.53G9 

CRITERlA ANO MODEL-BUILD1NG CHARACTERISTICS: 

ANAL YSIS (LIKELIHOOD)........ UNCONDITIONAL 
TOLERANCE ................... 0.0000010000 
CONVERGENCE ................. 0.0000100000 
ITERATIONS .................. 15 
CONFIDENCE LEVEL ...... .. .. .. 95% 
RECORDS IN ANAL YSIS .... .... . 985 
ERROR OR W ARNING MESSAGES ... NONE 
TIME (SECONDS) .............. 23.350 

0.0000 
0.0002 

0.7805 0.4351 
-0.1785 0.8583 
1.2092 0.2266 
-9.6216 0.0000 

VARIABLES 

ETNIA 

O.R. LOWERUPPER REF.CATEG. 

2.060 1.556 2.725 
1.732 1.300 2.309 

1.384 0.612 3.132 BASELINE 
0.973 O. 724 1.308 BASELINE 
1.408 0.809 2.450 BASELINE 

19.1 
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MULTLR- MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION BY UNCONDITIONAL ANO CONDITIONAL METHODS - Wcdncsday, Oct 14, 1998 14:17:54.46 Pagc 2 

CUTPOINT TERM COEFF. S.E. Z-SCORE 

SINGLEDENT O. 7229 
SINGLEATCAR 0.5597 
SINGLESEX -0.1186 

CONSTANT -1.2283 

0.1419 
0.1471 
0.1387 

5.0932 
3.8052 
-0.8548 
0.1395 -8.8026 

LOG-LIKELIHOOD (CYCLE 1) = -624.6305 
LOG-LIKELIHOOD (CYCLE 4) = -606.7841 

-2*MAXIMIZED LOG-LIKELIHOOD= 1213.5681 

P-VALUE 

0.0000 
0.0001 
0.3927 

0.0000 

O.R. LOWERUPPER 

2.060 1.560 
1.750 1.312 
0.888 0.677 

TEST STATISTIC D.F P-VALUE VARIABLES 

SCORE 35.2205 3 0.0000 
LIK.ELIHOOD RATIO 35.6930 3 0.0000 
LIKELIHOOD RATIO 0.7312 I 0.3925 SEX 

CRITERIA ANO MODEL-BUILDING CHARACTERISTICS: 

ANAL YSIS (LIKELIHOOD)........ UNCONDITIONAL 
TOLERANCE ................... 0.0000010000 
CONVERGENCE ................. 0.0000100000 
ITERA TIONS .. .. .. . .. .. .. .. .. . 15 
CONFIDENCE LEVE L .. .. .. . ... .. 95% 
RECORDS IN ANAL YSIS ......... 985 
ERRO ROR W ARNING MESSAGES ... NONE 
TIME (SECONDS) .............. 0.390 

2.721 
2.335 
l.l66 

REF.CATEG. 
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MULTLR • MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION BY UNCONDITIONAL ANO CONDITIONAL METHODS • Wedncsday. Oct 14. 1998 1~: 18:20.94 Page ~ 

CUTPOINT TERM COEFF. S.E. Z-SCORE P-VALUE 

SINGLEDENT O. 7223 0.1419 
SINGLEATCAR 0.5566 0.1475 
SINGLEESC -0.0678 0.1391 

CONSTANT -1.2522 

5.0906 
3.7745 
-0.4874 
0.1392 -8.9982 

LOG-LIKELIHOOD (CYCLE l) = -624.6305 
LOG-LIKELIHOOD (CYCLE ~) = -607.0308 

-2*MAXIMIZED LOG-LIKELIHOOD= 1214.0617 

0.0000 
0.0002 
0.6260 

TEST STATISTIC D.F. P-VALUE VARIABLES 

SCORE 3~.7997 3 0.0000 
LIKELIHOOD RATIO 35.1994 3 0.0000 

0.0000 

LIKELIHOOD RATIO 0.2376 I 0.6259 ESC 

CRITERIA ANO MODEL-BUILDING CHARACTERISTICS: 

ANAL YSIS (LIKELIHOOD)........ UNCONDITIONAL 
TOLERANCE ................... 0.0000010000 
CONVERGENCE ................. 0.0000100000 
ITERA TIONS .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 5 
CONFIDENCE LEVE L ...... .. ... . 95% 
RECORDS IN ANAL YSIS .. .. .. ... 985 
ERROR OR W ARNING MESSAGES ... NONE 
TIME (SECONDS) .............. 0.440 

O.R. LOWERUPPER 

2.059 1.559 
1.745 1.307 
0.934 0.711 

2.719 
2.329 
1.227 

REF.CATEG. 
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OR 

SOMA 

OR 

SOMA 

1,63 
2,39 
1,89 
1,93 

3,3 
2,56 
1,83 

196 

ANEXO V 

Meta-análise para OR com teste de homogeneidade da OR 

LN(OR) SE(OR) 
0,48858001 0,219 
0,87129337 0,561 
0,63657683 0,342 

0,65752 0,051 
1,19392247 2,097 
0,94000726 0,27 
0,60431597 0,352 

SE2 w W LN(OR) X2 
0,047961 20,8502742 10,18702727 0,610897455 
0,314721 3,17741746 2,768462753 0,142190974 
0,116964 8,54963921 5,442502215 0,004591224 
0,002601 384,467512 252,7950799 0,001912359 
4,397409 0,22740664 0,271505896 0,064888199 

0,0729 13,7174211 12,8944 7543 1,077420922 
0,123904 8,07076446 4,87729183 0,024801143 

439,060436 289,2363453 1,926702276 

LNORFINAL= 0,65876202 

ORFINAL= 1,93239858 
IC= 

SE(ORpond)= 0,00227759 limite superior 1,925535922 
limite inferior 1,934464078 

Meta-análise para OR com teste de homogeneidade da OR excluindo-se 
estudo de Emrich et ai. (1965) 

LN(OR) SE(OR) 
1,63 0,48858001 0,219 
2,39 0,87129337 0,561 
1,89 0,63657683 0,342 

3,3 1,19392247 2,097 
2,56 0,94000726 0,27 
1,83 0,60431597 0,352 

SE2 w 
0,047961 20,8502742 
0,314721 3,17741746 
0,116964 8,54963921 
4,397409 0,22740664 

0,0729 13,7174211 
0,123904 8,07076446 

54,5929231 

LNORFINAL= 0,66750896 

ORFINAL= 1,9493753 

SE(ORpond)= 0,01831739 

W LN(OR) 
10,18702727 
2,768462753 
5,442502215 
0,271505896 
12,89447543 

4,87729183 
36,44126539 

limite superior 
limite inferior 

X2 
0,610897455 
0,142190974 
0,004591224 
0,064888199 
1,077420922 
0,024801143 
1,924789917 

I C= 
1,985902089 
1,914097911 


