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Prefácio

Sorriso de criança

Por detrás dum lindo sorriso

há equilíbrio, harmonia e função.

Mantê-lo vivo, é preciso.

Exige muito trabalho, com amor

e uma vida de dedicação!

Ao começar..., no prefácio, um discurso no singular, com uma abordagem livre e introdutória a

um trabalho que se pretende objectivo e pragmático ao longo da dissertação.

A saúde oral infantil foi desde sempre a minha vocação. Foi assim que logo após a conclusão da

minha especialidade de Estomatologia, sob a Direcção do Professor Doutor António Maria Baptista

Fernandes, figura incontornável da cirurgia portuguesa, com quem tive o privilégio de trabalhar e de

quem obtive o apoio e o incentivo para a criação da Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital

de Santa Maria, dei início a esta tarefa, no pretérito ano de 1986. Procurei que fosse uma referência na

prestação de cuidados diferenciados de saúde oral infantil, de ensino e de investigação no Hospital

Escolar da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Há pouco mais de duas décadas, Portugal debatia-se com elevada prevalência da cárie dentária

e um número escasso de profissionais médicos especialistas no campo da medicina oral. Foi quando

em 1983 participei, sob a orientação do saudoso Mestre Professor Doutor Fernando Leal da Costa, na

determinação de índices fundamentais de saúde oral da população escolar do concelho de Sines,

através da realização dum inquérito epidemiológico(1). Também na mesma época determinei e publiquei

a relação entre a população portuguesa e os clínicos de saúde oral que na altura era de 1 para 8000(2).

A partir daqui continuei a participar noutros estudos epidemiológicos(3,4).

Os tempos felizmente mudaram e foram dados passos de gigante rumo ao progresso em Portugal

no campo da medicina oral. Temos hoje médicos especialistas de estomatologia altamente

diferenciados e uma plétora de médicos dentistas de qualidade técnica equiparada aos seus pares

europeus. Temos também programas de prevenção e de tratamento, em especial da cárie dentária,

coordenados pela Divisão de Saúde Escolar, dependente da Direcção-Geral de Saúde e assessorada

por uma comissão de acompanhamento técnico-científico, amplamente representada pelos organismos

tutelares das diferentes áreas do conhecimento e parceiros envolvidos nos projectos em causa.
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Assistimos agora à ocorrência de novos factos que colocam naturalmente novos desafios.

Constatamos o recurso cada vez mais frequente ao tratamento ortodôntico. Observamos na clínica

diária um número crescente de crianças com disfunção têmporo-mandibular. Há hoje acesso amplo à

informação científica, sendo alguma alvo de controvérsia.

Torna-se necessário e premente conhecer melhor estes problemas, do ponto de vista de saúde

pública, pela realização de estudos epidemiológicos até ao momento não contemplados nos programas

estatais. Ficar-se-á deste modo a conhecer o padrão de oclusão dentária das crianças portuguesas e,

bem assim, a prevalência das disfunções têmporo-mandibulares nestas crianças.

Aqui surge o meu desejo de impulsionar esta tarefa; de todos quantos queiram e sejam capazes

de contribuir para mais um passo em frente, rumo ao melhor conhecimento e à possível intervenção

para uma melhor saúde oral dos portugueses.

Para a concretização do meu projecto, contei com o conselho do Professor Doutor Martins e

Silva, o saber, a experiência e a disponibilidade total dos meus Orientadores, Professores Doutores

António José Gonçalves Ferreira e Aníbal González Serrano, o apoio do meu Director do Serviço de

Estomatologia do Hospital de Santa Maria, Dr. Pedro A. Sá e Melo e, também, do Director do Serviço

de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Maxilofacial, Professor Doutor Acácio Cordeiro Ferreira.

No trabalho de campo tive o incentivo, a amizade pessoal e a colaboração permanente da Dr.a

Teresa Costa.

No Serviço de Estomatologia consegui a disponibilidade necessária graças à ajuda imprescindível,

na Consulta de Estomatologia Pediátrica, da Dr.a Alexandra Sá e Melo. Pude também contar com o

apoio especial do Dr. Manuel Martins Lopes e da Dr.a Margarida Neves dos Santos na orientação e

seguimento dos casos de ortodontia.

Quero agradecer a colaboração prestada pela técnica de prótese dentária, D. Ana de Jesus Carvalho,

pela chefia de Enfermagem, na altura coordenada pela enfermeira Fátima Martinho, pessoal administrativo

e ainda por todos os elementos do Serviço de Estomatologia do Hospital de Santa Maria.

Ao Dr. José Monteiro, técnico superior do Instituto Nacional de Estatística, devo as exigências de

adequação e rigor impostas ao tratamento estatístico dos dados. Por tudo isto lhe fico grato.

No apoio informático, em momentos de dificuldade, aqui fica uma palavra de reconhecimento

pela colaboração sempre pronta do Dr. Mário Augusto do Rosário.

Registo também o meu grande apreço pela dedicação e empenho da D. Maria José Calixto

Fontoura, que muitas vezes, com sacrifício da sua vida pessoal, realizou a árdua tarefa da conversão

dos textos, tabelas e gráficos para suporte informático.

O meu agradecimento final aos que aqui ficaram anónimos e que de algum modo contribuíram

para o êxito do meu trabalho.

Não posso terminar sem pedir desculpas ao leitor pelas imperfeições porventura existentes,

pedindo que este trabalho seja visto como o meu pequeno contributo para a melhoria dos protocolos

que possam servir de base para novas investigações, que venham a conduzir à tomada de medidas

concretas por parte das entidades estatais para a prevenção e tratamento das más-oclusões dentárias

e disfunções têmporo-mandibulares das crianças portuguesas e, num contexto simbólico mais amplo,

de todas as crianças do Mundo!

O Autor
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Acrónimos e Abreviaturas

Foram utilizados na tese os seguintes acrónimos e abreviaturas, apresentados por ordem
alfabética:

Ad Adenda
ATM Articulação têmporo-mandibular
CD-ROM Compact Disk – Read Only Memory
DTM Disfunção têmporo-mandibular
IONT Index of Orthodontic Treatment Need
ITC Inclinação da trajectória condiliana
OMS Organização Mundial de Saúde
p./pp. Página/páginas
Púb. Público
TH Trespasse horizontal
TMD Temporomandibular disorder
TV Trespasse vertical
VMRT Valor médio de referência de trespasse
VMRTH Valor médio de referência de trespasse horizontal
VMRTV Valor médio de referência de trespasse vertical
WHO World Health Organization
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1. Introdução

Oclusão dentária tem sido definida como qualquer contacto entre as superfícies incisais e/ou

entre as superfícies oclusais mastigatórias dos dentes mandibulares contra os maxilares(5). Uma

definição mais ampla envolve contudo uma relação dinâmica morfológica e funcional entre todos os

componentes do sistema mastigatório, incluindo os dentes, os tecidos moles de suporte, o sistema

neuromuscular, as articulações têmporo-mandibulares e o esqueleto crânio-facial(6). Uma oclusão dita

normal ou fisiológica depende da demanda funcional do sistema estomatognático, o qual, por sua

vez, depende da adaptação tecidual compensatória, alterando-se morfologicamente para produzir o

equilíbrio funcional do sistema(7).

Má-oclusão dentária é definida por alguns autores(8,9) como qualquer desvio da oclusão normal

ou fisiológica dos dentes. Segundo os mesmos, tanto pode tratar-se de um pequeno desvio da

normalidade que leve à rotação ou ao deslocamento dum dente, como da desarmonia duma arcada

ou de ambas em relação à anatomia craniana.

Foi-nos ensinado que a má-oclusão era a terceira doença oral mais prevalente, logo após a

cárie dentária e a doença periodontal, sendo já na altura (1980) responsável por 19% dos gastos

com a saúde oral no Reino Unido, comparativamente com os 35% despendidos com o tratamento

da cárie dentária(10). Hoje, o conceito mais prevalente é o de que a má-oclusão dentária é uma

alteração do crescimento e desenvolvimento anatómico que condiciona a oclusão dos

dentes(11,12,13,14,15). Pese embora este facto, as opiniões dos diferentes autores não são convergentes.

Izquierdo(16) e Bassigny(17) consideram que a má-oclusão dentária é, na maior parte dos casos, um

desvio anatómico da normalidade, reservando a designação de doença para um pequeno número

de situações específicas em que se inclui a Classe II, divisão 2. Os defensores desta corrente chegam

a afirmar que, quando estamos na presença dum caso de má-oclusão dentária, diagnostica-se

anatomia, modifica-se anatomia e trata-se anatomia. Outros autores consideram que a doença surge

quando se estabelece o desequilíbrio com perturbações estéticas, fonéticas, mastigatórias ou

respiratórias(18). Começando por questionar a propriedade da designação pelo termo de má-oclusão,

passamos pela necessidade de definição de quando se estabelece a doença, o estudo epidemiológico

da mesma visando o melhor conhecimento da sua evolução natural e o tratamento nos diferentes

escalões de prevenção.

Sendo a doença periodontal mais frequente na população adulta acima da 3.a década, o

problema da má-oclusão dentária assume especial dimensão nas crianças, tanto mais que é sabido

que o acesso mais amplo das populações à informação sobre saúde oral cria novas necessidades
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e exigências, que importa colmatar com rigor e eficácia através do planeamento e gestão adequados
dos recursos económicos disponíveis, que passam pela implementação de medidas preventivas
e pelo tratamento das manifestações clínicas. Para que se possa chegar a esta fase é necessário
que haja previamente uma convergência na metodologia de diagnóstico utilizada pela comunidade
científica mundial, responsável por amplas variações (entre 30 e 96,5%)(19,20,21,22) que podem levar
a situações extremas, quer de insuficiência quer de esbanjamento de recursos terapêuticos.

Pensamos que a diferença de resultados existe, não apenas entre os estudos clínicos e
epidemiológicos, mas também na leitura dos resultados colhidos nos diferentes estudos
epidemiológicos realizados, apesar do esforço de uniformização traduzido na aplicação do protocolo
da OMS(23). Em nossa perspectiva, os estudos clínicos, como os de Proffit(22), sobrevalorizam os
resultados por considerarem como referência valores “ideais”, não tendo em conta os padrões
médios das populações estudadas, nomeadamente no referente aos trespasses vertical e horizontal
dos incisivos. Por outro lado, os estudos epidemiológicos e, nomeadamente, os da OMS pecam por
defeito, uma vez que apenas consideram as más-oclusões dentárias no sentido sagital, deixando
de fora as más-oclusões dentárias verificadas no sentido transversal. As diferenças que pensamos
poderem ser atribuídas à leitura dos resultados devem-se ao facto de alguns autores(20) apenas se
referirem às más-oclusões da relação molar de Angle, não contemplando as más-oclusões de dentes
anteriores. Ainda em relação às más-oclusões de dentes anteriores, cabe dizer que, apesar de
constarem do protocolo da OMS, os resultados obtidos pela sua aplicação não incluem a
determinação do trespasse vertical, podendo constituir mais um elemento susceptível de causar
diferenças entre os resultados. Estas resultam, em última análise, da variação do grau de abrangência
dos protocolos utilizados.

O conceito de disfunção têmporo-mandibular (DTM) também sofreu grande evolução desde que
foi descrita por Costen na síndrome do mesmo nome em meados do século XX(24). DTM é hoje uma
designação genérica para um desequilíbrio, desarranjo ou desordem a que se atribuem um conjunto
de sintomas e sinais clínicos que envolvem os músculos mastigadores, a articulação têmporo-
-mandibular e as estruturas associadas, nos quais se incluem estalidos, ressaltos, desvios e limitações
na abertura mandibular, trismo e dor(25,26,27). Era uma manifestação clínica descrita como sendo comum
na população adulta, em especial do sexo feminino(28), sendo hoje muito frequente a ocorrência de
casos em crianças em idade escolar, de ambos os sexos(29). Isto leva-nos a admitir que algo, ou
mesmo tudo, se possa ter modificado. Há pois que estudar melhor a doença e não apenas através da
determinação da prevalência e estudo de possíveis factores etiológicos ou associados em grupos de
crianças em diferentes estratos etários, abrangendo as idades escolar e pré-escolar. É igualmente
importante que seja feita a análise da correlação entre os dados de observação anatómica e os sintomas
e sinais clínicos da doença, visando a prevenção dos factores desencadeantes e o tratamento atempado
que impeça o seu agravamento. Também aqui há diferenças significativas nos resultados publicados
pelos diferentes autores(29,30,31), que pensamos serem devidas às razões que a seguir apontamos: a
ausência de uniformidade nos protocolos utilizados (o protocolo da OMS não contempla o registo da
hipertonia muscular dos músculos mastigadores sem trismo associado e, bem assim, os desvios de
abertura, os quais são responsáveis por importantes diferenças verificadas entre os estudos
epidemiológicos e os clínicos com acréscimo de valores nestes últimos) e os diferentes resultados
obtidos consoante se trate de estudos transversais ou longitudinais, correspondendo a estes taxas
mais elevadas.
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De tudo o que foi dito ressaltam a importância e a necessidade da obtenção de convergência de

resultados através da utilização dum protocolo único desejável, de aplicação simultânea, clínica e

epidemiológica, não apenas para a determinação das más-oclusões dentárias, mas também para as

disfunções têmporo-mandibulares.

Só uma concertação na determinação da acuidade diagnóstica permitirá obter resultados

fundamentados que permitam o adequado planeamento e a gestão rigorosa dos recursos de saúde e

nomeadamente, da saúde oral. A este facto acresce a pertinência inerente à constatação da escassez

de estudos nacionais sobre a má-oclusão dentária e disfunção têmporo-mandibular em crianças (que

devem ser incentivados) e a não inclusão no Programa Nacional de Saúde Oral, do Ministério da

Saúde, que urge melhorar, para que seja dado mais um passo relevante na promoção da saúde oral

das crianças portuguesas!
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2. Conhecimentos Actuais

2.1.Conceitos Gerais de Anatomia Funcional da Oclusão Dentária e da Articulação
Têmporo-Mandibular em Crianças

2.1.1. Da Oclusão Dentária

O crescimento mandibular proporciona as relações básicas determinantes duma oclusão

normal e o estabelecimento de forças mastigatórias progressivamente mais amplas(22). O exacto

mecanismo de remodelação óssea durante o crescimento mandibular ainda não está esclarecido,

recebendo todavia a contribuição dos centros primários de crescimento e a resposta a alterações

locais por forças biomecânicas produzidas pelos tecidos moles circundantes. O estudo das

modificações da anatomia mandibular constitui um pré-requisito para a abordagem clínica eficaz

das lesões traumáticas(32).

Atribui-se a Angle a classificação universalmente conhecida, datada de 1899, ainda hoje empregue

para a determinação da oclusão dentária(33). Este autor definiu oclusão dentária(19) como sendo “as

relações normais dos planos inclinados oclusais dos dentes, quando os maxilares estão fechados”.

Trata-se dum conceito estático ao qual hoje em dia se associa uma relação funcional que envolve

todo o sistema estomatognático.

Há características dentárias, nomeadamente da morfologia oclusal, que são fundamentais para

a garantia de conforto e estabilidade funcionais(34), de que se destacam: os ângulos cuspídeos, as

cúspides-guias, os planos inclinados-guias e as fossas ou sulcos.

O ângulo cuspídeo é aquele que se forma com as vertentes duma cúspide e que intersecta o

plano que passa pela ponta da cúspide e é perpendicular à bissectriz da mesma cúspide.

São designadas cúspides-guias as cúspides vestibulares maxilares e linguais mandibulares.

Os planos oclusais internos que se dirigem para as cúspides-guias são chamados planos

inclinados-guias, porque nos movimentos de contacto guiam as cúspides de suporte para fora da

linha média.

O plano de oclusão é um plano imaginário que contém o bordo incisal dos incisivos centrais

inferiores e a ponta das cúspides disto-vestibulares dos segundos molares inferiores.

No plano sagital, as superfícies oclusais dos dentes, seguindo das pontas das cúspides dos

dentes anteriores inferiores às pontas das cúspides vestibulares dos dentes posteriores inferiores,

determinam na dentição permanente uma curva chamada curva de Spee.
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A projecção no plano frontal das pontas das cúspides dos molares dá lugar a uma outra curva

designada por curva de Wilson. Esta curva é normalmente côncava para os dentes inferiores.

A extensão da curva de Spee e da curva de Wilson a todas as cúspides e bordos incisais determina

a curva de Monson.

Na oclusão dentária em intercuspidação máxima, as cúspides vestibulares dos dentes posteriores

inferiores ocluem normalmente nas fossas centrais dos dentes superiores e as cúspides palatinas dos

dentes posteriores superiores articulam com as fossas centrais dos dentes inferiores, sendo designadas

por cúspides de suporte.

Oclusão em relação cêntrica é a determinada pela posição mediana mais posterior do côndilo

mandibular. Desta posição, e até à intercuspidação máxima, há uma área definida por uma pequena

trajectória compatível com a harmonia oclusal, denominada deslizamento em cêntrica.

Para que haja uma boa harmonia funcional é indispensável a preservação da morfologia dentária

normal e a manutenção dos pontos de contacto, responsáveis pela transmissão fisiológica das forças

oclusais, evitando movimentos dentários. É igualmente importante que não haja contactos prematuros

durante a oclusão dentária, bem como interferências nos movimentos de protrusão e de lateralidade,

com vista à prevenção de movimentos dentários, traumas periodontais e da articulação têmporo-

-mandibular.

Numa intercuspidação máxima, os dentes anteriores devem ter um contacto muito ligeiro, em

que as superfícies palatinas dos dentes anteriores e superiores proporcionem uma guia incisal para

os dentes inferiores nos movimentos de abertura-protrusão(35).

O sentido da posição dos dentes é adquirido pela criança mal erupcionem os incisivos superiores

e inferiores, logo que ocorra o contacto dentário(34).

A primeira dimensão vertical estável estabelece-se após a erupção e oclusão dos segundos

molares decíduos.

A segunda dimensão vertical de oclusão estabelece-se após o contacto oclusal com

intercuspidação dos primeiros molares permanentes.

A classificação de Angle para a oclusão dentária(33) foi concebida para a dentição permanente e

com os critérios seguintes:

•Classe I é aquela em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior

oclui no sulco vestibular do primeiro molar inferior, tendo sido designada esta relação por neutro-

-oclusão.

•Classe II, divisão 1 – Existe quando a ponta da cúspide mesiovestibular do primeiro molar

superior se posiciona à frente do sulco vestibular do primeiro molar inferior, numa relação

denominada disto-oclusão, havendo como consequência um aumento de trespasse excessivo

na região anterior com inclinação anterior dos incisivos superiores.

•Classe II, divisão 2 – Quando a posição dos molares, sendo idêntica à da Classe II, divisão 1, é

todavia acompanhada da inclinação palatina dos incisivos centrais, ficando os incisivos laterais

sobressaídos no sentido vestibular.

•Classe III – Verifica-se quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior

fica atrás do sulco vestibular do primeiro molar permanente inferior, havendo uma relação

designada por mesio-oclusão.
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Foi também o mesmo investigador, coadjuvado por Dewey, que considerou haver subdivisão nas

oclusões dentárias assimétricas quando a uma Classe II ou Classe III dum lado se associava uma

Classe I contralateral.

Angle propôs ainda a relação canina como parâmetro adicional de apreciação da oclusão dentária,

com os objectivos de avaliação da estabilidade oclusal e da localização das más-oclusões dentárias

ao sector anterior ou posterior. Assim, em condições de normalidade, os caninos inferiores estão

mesializados meio dente em relação aos superiores e intercuspidados (oclusão “engrenante”). Se

estiverem recuados em relação a esta posição, estão colocados em Classe II ou, no caso de estarem

avançados, terão um posicionamento em Classe III.

Baume(36) concebeu uma classificação para oclusão dentária na dentição decídua definindo-a do

seguinte modo:

•Classe I – Quando haja uma relação das faces distais dos segundos molares decíduos em

continuidade, designada por perfil recto.

•Classe II – Quando as faces distais referidas apresentam no perfil um degrau distal.

•Classe III – Se as mesmas faces em perfil apresentam um degrau mesial.

Embora, segundo Arya(37), a oclusão inicial dos primeiros molares permanentes não seja

completamente influenciada pela relação do plano terminal dos segundos molares decíduos, reconhece-

-se contudo que a relação das faces distais dos segundos molares decíduos serve como guia para a

oclusão dos primeiros molares permanentes(36,38,39,40,41).

Friel(42), Lewis e Lheman(43) e Sanin e Savara(44) analisaram o trepasse dos incisivos em oclusão e

definiram como sendo normal um “trespasse ideal” vertical e horizontal de dois milímetros.

As classificações de Angle e de Baume contemplam a relação dentária oclusal no sentido sagital,

deixando de fora as más-oclusões no sentido transversal, nomeadamente as mordidas cruzadas

posteriores(45,46).

Finalmente, a base fundamental em que assentam todos os tratamentos dentários a realizar em

crianças é a da preservação da guia oclusal, que consiste na manutenção da integridade do arco e

dos dentes da dentição decídua, de modo a conseguir-se uma transição suave desta para a dentição

permanente(47).

2.1.2 – Da Articulação Têmporo-Mandibular

Ao conceito puramente anatómico de que a articulação têmporo-mandibular (ATM) é uma diartrose

bicondiliana é hoje acrescido um outro funcional, universalmente aceite, que ao movimento de rotação

do côndilo mandibular associa o de translação por deslizamento (designado movimento de charneira)

que o côndilo sofre durante os movimentos de abertura e de encerramento.

Há um disco articular ou menisco que se coloca entre o côndilo mandibular e a fossa glenóide do

osso temporal.

A superfície articular do osso temporal tem uma parte côncava posterior chamada fossa glenóide,

e uma outra anterior convexa, denominada eminência articular ou tubérculo.
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A eminência articular atinge o pico de crescimento por volta dos três anos, mantendo-

-se elevado até aos sete anos (na fase de dentição mista inicial e estável) e vai diminuindo

progressivamente até aos onze anos (na fase de dentição mista tardia), adquirindo a dimensão adulta

por volta dos vinte(48,49). Assim, da forma predominantemente ovalar no sentido ântero-posterior,

transforma-se num barril modificado no adulto, com dimensões aproximadas de 20 milímetros no

sentido médio-lateral, por 10 milímetros no sentido ântero-posterior.

O côndilo é perpendicular ao ramo ascendente da mandíbula e o seu eixo longitudinal faz um

ângulo de 10 a 30 graus para distal em relação ao plano frontal. Visto de frente, o tubérculo articular é

côncavo e adapta-se grosseiramente à superfície posterior do côndilo. Tanto este como a superfície

articular do osso temporal são revestidos por tecido conjuntivo fibroso denso, com células irregulares

do tipo cartilagíneo.

As características das superfícies articulares diferem, do ponto de vista histológico, das crianças

mais jovens para as de idades mais avançadas, não tanto nas zonas de tecido fibroso, mas na estrutura

das áreas remanescentes. Os osteócitos da camada óssea subarticular aumentam com a idade e há

sinais de remodelação activa face às solicitações funcionais da articulação têmporo-mandibular(50).

As superfícies ósseas, tanto do côndilo como da porção articular do osso temporal nos adultos,

compõem-se de osso cortical denso. O menisco ou disco articular é uma estrutura oval, bicôncava,

colocada entre o côndilo e osso temporal. Compõe-se de tecido conjuntivo colagéneo denso e

avascular, hialino e destituído de tecido nervoso na área central(51). É mais fino no centro (com espessura

aproximada de 1 milímetro), chegando a ter 2 a 3 milímetros na periferia.O disco articular da criança,

de natureza predominantemente celular, torna-se cada vez mais fibroso com a idade, ao mesmo tempo

que diminui o número de fibras elásticas(52). No lado externo, o disco funde-se com um ligamento forte

no colo do côndilo. Nos outros lados do menisco, com excepção do anterior, inserem-se os ligamentos

capsulares ou as membranas sinoviais que separam o espaço articular inferior do superior. A porção

posterior do disco adapta-se à fossa glenóide e estende-se numa curta distância ao longo da superfície

distal do côndilo, separada deste pelo espaço articular inferior. Para trás localiza-se um tecido conjuntivo

vascular laxo, ondulado, com terminações nervosas abundantes. Assim, por razões anatómicas, o

côndilo não pode normalmente mover-se para trás e para cima, podendo no entanto mover-se para

baixo e para trás, como em casos de disfunção da articulação têmporo-mandibular.

Os espaços articulares são forrados por células sinoviais que se fundem com as células do

tecido conjuntivo que cobrem as superfícies articulares.

As células sinoviais produzem fluido sinovial, um ácido proteoglicano-hialurónico que actua como

lubrificante para as superfícies articulares e participa provavelmente no intercâmbio nutritivo e metabólico

nas porções centrais não vascularizadas da articulação. Os ligamentos da articulação têmporo-

-mandibular incluem tanto o ligamento têmporo-mandibular como os ligamentos acessórios (esfeno-

-mandibular e estilo-mandibular). O ligamento têmporo-mandibular vai da base do processo zigomático

do osso temporal para baixo e, obliquamente, para o colo do côndilo. O ligamento esfeno-mandibular

vai da espinha do esfenóide para baixo e, lateralmente, em direcção à língula da mandíbula. O ligamento

estilo-mandibular vai do processo estilóide até ao bordo posterior do ramo e ângulo da mandíbula.

Não existem anatomicamente ligamentos anteriores e posteriores bem definidos entre o côndilo

e o osso temporal. Apenas tecido conjuntivo laxo que permite a distensão, não possível com os

ligamentos.
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É duvidoso no entanto que na função normal os ligamentos actuem como limitações mecânicas

à função mandibular(34). Tem sido dada ênfase crescente aos receptores sensoriais dos ligamentos

como fonte de impulsos para guiar a função muscular e o sentido de localização da mandíbula(53,54,55).

Durante o movimento de abertura da mandíbula, a actividade muscular inicial é a dos pterigoideus

externos, seguindo-se a do digástrico quando o movimento se aproxima do final.

No encerramento funcionam o pterigoideu interno, o temporal e o masseter, em actividade coordenada.

O movimento de lateralidade realiza-se pela contracção do temporal homolateral e do pterigoideu

externo e interno contralaterais.

A protrusão é iniciada pelo pterigoideu externo e interno em simultâneo.

A retracção da mandíbula é conseguida pela contracção das partes média e posterior dos

músculos temporais e dos supra-hioideus.

Por fim, fica reforçada a ideia de que na articulação têmporo-mandibular da criança há que

considerar as modificações anatómicas relacionadas com o crescimento e o desenvolvimento crânio-

-facial nas fases pré-pubertárias e na puberdade(56,57), que se traduzem no aumento da espessura

do periósteo articular dos côndilos mandibulares e no adelgaçamento da cartilagem do menisco

interarticular. Ao mesmo tempo, há um aumento da grossura do esqueleto ósseo do côndilo,

condicionado pela aposição de trabéculas ósseas que se orientam para cima e para trás na direcção

do crescimento condiliano.

2.2.Alterações Anatómicas, Epidemiologia e Prevenção das Más-Oclusões Dentárias
e das Disfunções Têmporo-Mandibulares

2.2.1. Alterações Anatómicas nas Más-Oclusões Dentárias

Quando se procura investigar desvios anatómicos da normalidade da oclusão dentária, tem-se

como referência a Classe I de Angle. Há todavia indivíduos que têm oclusão dentária de Classe I e má-

-oclusão de dentes anteriores ou mesmo de dentes posteriores não contemplada pela análise sagital

preconizada por Angle. Um dos seus críticos, Calvin Case(58), apontou ao método de Angle “um certo

descuido no relacionamento dos dentes com a face (no perfil facial) e, embora a má-oclusão seja um

problema tridimensional, o sistema de Angle apenas tem em consideração os desvios ântero-

-posteriores”.

Em 1912, Norman Bennett sugeriu que a classificação das más-oclusões tivesse em conta os

desvios na dimensão transversa, sagital e vertical. Esta recomendação foi rejeitada por muito tempo

até que Simon a introduziu na rotina do diagnóstico ortodôntico, na década de 50 do século XX(22).

As más-oclusões dentárias podem resultar de perturbações do desenvolvimento músculo-

-esquelético das estruturas orofaciais que provocam alterações nas relações anatómicas e funcionais

do sistema estomatognático, sejam elas de causa genética ou adquirida (ex.: traumática, com um

envolvimento maior ou menor de áreas de crescimento ósseo dos maxilares).

Nem sempre há correspondência entre as bases ósseas e o articulado dentário, o que em

última análise pode levar à perda do suporte ósseo necessário à adequada implantação e fixação

dentárias.
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Quando os dentes se encontram em intercuspidação máxima e o trespasse vertical dos incisivos é

negativo, existe uma mordida aberta anterior. Esta pode estar associada com a anomalia do crescimento

dos maxilares, a perturbação funcional respiratória, como no caso do respirador bucal, ou à persistência

de hábitos deletérios (ex.: sucção digital) ou, ainda, à entreposição da língua, entre outros.

Quando, ao invés, haja um aumento do trespasse vertical, estamos em presença dum caso de

supra-oclusão.

As más-oclusões dentárias podem traduzir-se por pequenos movimentos dentários em bloco ou

na inclinação no sentido mesial ou distal ou também no sentido vestíbulo-lingual ou palatino.

A cárie dentária é o principal factor responsável pela perda dentária precoce em crianças, levando

à perda de espaço na arcada por movimentação dos dentes contíguos, geradora de desarmonia oclusal.

Se houver insuficiência de espaço para a colocação em posição adequada de todos os dentes

na arcada, temos uma discrepância dentoalveolar negativa, de que resulta em regra um apinhamento

dentário ou, no caso de ser grave, pode conduzir à impactação dentária.

A alteração da relação dentária com a oclusão de cúspide com cúspide ou bordo incisal designa-

-se por oclusão topo a topo. Quando a relação dentária for alterada no sentido transversal, mantendo-

-se uma oclusão cúspide fossa, ainda que modificada, estamos em presença duma mordida cruzada.

As más-oclusões dentárias podem condicionar alterações estéticas, na medida em que a arcada

dentária possa constituir suporte para os tecidos moles contíguos; alterações fonéticas, porquanto a

articulação e a modulação da palavra têm lugar na cavidade oral com participação dentária; dificuldades

mastigatórias pela ineficácia funcional da relação dentária oclusal interarcadas, bem como da deglutição

atípica associada e, finalmente, respiratória.

A deglutição atípica com interposição da língua pode causar más-oclusões dentárias, incluindo

diastemas e mordidas abertas anteriores ou laterais(59). No sentido inverso, uma pró-alveolia marcada

pode levar à interposição do lábio inferior entre os incisivos no momento da deglutição, tornando-a

atípica. Aqui adquire particular acuidade o conceito de que o equilíbrio muscular é um elemento-chave

para a harmonia dentária. Um outro exemplo é o de a falta de resposta da língua à acção do bucinador

poder também levar a uma mordida cruzada posterior de causa funcional.

Uma referência anatómica que também deve ser valorizada é o espaço de Donders, que se situa

entre o dorso da língua e o palato duro e mole. Encerra-se no acto de deglutição. Se for reduzido pelo

desenvolvimento das bases ósseas, tende a haver uma compensação mandibular com abaixamento

e avanço no sentido de o recriar, levando a estiramento muscular, trauma oclusal, fadiga, tensões e

dor facial(59).

As alterações da função respiratória, em especial do segmento posterior, e na medida em que

possam condicionar um inadequado desenvolvimento maxilar, nomeadamente através duma deficiente

pneumatização dos seios, podem ser um factor causador de deformidade do palato (palato ogival)

conduzindo a uma má-oclusão dentária. Por outro lado, alterações das bases ósseas maxilo-

-mandibulares, com más-oclusões dentárias associadas, podem reduzir o espaço aéreo posterior e,

assim, causar dificuldade respiratória.

O crescimento mandibular pode ser um factor condicionante do espaço aéreo nasal,

nomeadamente a falta de altura do ramo montante, que pode levar à sua redução, assim como a

retrognatia maxilar quando a base de crânio está inclinada para baixo (agudização do ângulo basal)

ou ainda quando o clivus assume uma posição vertical(59).
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2.2.2. Alterações Anatómicas nas Disfunções Têmporo-Mandibulares

Autores como Sicher(60) e outros anatomistas(61,62,63) demonstraram que a base anatómica para a

síndrome descrita por Costen não era aceitável.

Não acontece a compressão, sugerida por Costen, do ramo principal do nervo aurículo-temporal

entre o côndilo e a espinha pós-glenóide, nem a compressão da corda do tímpano por pressão directa

nas estruturas do ouvido ou o encerramento da trompa de Eustáquio causada pela perda de dentes

posteriores.

É um assunto altamente controverso a relação entre a ocorrência de alterações morfológicas

da articulação têmporo-mandibular em consequência de modificações nas relações oclusais dos

dentes(64,65,66,67,68,69).

Todos os ossos vivos sofrem remodelação fisiológica das suas estruturas internas relacionadas

com alterações das exigências funcionais e do envelhecimento, não havendo dúvida de que este

facto ocorra também na mandíbula e no osso temporal(64,70,71,72).

A polémica surge relativamente à possibilidade de remodelação fisiológica da articulação

por adaptação em resposta a modificações da oclusão, situação considerada distinta das alte-

rações patológicas na estrutura articular nos casos em que ocorre disfunção têmporo-mandi-

bular.

A articulação é normalmente protegida de tensões danosas pelo mecanismo de controlo

neuromuscular e pela coordenação de forças funcionais. Mesmo assim, parece, nos estudos em geral,

que as alterações na morfologia da articulação têmporo-mandibular resultam mais de processos

patológicos do que propriamente dos adaptativos fisiológicos.

Actualmente, o factor do desequilíbrio neuromuscular tem sido sugerido(27,73) como desencadeante

de dor e disfunção têmporo-mandibular (DTM). A posição condiliana é inquestionavelmente influenciada

pela dor e pela tensão muscular.

A dor contida associada a perturbações funcionais das articulações e músculos têmporo-

-mandibulares tanto pode resultar de lesões traumáticas das estruturas articulares, em especial das

porções periféricas anteriores e lateral, como de anormal actividade muscular(34).

A dor aguda de tipo nevrálgico resulta provavelmente da irritação da terminação nervosa associada

às estruturas articulares, podendo no entanto ser irradiada de outras partes do sistema estoma-

tognático.

A dor localizada ou difusa no lado de inserção e adaptação dos músculos mastigadores é também

o resultado da hiperactividade muscular com reacção dolorosa.

São considerados factores desencadeantes das perturbações funcionais e da dor uma combinação

entre a tensão psíquica e a desarmonia oclusal, responsáveis por uma hiperactividade muscular, levando

a lesões traumáticas das estruturas articulares, tendões e músculos do sistema mastigador.

O deslocamento distal e a sobremordida com perda da dimensão vertical de oclusão não são

causas específicas de dor disfuncional.

As alterações patológicas articulares são mais o resultado de traumatismo directo do que de

degenerescência indirecta ligada a qualquer dos factores habitualmente associados.

Procurando uma explicação anátomo-funcional para a disfunção têmporo-mandibular

frequentemente associada a tensão psíquica e emocional causadora de aumento da actividade
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muscular básica, chega-se ao estímulo reticular. Este, quando intenso, tende a iniciar uma contrac-

ção forte dos músculos mastigadores e faciais e, ao mesmo tempo, torna a informação nociceptiva

menos eficiente do que o baixo estímulo reticular. Esta redução na eficiência dos reflexos

protectores, causada pelo estímulo exagerado do sistema nervoso central, pode explicar em parte

a acção recíproca entre o sistema mastigatório e o sistema nervoso central na etiologia da disfunção

têmporo-mandibular. Por outro lado, qualquer tipo de interferência oclusal pode, quando associada

à tensão psíquica, resultar em artrite traumática da articulação têmporo-mandibular, e causar dor

muscular(74).

A dor e o desconforto causados por doenças dentárias, incluindo as periodontais, aumentam

a actividade muscular básica e podem, assim, quando associados a interferências oclusais,

aumentar a possibilidade de ocorrência de artrite traumática da articulação têmporo-mandibular e

dor muscular(75,22).

Os hábitos orais deletérios causadores de mordidas anormais de objectos ou outros que levem

ao bloqueio da mandíbula numa posição não funcional extrema podem desencadear dor e disfunção.

Os acidentes podem ser igualmente causa de distensão muscular e artrite traumática

desencadeantes de dor.

Em certos casos é possível, como resultado de grave descoordenação da actividade muscular

associada a espasmos musculares, deslocar a mandíbula para uma posição anterior ao tubérculo

articular, e mantê-la aí pela persistência do espasmo, acontecendo a luxação.

O ruído articular, segundo autores como Ramfjord(34), ocorre espontaneamente em muitas

articulações do corpo e, também, na articulação têmporo-mandibular, sem qualquer significado

patológico. Pensa-se que possa resultar duma projecção de fluido sinovial que acompanha uma

libertação inesperada da superfície articular.

Os sintomas e sinais essenciais de disfunção são a dor à palpação e ao movimento mandibular,

a limitação funcional dos movimentos e trismo; o padrão irregular dos mesmos movimentos com

desvios associados; cefaleias e dor crânio-facial; ruídos que podem ou não estar relacionados à

disfunção; e, finalmente, manifestações de bruxismo em alguns casos.

2.2.3. Epidemiologia das Más-Oclusões Dentárias

Na literatura científica mundial, o número de estudos epidemiológicos sobre má-oclusão

dentária em crianças é ainda escasso(75), pese embora muito trabalho tenha sido feito na última

década, um pouco por todo o mundo(76 a 122), com especial destaque na Europa: Suécia, Finlândia,

Alemanha e Itália; na Ásia: China, Índia e Japão; em África, particularmente: Nigéria, Tanzânia, Líbano

e África do Sul; nos Estados Unidos da América e, ainda, na América do Sul, com grande relevo

para o Brasil.

Os estudos de prevalência, realizados desde as publicações feitas por Angle em 1899(33) e até à

presente data, não reuniram consenso nos resultados obtidos, variando de valores próximos de 30%

apontados por Angle para a má-oclusão de molares permanentes até um pouco acima dos 95%

referidos por Proffit(22). Em maior detalhe, Angle encontrou 69% de crianças com Classe I dentária,

26,5% com Classe II e 4,5% com Classe III.
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Desde 1928, os estudos publicados avaliavam essencialmente a relação entre as características

demográficas e a má-oclusão dentária em crianças.

Aos trabalhos iniciais que apenas contemplavam a dentição permanente, juntaram-se outros

mais recentes que passaram a incluir o estudo da má-oclusão dentária em dentição decídua. Assim,

os resultados de prevalência de “má-oclusão” dentária encontrados nesta fase de dentição nos

estudos mais recentes oscilam entre o valor de 48,97% obtido por Legovic e col.(112) em crianças

croatas e 75,8% registado por Chevitarese e col.(98) em crianças do Rio de Janeiro (Brasil). Pelo meio

ficam os resultados de Katz e col.(83), com 49,7%, em crianças de Pernambuco (Brasil); de Frazão e

col.(75,96), com 49%, e de Tomita e col.(104), com 56,9%, em ambos os casos também em crianças

brasileiras, mas neste caso de S. Paulo. Ainda em dentição decídua apresentamos os resultados

obtidos por Stahl e col.(84,90), na Alemanha, com 57%, e por Kabue e col.(120), em Nairobi (Quénia),

com 51%.

Como referência no estudo da oclusão em dentição decídua, são clássicos os trabalhos de Carlsen

e Meredith(121), Arya e col.(37) e Hew(122), que apresentam os seguintes valores:

•49% de crianças com relação dentária molar com degrau mesial (Classe III).

•37% com plano terminal nivelado (Classe I).

•14% com relação molar com degrau distal (Classe II).

Um estudo mais recente de Maia e col.(122), realizado em crianças em idade pré-escolar na cidade

de Natal (Brasil), revelou os resultados que passo a apresentar:

•Classe I = 60,6% (17,9% com má-oclusão)

•Classe II = 34,8%

•Classe III = 4,6%

Kabue e col.(120) observaram um grupo de 221 crianças de diferentes infantários de Nairobi (Quénia)

e obtiveram os resultados seguintes:

•Classe I = 53%

•Classe II = 4%

•Classe III = 43%

Abu Alhaija e col.(92), na Jordânia, obtiveram também em crianças que frequentavam infantários o

seguinte padrão de oclusão:

•Classe I = 37%

•Classe II = 3,7%

•Classe III = 47,7%

Otuyemi e col.(115) detectaram em crianças nigerianas de 3 e 4 anos um valor prevalente de Classe I

de 74,5%.
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Tschill e col.(116), em crianças de 4 a 6 anos de Estrasburgo (França), encontraram um valor, que

consideraram significativo, de 26% para a Classe II.

Na dentição decídua encontrámos ainda as seguintes referências para:

•Os espaços primata: 85%, Kabue e col.(120), Quénia; 75%, Alexander e col.(124), Índia; Abu Alhaija

e col.(92),na Jordânia, com 70% no maxilar superior e 51% no maxilar inferior.

•Aumento do trespasse vertical: 28,2%, Abu Alhaija e col.(92), Jordânia, e 13%, Kabue e col.(120) no

Quénia.

•Aumento do trespasse horizontal: 29,7%, Katz e col.(83), Brasil; 6% ≥ 6mm, Tschill e col.(116),

França; e 13%, Kabue e col.(120), no Quénia.

•Mordida aberta anterior: 37,4%, Tschill e col.(116),França; 36,4%, Katz e col.(83), Brasil; 5,7%, Abu

Alhaija e col.(92), Jordânia; 12% Kabue e col.(120), Quénia.

•Mordida cruzada anterior: 5%, Kabue e col.(120), Quénia.

•Mordida cruzada lateral: 16%, Tschill e col.(116), França.

•Mordida cruzada posterior: 12,1%, Katz e col.(83), Brasil.

•Desvio da linha média: 6%, Kabue e col.(120), Quénia.

•Perdas dentárias precoces: 17,2%,Legovic e col.(112), Croácia.

•Agenesias: 5%,Johannsdottir e col.(114), Islândia.

Chevitarese e col.(98) fazem referência à presença, em 34,8% dos casos das crianças observadas

em fase de dentição decídua, de hábitos orais não nutritivos de sucção.

Tomita e col.(104) referem neste seu estudo haver uma correlação entre o hábito prolongado de

sucção e a má-oclusão dentária, sendo responsável pelo valor mais elevado que se verifica aos três

anos de idade.

Stahl e col.(84,90) verificaram haver um aumento significativo de má-oclusão, da dentição decídua

para a dentição mista inicial e estável (p < 0,001).

Warren e col.(95) encontraram uma correlação estatisticamente significativa entre a perda precoce

de dentes decíduos e a perda de espaço interdentário (p = 0,04).

A generalidade dos autores(96,99,102) refere não haver diferenças de prevalência de má-oclusão

dentária entre sexos.

A prevalência da má-oclusão dentária na dentição mista relatada por Da Silva Filho e col.(125)

relativa a um estudo efectuado em Bauru, com 2416 crianças de ambos os sexos e idades

compreendidas entre os 7 e os 11 anos era de 88,53%. A má-oclusão de Classe I era a mais prevalente

(43,53%), seguida da Classe II (42%) e da Classe III (3%).

Sfondrini e col.(21), em Pavia (Itália), observando 800 crianças de ambos os sexos, que frequentavam

escolas primárias, encontraram 80,30% de casos de má-oclusão dentária e uma maior prevalência no

sexo masculino (83%) quando comparada com o sexo oposto (77% nas raparigas).

Os resultados de prevalência de má-oclusão dentária em dentição mista mais relevantes,

efectuados na última década(79,89,96,126), oscilam entre 55%, obtido por Warren e col.(79) em Iowa (Estados

Unidos da América), e 92,7% de Keski-Nisula e col.(89), na Finlândia. Pelo meio ficam os resultados

obtidos nesta fase, que congrega crianças em dentição mista inicial e estável e dentição mista tardia,

por Frazão e col.(96), em S. Paulo (Brasil), com 71,31%, e por Muelenaere e col.(126), em Pretória (África
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do Sul), com 66,5%. Em todos estes trabalhos não há diferenças de prevalência de má-oclusão entre

sexos.

Keski -Nisula e col.(89) obtiveram em crianças finlandesas em fase de dentição mista a seguinte

relação molar de Angle:

•Classe I = 47,8%

•Classe II = 33,1%

•Classe III = 19,1%

Ainda na fase de dentição mista, encontrámos as seguintes referências:

Brunelle e col.(119), em crianças de 6 a 12 anos, dos Estados Unidos da América, verificaram

que 6% apresentavam diastema ≥ 2 mm. Keski-Nisula e col.(89) constataram também nos seus

estudos que em 11,5% dos casos havia apinhamento maxilar e em 38,9% apinhamento mandibular.

Detectaram também a presença de mordida cruzada posterior em 7,5% das crianças que

observaram.

De Muelenaere col.(126), nas crianças sul-africanas em fase de dentição mista que observaram,

constataram a presença de 27,8% de casos de mordida aberta anterior e a ocorrência duma elevada

percentagem de Classe II de Angle nas crianças de raça branca.

Os estudos mais recentes sobre má-oclusão dentária em fase de dentição permanente(75,76,77,80,

81,91,93.103,107,108,118,119,127,128,129) indicam uma prevalência de má-oclusão dentária entre 23,7%, obtida

por Simon e col.(91) em Addis Abeba (Etiópia), e de 96,5% por Steigman(129), na cidade de Nazaré

(Israel).

Há referências a variações étnicas, com valor percentual mais baixo na população africana(91),

citada no parágrafo anterior. A Classe I de Angle chega a atingir o valor de 93% nos estudos de

Ng‘ang‘a e col.(118), em crianças de 13 a 15 anos de Nairobi (Quénia). Lew e col.(127), em crianças dos

12 a 14 anos de Singapura, detectaram uma alta prevalência de más-oclusões de Classe III em

comparação com os caucasianos, tendo em geral um valor de 93% de má-oclusão, superior nas

crianças chinesas em relação ao encontrado na raça negra e inferior ao da raça caucasiana. Há também

uma referência, por Onyeaso(93) em crianças nigerianas de 12 a 18 anos, à ausência de relação entre

a prevalência de má-oclusão e as classes sócio-económicas.

Abu Alhaija e col.(76), na Jordânia, encontraram em crianças de 13 a 15 anos uma prevalência de

92% de má-oclusão dentária com:

•79,8% de Classe I (71,8% com má-oclusão)

•18,8% de Classe II

•1,4% de Classe III

Dacosta(107), em crianças de 11 a 18 anos de Lagos (Nigéria), obteve 87,8% de má-oclusão, com:

•96,3% de Classe I (84% de Classe I com má-oclusão)

•1,7% de Classe II

•2% de Classe III
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Steigman e col.(129) obtiveram em crianças da população árabe de Israel, com idades compreendidas

entre 13 e 15 anos, uma prevalência de má-oclusão dentária de 96,5%, com:

•88,5% de Classe I (85% com má-oclusão)

•8,5% de Classe II divisão 1

•1,7% de Classe II divisão 2

•1,3% de Classe III

Dos últimos estudos epidemiológicos publicados sobre a má-oclusão dentária em crianças em

fase de dentição permanente, retirámos ainda os seguintes valores de referência anátomo-clínica:

•Anomalia de inserção dos freios: 3,9%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia.

•Diastema: 6,9%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia; ≥ 2 mm = 13,2%, Marques e col.(15), Brasil.

•Espaços: 18,3%, Simon e col.(91), Etiópia; 26,7%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia; 33% Mugon-

zibwa(128), Tanzânia; 35,7%, Marques e col.(15), Brasil; 45,9% no maxilar superior e 30% no maxilar

inferior, Dacosta(107), Nigéria.

•Apinhamentos: < 10%, Mugonzibwa(128), Tanzânia; 19%, Ng‘ang‘a e col.(118), Quénia; 23,8%, Simon

e col.(91), Etiópia; 21,6% no maxilar superior e 36,3% no maxilar inferior, Dacosta(107), Nigéria;

50,4%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia; 67,3% no maxilar superior e 81,7% no maxilar inferior,

Marques e col.(15), Brasil.

•Aumento do trespasse vertical: > 5mm = 2%, Mugonzibwa(128), Tanzânia; 16,9%, Abu Alhaija e

col.(76), Jordânia; 69,6%, Dacosta(107), Nigéria.

•Aumento do trespasse horizontal: ≥ 5mm = 3% a 5%, Mugonzibwa(128), Tanzânia; ≥ 6mm = 10%,

Brunelle e col.(119), Estados Unidos da América; 10%, Ng‘ang‘a e col.(118), Quénia; 24,7%, Abu

Alhaija e col.(76), Jordânia; ≥ 4mm = 37,5%, Marques e col.(15), Brasil; entre 2 e 4mm = 70,8%,

Dacosta(107), Nigéria.

•Trespasse horizontal negativo: 1%, Marques e col.(15), Brasil.

•Mordida aberta anterior: 8%, Ng‘ang‘a e col.(118), Quénia; 9-13%, Mugonzibwa(128), Tanzânia.

•Mordida cruzada (valor global): 6,8%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia.

•Mordida cruzada posterior: rara, Mugonzibwa(128), Tanzânia; < 10% Brunelle e col.(119), Estados

Unidos da América; 10%, Ng’ang’a e col.(118), Quénia.

•Desvio da linha média: 31,7%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia; 54%, Ciuffolo e col.(77), Itália.

•Ausência de dentes na arcada: 5,7% no maxilar superior e 2,4% no maxilar inferior, Marques e

col.(15), Brasil; 6%, Abu Alhaija e col.(76), Jordânia.

Frazão e col.(96) compararam a prevalência dos problemas oclusais na dentição decídua (aos

5 anos) com os da dentição permanente (aos 12 anos) em crianças do município de São Paulo

(Brasil) e concluíram que subia de 49% na primeira dentição para 71,3% na segunda. Os mesmos

autores constataram também que não havia suficientes estudos comunitários de avaliação dos

resultados dos tratamentos ortodônticos realizados e que poucas crianças tinham acesso ao

referido tratamento, pelo que este factor não teria influenciado as diferenças encontradas entre

ambas as dentições.
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Outros estudos epidemiológicos de má-oclusão dentária demonstram que esta aumenta com a

idade(130,131,132,133,134,135). Thilander e col.(102) observaram 17,4% de crianças com apinhamento dentário

na dentição decídua e 59,4% na dentição permanente.

No referente à necessidade de tratamento ortodôntico, estudos como o de Hassan(136), na Arábia

Saudita, demonstraram nem sempre haver uma correspondência entre a percepção da necessidade

de tratamento ortodôntico pelo doente e a indicação profissional para o mesmo. A indicação profissional

formal para o tratamento ortodôntico numa amostra de 743 doentes abrangeu 71,6 %, havendo 13,2%

no limite da necessidade e em que apenas 15,2% não necessitavam. O índice utilizado foi o IONT

(Index of Orthodontic Treatment Need). Verificou haver uma tendência inversa na percepção pelos

doentes que estudou, sobre a mesma necessidade, havendo 60,6% que expressaram não ter

necessidade de realização do tratamento, 23,3% afirmaram ter necessidade moderada e apenas 16,1%

foram peremptórios na afirmação da necessidade de tratamento ortodôntico. A utilização do mesmo

índice (IONT) por Proffit e col.(113), em população dos Estados Unidos da América, obteve valores entre

57% e 59%. Resultados não muito diferentes (88%) foram encontrados por Bassler e col.(110) num

grupo de crianças alemãs com idades compreendidas entre 8 e 9 anos. Havia 32% com necessidade

urgente, 32% desejável e 24% com pouca necessidade e apenas 12% não tinham necessidade. Aqui

o critério utilizado foi o do Conselho Nacional Sueco para a Saúde e Bem-estar.

A aplicação de outros índices permitiu a recolha de valores de 17%, por Ghabrial e col.(109), em

crianças de escolas urbanas da Zâmbia, com 9 a 12 anos, e 36%, por Wei e col.(137), em crianças

chinesas de 12 a 15 anos.

Na procura de possíveis factores etiológicos ou associados às más-oclusões dentárias, Lindsten(138)

(2003) estudou o perímetro da arcada de crianças norueguesas nascidas nas décadas de 60 e 80 do

século passado. Verificou haver uma perda no perímetro da arcada maior nas crianças nascidas na

década de 60 associada à destruição por cárie dos segundos molares decíduos, o que levaria à

constatação dum maior apinhamento nas crianças desta época, comparando-as com as da década

de 80, em que o índice de cárie era mais baixo. Verificou igualmente uma diminuição do referido

perímetro nos casos em que havia uma perda prematura dos caninos decíduos.

Stecksen-Blicks e col.(139) correlacionaram os antecedentes de traumatismo dentário com a

presença de má-oclusão, num estudo realizado em Umea (Suécia). Cerca de 30% das crianças de 4

anos tinha sofrido traumatismo dentário.

Barrial e col.(140) afirmaram, com base nas suas investigações clínicas em crianças de ambos os

sexos entre os 6 e os 11 anos, que os traumatismos em dentição temporária podem causar má-

-oclusão em dentição mista, em especial de dentes anteriores com maior prevalência de vestíbulo-

-versão. A má-oclusão mais frequente nestes casos é a dos incisivos.

O efeito de hábitos bucais deletérios foram também estudados por Stecksen-Blicks e col.(139),

que associaram o hábito de sucção no dedo às mordidas abertas anteriores encontradas em 41% das

crianças de 4 anos. Registaram também 16% de mordidas cruzadas unilaterais.

Warren e col.(79), nos Estados Unidos da América, relacionaram também a mordida aberta anterior

com o hábito não nutritivo de sucção na fase de dentição mista tardia, afirmando a possibilidade de

prevenção pela sua paragem. De um modo geral todos os estudos recentes(81,83,88,100,104,106,141) convergem

neste ponto, com valores estatisticamente significativos (p < 0,01), com excepção de Gallardo e col.(81),

que não obtiveram valores com idêntico significado estatístico.
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Farsi e col.(142) encontraram uma prevalência de 48,36% de crianças sauditas de ambos os sexos

e com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos com persistência dos hábitos de sucção. Estes

investigadores encontraram uma relação estatisticamente significativa entre a sucção digital, a relação

molar decídua com degrau distal e a relação canina de Classe II.

Peck e col.(143) verificaram haver forte evidência de influência genética num quadro dum modelo

de transmissão hereditário multifactorial para explicar formas de má-oclusão em que se incluem

situações de transposição dentária. Esta ideia é também partilhada por outros investigadores, como

Lauc(94) na Croácia e Kharbanda e col.(144) na Índia.

2.2.4. Epidemiologia das Disfunções Têmporo-Mandibulares

A partir de Costen, até à década de 70 do Século XX, a síndrome descrita por este investigador era

mais estudada do ponto de vista clínico do que do ponto de vista epidemiológico. Daí a maior frequência

descrita (quatro vezes maior) nas mulheres do que nos homens relativamente à procura de tratamento(34).

Da década de 70 em diante foram realizados inúmeros estudos epidemiológicos que não

demonstraram diferenças significativas de prevalência da disfunção têmporo-mandibular entre ambos

os sexos na população em geral, tendo-se também concluído ser muito frequente e abranger todos os

grupos etários, não tendo sido detectado nenhum factor etiológico predominante, embora fossem

encontradas associações definidas com distúrbios oclusais, factores psíquicos e estado geral de

saúde(145).

Com o objectivo de harmonizar a recolha de dados, Helkimo(146) e Nielsen(147), entre outros,

estabeleceram índices baseados em evidências clínicas ou na ausência de sintomas e sinais de

disfunção têmporo-mandibular, tendo-lhe sido reconhecidas limitações que entre outras medidas

levaram à construção do “Zurich – MAP Index”. Mesmo assim, os estudos prosseguem, com grande

discrepância de resultados publicados até à presente data.

Investigadores como Locker e Slade(148), estudaram a prevalência de sintomas e sinais associados

à disfunção têmporo-mandibular na população canadiana e detectaram 48,8% de casos, havendo

12,9% com dor. Verificaram uma pequena diferença entre os valores obtidos para ambos os sexos,

embora estatisticamente significativa e com maior prevalência em mulheres. O nível de necessidades

de tratamento variou entre 3,5% e 9,7%, de acordo com a definição usada.

Mais recentemente, Aldridge e col.(149) (2004) referem ter encontrado uma maior prevalência de

disfunções têmporo-mandibulares em mulheres, sendo a prevalência na população estudada, um

grupo de mergulhadores desportivos, de 26%, comparável segundo os autores aos valores da

experiência diária. Mesmo nos trabalhos realizados nos Estados Unidos da América por Thilander e

Col.(26), que observaram 4724 crianças de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 5 e

os 17 anos, há referências a que as raparigas são mais afectadas do que os rapazes, tendo este autor

encontrado uma associação entre a disfunção têmporo-mandibular, a mordida cruzada posterior, a

mordida aberta anterior, a má-oclusão dentária de Classe III e a pró-alveolia maxilar extrema. A

prevalência de disfunção encontrada foi de 25%.

Egermark-Eriksson(150), num estudo longitudinal realizado num período de cinco anos em crianças

suecas de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, encontrou também
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uma associação entre as más-oclusões dentárias com mordidas cruzadas persistentes uni ou bilaterais

e mordida aberta anterior, com disfunção têmporo-mandibular.

Soto e col.(56) avaliaram a prevalência de sinais e sintomas de disfunção têmporo-mandibular em

crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos da cidade de Cali (Colômbia). Encontraram

desvio no movimento de encerramento em 45,9% das crianças; em 41,7% durante o movimento de abertura;

em 18,2% ruídos articulares, havendo dor à palpação das ATM e músculos mastigadores em 5,3%.

Chen e col.(151) estudaram a prevalência da disfunção têmporo-mandibular em 88 jovens candidatos

a tratamento ortodôntico e compararam os resultados anamnésticos e os provenientes de avaliação

clínica, tendo verificado que no primeiro caso havia 50% de situações de disfunção, valor que subia

para 67,05% quando submetidos a exame clínico. As formas ligeiras e moderadas ocorriam em 44,32%

e 65,91% num e noutro caso, respectivamente, e as graves em 5,68% e 1,14%.

Mohlin e col.(152), tendo observado 1000 crianças caucasianas de ambos os sexos, com 12 anos,

encontraram 50% com disfunção têmporo-mandibular, sendo que apenas uma muito pequena minoria

necessitava de tratamento.

Verdonck e col.(153) estudaram a prevalência dos sintomas da disfunção têmporo-mandibular em

1182 raparigas japonesas com 12 e 15 anos, tendo encontrado uma prevalência de disfunção de 23%

em ambas as idades, sendo os ruídos articulares a manifestação mais frequente, com 16% e 11%,

respectivamente. Aponta o autor o apinhamento dentário como possível factor predisponente importante

para o desencadeamento de disfunção.

Gazit e col.(154) encontraram uma prevalência de 51% de casos de disfunção têmporo-mandibular

em jovens israelitas de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos, e de

67,8% num outro grupo entre os 16 e os 18 anos. Os sinais mais prevalentes eram os ruídos articulares

com valores entre os 28% e os 44,3%, respectivamente, em ambos os grupos, e com uma média de

35,8%. A seguir vinha a dor à palpação das ATM em 30,4% dos casos e, em terceiro lugar, a sensibilidade

à palpação muscular superficial em 20% dos jovens.

A cefaleia era a manifestação clínica de dor mais frequente, segundo Thilander e col.(26), nas

crianças com disfunção têmporo-mandibular, na maioria dos casos de intensidade ligeira e aumentando

de prevalência no período de crescimento, sendo as raparigas mais atingidas do que os rapazes.

Nos estudos de Widmalm e col.(155), de crianças americanas de ambos os sexos e com idades

compreendidas entre os 4 e os 6 anos, há relato de 8% de casos com dor articular recorrente referida

à articulação têmporo-mandibular e, em 3%, de dor localizada no ouvido. Em 16% havia dor à palpação

da ATM e em 10% na área masseterina. Em 17% das crianças foi detectado desvio na abertura e, em

2%, redução da mesma.

Sonmez e col.(29) realizaram um estudo em 180 crianças turcas de ambos os sexos, em períodos

de dentição mista e permanente, e encontraram uma prevalência de disfunção de 68% (igual em

ambos os sexos) na dentição mista e 58% na dentição permanente (sendo de 61% nas raparigas e

56% nos rapazes). Não foi no entanto encontrada diferença estatisticamente significativa na prevalência

total de disfunção têmporo-mandibular entre rapazes e raparigas.

Morinushi e col.(30) efectuaram um estudo longitudinal em 160 jovens japoneses com idades

compreendidas entre os 12 e os 17anos, estudantes liceais. Encontraram disfunção têmporo-mandibular

em 31% dos juniores e em 39,6% dos seniores, mas apenas 8,9% dos primeiros e 12,9% dos segundos

mantiveram continuamente os sintomas e sinais clínicos de doença.
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Caltabiano e col.(31) encontraram em crianças italianas uma prevalência de disfunção têmporo-

-mandibular de 16% entre os 6 e os 9 anos, e de 27% nas crianças dos 9 aos 13 anos.

List e col.(156) estudaram uma população de 862 crianças e adolescentes de ambos os sexos

de Linköping (Suécia), não tendo encontrado diferenças significativas entre ambos os sexos

relativamente à prevalência da disfunção têmporo-mandibular verificada, excepto no que diz

respeito à dor (detectada em 7% dos jovens), que era significativamente mais comum nas raparigas

do que nos rapazes. A dor era referida em 21% dos casos na cabeça, em 12% na região temporal

e em 3% na face e nas articulações têmporo-mandibulares. De acordo com Kitai e col.(157), a dor e

os outros sintomas característicos de disfunção têmporo-mandibular no grupo de 361 raparigas

japonesas com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, seguidas durante 4 anos, não

eram persistentes, mas variaram ao longo do tempo, aparecendo e desaparecendo repetidas

vezes.

Ohno e col.(158) verificaram haver uma “flutuação” dos sinais de disfunção em jovens japonesas

do ensino liceal júnior e sénior, com valores compreendidas entre 10,3% e 15,9% nos juniores e entre

11,7% e 31% no grupo sénior. Durante os três anos de avaliação, 31% dos juniores e 39,8% dos

seniores tiveram pelo menos uma manifestação de disfunção têmporo-mandibular. Noutro estudo(159),

os mesmos investigadores não encontraram diferença significativa de prevalência entre a disfunção

têmporo-mandibular em ambos os sexos.

As últimas publicações sobre prevalência de DTM em crianças em diferentes fases de denti-

ção(160 a 168) admitem que as primeiras manifestações de DTM possam surgir em idades precoces ainda

na fase de dentição decídua(164), sendo o sintoma predominante o ruído articular, que pode ser precursor

de dor em idades mais avançadas(157). Há consenso maioritário no facto de a prevalência global de

DTM aumentar com a idade(73,161), sendo maior nos surtos de crescimento e sem diferença de género,

excepto na dor, mais frequente nas raparigas. É aceite haver uma ampla variação, que oscila entre 5%

obtido por Cheifetz e col.(160) em 854 crianças caucasianas dos Estados Unidos, com uma idade média

de 8,1 anos, e até 68% encontrado por Sonmez e col.(29) em crianças em fase de dentição mista de

Ancara (Turquia). Nos estudos de Widmalm e col.(169) há evidência estatística para suportar a

possibilidade de ocorrência de diferenças de prevalência de DTM entre crianças de raças diferentes,

o que, segundo estes investigadores, não significa que a raça seja o factor causal, mas que os sintomas

possam ser desencadeados por outros factores com distribuição heterogénea entre os grupos raciais

considerados.

Como referência para a distribuição relativa dos valores de prevalência da semiologia da DTM

nas últimas publicações, temos as seguintes:

Alamoudi e col.(166) estudaram crianças de 3 a 7 anos da cidade de Jeddah (Arábia Saudita) e

obtiveram um índice de DTM = 16,53% (14,46% no sexo masculino e 18,35% no sexo feminino, com

p ≤ 0,001); 7,8% de ruídos articulares; 6,77% de desconforto muscular; 3,39% de desvio no movimento

mandibular; 2,59% de dor no movimento da ATM e 1,7% de limitação do movimento de abertura.

Farsi(163), também na Arábia Saudita, examinou 1940 crianças em diferentes fases de dentição e

encontrou valores globais de 20,7% de DTM, com 11,8% de ruídos articulares e 5,3% de casos de

limitação de abertura.

Bonjardim e col.(27) detectaram em crianças e adolescentes (12 a 18 anos) de Piracicaba (Brasil)

14,70% a 19,80% de ruídos articulares; 10,6% de desconforto muscular e 3,22% de trismo.
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Num estudo de DTM realizado por List e col.(156) em crianças de 12 a 18 anos de Linköping (Suécia),
a dor facial e na articulação têmporo-mandibular é referida em 3% das mesmas, sendo mais frequente
nas raparigas.

Têm sido procurados possíveis factores etiológicos para a disfunção têmporo-mandibular em
crianças e, embora não tenha sido encontrada uma causa única para a disfunção, obteve-se algum
consenso nos trabalhos relativamente a causas de desequilíbrio provocadas por formas extremas de
má-oclusão, pró-alveolias maxilares acentuadas, Classes III de Angle, mordidas cruzadas persistentes,
factores psico-emocionais e parafunções, entre outras(25,26,170). De acordo com Kitai e col.(157), há uma
contribuição multifactorial para a etiologia da disfunção têmporo-mandibular. Estudos clínicos de
Wigdorowicz-Makowerowa e col.(171) indicam que as disfunções têmporo-mandibulares são
principalmente causadas pela má-oclusão, factores iatrogénicos e aumento da tensão psico-emocional.

Um estudo recente de Tuerlings e col.(73) (2004), efectuado em crianças belgas de 6 a 12 anos
com má-oclusão, revelou que embora houvesse elevada prevalência de DTM (80,9% das crianças
tinham desconforto muscular; 35,3% ruídos articulares e 13,2% a 19,8%, desvios nos movimentos
mandibulares de abertura e encerramento), não havia relação entre os parâmetros individuais e os
sinais de DTM encontrados.

Riolo e col.(172), na experiência recolhida no estudo de 1342 crianças e adultos jovens (6-17 anos),
de ambos os sexos, nos Estados Unidos da América, concluíram que a mordida aberta estava
positivamente associada à disfunção têmporo-mandibular e dor muscular. Quanto à má-oclusão e
parafunções, Vanderas(170), também nos Estados Unidos da América, refere serem factores responsáveis
pela disfunção têmporo-mandibular no grupo de 386 crianças de raça branca que observou. O mesmo
autor(173) procurou saber a influência do estado emocional na determinação da prevalência de disfunção
têmporo-mandibular e, num grupo de crianças emocionalmente instáveis, demonstrou haver uma
baixa prevalência de crianças com ruídos articulares (12,4%), mas uma elevada prevalência de dor à
palpação da articulação têmporo-mandibular (19,1%). Num outro trabalho, List e col.(174) estudaram os
factores psicossociais e dentários oclusais como causas de disfunção têmporo-mandibular em
adolescentes de Linköping (Suécia), tendo concluído que os factores psicossociais como o aumento
dos níveis de stress e problemas emocionais, parecem ter um papel mais importante do que os distúrbios
oclusais.

Suvinen e col.(175), na Finlândia, referem que, embora a prevalência dos sintomas de disfunção
têmporo-mandibular em relação a factores psicossociais encontrada nos adolescentes fosse baixa,
era no entanto significativa, tanto no referente à dor como na combinação de dor e outros sintomas e
sinais de disfunção.

Widmalm e col.(176), nos Estados Unidos da América, estudaram as parafunções orais como
possíveis causas de disfunção têmporo-mandibular. Referem que o bruxismo e a sucção no polegar
estão significativamente associados a sintomas de dor orofacial. As raparigas eram mais afectadas do
que os rapazes (82%/ 63%) na população caucasiana. Não foi encontrada diferença significativa em
crianças afro-americanas (71% em raparigas e 73% em rapazes). A sucção do polegar foi detectada
em 57% das crianças, mais frequentemente nas raparigas caucasianas (69%) do que nos rapazes
caucasianos (43%). Em 30% ainda persistia o hábito. Em 41% havia uma história de onicofagia.
Concluíram estes investigadores que a associação não quer dizer que a parafunção é a causa ou a
consequência de dor e que não possa haver um terceiro factor causador de ambas (desencadeamento
da dor e aumento da prevalência das parafunções orais). Apontam para a necessidade de execução
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de estudos prospectivos longitudinais, incluindo grupos de idades mais avançadas, de modo a clarificar

estas relações e determinar os efeitos a longo termo das parafunções infantis.

Miyake e col.(177) procuraram saber qual a relação entre as parafunções orais e os sintomas de

disfunção têmporo-mandibular em 3557 estudantes universitários japoneses. Verificaram que a

disfunção têmporo-mandibular era significativamente maior nas raparigas; que o mastigar para um

lado era um factor de aumento de ruídos articulares da ATM e ainda que o bruxismo aumentava

também o risco de aparecimento de ruídos articulares, dor na ATM e limitação no movimento de

abertura.

Kirveskari e col.(178) efectuaram um estudo longitudinal para pesquisa da associação entre a

disfunção têmporo-mandibular em crianças de 5 e 10 anos e com interferências oclusais, tendo

concluído haver associação significativa entre ambas apenas quando as situações se mantinham a

longo termo, não havendo diferenças à partida. Ainda no que se refere à má-oclusão como factor

etiológico da disfunção em crianças, Barone e col.(179), tendo estudado 240 crianças de ambos os

sexos e com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos, concluíram que a má-oclusão não é a

causa e/ou responsável pela necessidade acrescida de tratamento da disfunção têmporo-mandibular

na população juvenil. Estes autores afirmam que apenas 3,7% das crianças necessitaram de tratamento

da disfunção. Por outro lado, Henrikson(180) refere que as crianças com más-oclusões de Classe II com

sintomas e sinais de disfunção têmporo-mandibular de origem muscular funcional beneficiaram do

tratamento ortodôntico com alívio das queixas num seguimento que efectuou durante três anos.

Concluiu também o mesmo autor que o tratamento ortodôntico com ou sem extracções não aumenta

o risco de DTM.

Dibbets e col.(181), num estudo prospectivo longitudinal, não encontraram igualmente relação

entre o tratamento ortodôntico com extracções efectuadas e a disfunção têmporo-mandibular.

Uma nota final de apresentação de valores de prevalência referidos por alguns autores em

publicações recentes sobre hábitos e parafunções em crianças: Cheifetz e col.(160), nos Estados Unidos

da América, em crianças caucasianas com uma média de idades de 8,1 anos, afirmam que 38%

apresentavam bruxismo, não tendo encontrado relação entre a DTM e o bruxismo. Bonjardim e col.(27),

em São Paulo (Brasil), referem uma prevalência de 17,98% de bruxismo em crianças e adolescentes

de 12 a18 anos. Por último, Widmalm e col.(176), tendo estudado crianças de 4 a 6 anos de Michigan

(Estados Unidos da América), constataram que 72% tinham alguma parafunção, havendo 20% com

bruxismo; 57% e 69% tinham o hábito de sucção no polegar, respectivamente em crianças afro-

-americanas e caucasianas, havendo 30% que persistiam no mesmo. Havia ainda 41% com o hábito

de onicofagia e 3,4% apresentavam uma combinação de vários hábitos já referidos.

2.2.5. Prevenção das Más-Oclusões Dentárias

Promover um desenvolvimento harmónico é também, no que diz respeito ao sistema estoma-

tognático, a melhor forma de prevenção das doenças, em regra resultantes do desequilíbrio quando

instalado(182,183).

Aqui incluem-se medidas gerais, nomeadamente alimentares (alimentação equilibrada), e medidas

de aconselhamento pré-natal e educativas da futura mãe, durante o período de gravidez(184).
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O aconselhamento genético poderá prevenir algumas síndromes com envolvimento crânio-

-facial(94,143,144), que, podendo associar-se a malformações buco-dentárias, podem causar más-oclusões

(ex: fendas palatinas).

Uma boa função respiratória relativa ao tracto aéreo superior é também indispensável a uma boa

pneumatização dos seios maxilares, condicionante do seu adequado desenvolvimento, consequen-

temente, duma boa relação oclusal, pelo suporte dentário que proporciona.

A grávida deve ser educada e motivada para que, além dos cuidados dietéticos e de escovagem

dentária, aprenda a examinar e a cuidar da boca e dos dentes do bebé. Deve verificar que a criança

respira correctamente pelo nariz, para que não ocorram perturbações do desenvolvimento do palato

e das arcadas dentárias que possam mais tarde vir a causar má-oclusão. Deve procurar manter sempre

o nariz desobstruído e estimular o bebé para que feche os lábios e respire pelo nariz.

A amamentação ao peito é imprescindível, pois ajuda o bebé a ter uma boa respiração, prevenindo

a má-postura da língua e diminuindo a possibilidade de má-oclusão.

Quando usar o biberão, deve utilizar o bico ortodôntico (achatado e com a forma de colher) por

ser mais semelhante ao seio materno, adaptando-se melhor às arcadas dentárias causando menos

alterações.

Sendo a cárie dentária a maior responsável pela perda de espaço na arcada dentária, todas as

medidas de prevenção desta doença devem ser contempladas, iniciando-se quando possível logo na

fase pré-natal porque os “maus hábitos” são induzidos por falta de informação ou má informação das

mães (ex: a ausência do conhecimento de que o paladar se desenvolve na fase pré-natal), levando

esta a criar hábitos dietéticos que a criança irá manter após o nascimento.

A fase oral (até aos 2 anos) é muito importante para a satisfação da criança e, consequentemente,

para a determinação dos hábitos.

As crianças que não fazem a sucção devida na amamentação sentem necessidade de compensar

com a chupeta ou o dedo.

A utilização da chupeta ou do biberão são factores que podem interferir no desenvolvimento da

criança, podendo levar a alterações bucais, como: mordida aberta, inclinação dos dentes, diastemas,

alterações no padrão da deglutição, entre outras. Nem sempre ocorrem, mesmo na presença do

agente causal, porque são necessárias uma determinada intensidade e frequência ao longo do tempo

para que as referidas alterações aconteçam.

A escolha da chupeta deve ser criteriosa no tamanho e obedecer a uma forma anatómica.

É muito importante que a sucção não se torne num vício, que quando existe deverá ser removido

quanto antes e de modo gradativo. Até aos 4 anos, removida a causa, poderá haver auto-correcção

da deformidade.

A remoção precoce do hábito passa por uma conversa explicativa dos pais, com reforços positivos,

motivação com amor e compreensão e, ainda, criatividade e distracção da criança. Concretamente no

que se refere à chupeta, esta deverá ser dada apenas nos momentos de tensão, devendo ser retirada

mal a criança adormeça. Quanto à sucção no dedo, deve colocar-se um meio físico de entreposição,

tal como uma compressa envolvente e, mais tarde, um aparelho ortôdontico (grelha) ou, então, optar

transitoriamente por um mal menor (a chupeta)(185).

A função mastigatória também deve ser estimulada precocemente e de modo equilibrado, o que

passa pela introdução progressiva de alimentos consistentes, de acordo com a idade do bebé.
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Há perturbações no desenvolvimento que, detectadas precocemente, podem prevenir a ocorrência

de más-oclusões dentárias (ex: agenesias, má implantação dos freios labiais, etc.) através da

manutenção de espaços com substituição, mais tarde, por implantes e correcção cirúrgica,

respectivamente. Noutras situações, há que promover um adequado desenvolvimento das estruturas

oro-maxilares através da utilização de aparelhos funcionais de ortopedia dento-maxilar.

A prevenção da má-oclusão na dentição permanente passa antes de mais pela adequada

funcionalidade da dentição decídua, pois, segundo Moyers(186), os contactos oclusais dentários têm

uma influência directa na actividade neuromuscular, fazendo modificar o padrão de deglutição que

deixa o modelo infantil e caminha para a normalidade. Algumas crianças não desenvolvem esta função

porque mantêm a actividade muscular infantil nos lábios e nos músculos faciais. Aqui se enquadram

os que mantêm a sucção digital, do lábio ou da língua, e os respiradores bucais. Pensa-se na existência

duma correlação entre os problemas psicológicos e a necessidade de manter estes hábitos primários.

Daí a importância de contemplar um apoio psicológico a estas crianças.

Tendo em vista o estabelecimento duma trajectória de oclusão em condições de normalidade,

Moyers(187) afirma que em modelo de transição o plano terminal recto é o normal, mas um degrau

mesial seria a forma de oclusão dentária decídua ideal.

Com a erupção dos dentes há uma nova alteração do equilíbrio na cavidade oral e a língua volta

a ajustar o seu comportamento muscular em função dos novos elementos, tanto em repouso como

em actividade. Assim se chega ao equilíbrio funcional da deglutição segundo o padrão adulto.

O trabalho preventivo das más-oclusões dentárias associadas à acção da língua relaciona-se

sobretudo com a correcção das posições posturais viciosas, o que acontece por exemplo na deglutição

atípica com interposição da língua. Verifica-se que no momento de deglutir os dentes não se põem em

contacto porque a língua se coloca de permeio entre os incisivos e, às vezes, entre os molares e os

pré-molares, do que resulta uma mordida aberta anterior ou lateral, respectivamente.

A macroglossia congénita ou associada a doenças sistémicas, como o hipotiroidismo, pode

também ser responsável por más-oclusões dentárias, beneficiando neste último caso do tratamento

do hipotiroidismo. Em situações extremas com grande discrepância face ao leito e arcada circundantes,

poderá haver indicação para a redução cirúrgica.

Uma outra situação de deglutição atípica que pode causar, manter ou agravar uma má-oclusão

dentária é a deglutição com interposição labial, em que no momento de deglutir o lábio inferior se

interpõe entre os incisivos nos casos de pró-alveolia superior acentuada.

Os tecidos moles são também factores que desempenham um papel importante, podendo causar

deformação, nomeadamente do perfil facial.

A falta de resposta da língua à acção do bucinador pode levar ao aparecimento duma mordida

cruzada posterior de causa funcional.

Os traumatismos dentários da dentição decídua podem provocar más-oclusões na dentição mista(140).

Nestes casos, o tipo de má-oclusão que surge com mais frequência é a vestíbulo-versão. Uma medida

preventiva possível consiste na utilização de protectores bucais, nomeadamente na prática de desporto.

A incompetência labial é um factor permissivo do traumatismo dentário, em especial dos incisivos

centrais superiores.

A acção preventiva a este nível pode passar pela estimulação do tónus labial, para além dum

adequado plano de tratamento ortodôntico, quando necessário. Assim, podem ser preconizadas
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algumas medidas, como: a pronúncia de palavras simples contendo consoantes bilabiais (b, p, y, m),

visando compreender a necessidade de colocação de ambos os lábios em contacto. Com o mesmo

fim, o ensaio de beijos ruidosos, em que os lábios se separam depois do gesto do beijo. Um outro

método é o de encher a boca de água e projectá-la de trás para diante entre os dentes e os lábios.

Finalmente, ainda um método adicional também descrito de colocação de uma banda adesiva sobre

os lábios, de modo a mantê-los juntos, parece-me não só desconfortável para a criança como também

se destaca facilmente.

A anquilose dento-alveolar dum dente decíduo é uma anomalia de erupção que, na medida em

que retarda ou impede a erupção do dente permanente, pode ser causa de desarmonia oclusal(188),

que pode ser prevenida através da sua detecção precoce (de submersão ou infra-oclusão) e tratamento

que passa pela exodontia e colocação de mantedor de espaço.

Sendo a articulação e a modulação da palavra produzidas pelo equilíbrio dinâmico das estruturas

buco-dentárias, torna-se importante a detecção precoce de desvios da pronúncia atribuídos a

desequilíbrios das estruturas orais, com vista à sua correcção atempada.

O tratamento ortodôntico é também uma medida preventiva ao nível do escalão terciário que

deverá ter lugar através dum diagnóstico adequado e dum planeamento criterioso, visando o equilíbrio

entre a eficácia e o menor número de efeitos colaterais (prevenção das manifestações acrescidas de

cárie dentária e de doenças do periodonto) e uma simultânea economia de recursos, sobretudo quando

integradas num plano de saúde pública.

Finalmente, a reabilitação é um plano preventivo que tem tido grandes avanços nos últimos anos,

através da oferta da possibilidade de soluções fixas cada vez mais próximas da fisiológica (ex: prótese

fixa e implantes dentários), contribuindo para um bem-estar acrescido e uma integração plena da criança.

Em resumo, em termos de saúde pública oral(75), devem ser feitos rastreios para identificação e

tratamento dos casos graves, não apenas na dentição permanente mas também nas dentições decídua

e mista. É indicada a introdução de medidas de protecção específica nos infantários, até aos 6 anos,

integradas em planos estratégicos de cuidados de saúde oral; a instituição de programas preventivos e

de tratamento precoce da cárie dentária e, também, programas de controlo de factores associados à

má-oclusão dentária, como perda prematura de dentes, infecções respiratórias, hábitos deletérios, entre

outros; por último, os métodos interventivos com vista a promover o aumento da percentagem de

população com oclusão normal, por um lado, e a redução, por outro, da proporção de más-oclusões

graves ou moderadas para níveis que sejam socialmente mais aceitáveis e economicamente sustentáveis.

2.2.6. Prevenção das Disfunções Têmporo-Mandibulares

A etiologia e a patogenia da disfunção têmporo-mandibular ainda hoje não são claras, sendo

grandes os custos financeiros e o desconforto dos doentes submetidos a tratamentos, muitas vezes

desprovidos de bases científicas(189). Por consequência, o tratamento preventivo será naturalmente o

mais económico e também o mais eficaz.

Na criança, a prevenção adquire uma acuidade particular, já que a maior parte das modificações

anatómicas associadas ao crescimento da ATM completam-se durante a primeira década da

vida(32,48,49,57,190).
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As variações da função mandibular, os traumatismos e as doenças podem lesar os tecidos da

ATM e causar disfunção(57). Este é um espaço de excelência para a acção preventiva.

Deve haver um controlo dos hábitos mastigatórios, posturais e de deglutição que possam

comprometer a musculatura do sistema estomatognático.

Desde logo cabem aqui todas as medidas tendentes a favorecer a harmonia do sistema

mastigatório e um adequado desenvolvimento, bem como o diagnóstico precoce e o tratamento da

disfunção, quando existente(191,192,193).

Esta atitude preventiva vai de encontro ao conceito actual de que a disfunção têmporo-mandibular

tem uma etiologia multifactorial(157,194), tendo sido demonstrado em vários estudos(57,195,196) que se origina

muito precocemente nos estádios de crescimento e desenvolvimento crânio-facial, não podendo por

isso considerar-se um transtorno degenerativo e geriátrico.

Assim, é importante detectar factores que possam interferir no adequado crescimento e

desenvolvimento do sistema estomatognático(27).

Sendo conhecidas as evidências de sinais e sintomas de disfunção articular, sobretudo associadas

à persistência de alguns tipos de má-oclusão morfológica e funcional, em crianças em fase de

crescimento(195,197), há que preveni-las. Para o efeito devem ser corrigidas as interferências oclusais, de

que são exemplo marcante a interferência de caninos decíduos como causa atribuída de atresia da

arcada dentária superior(182). Devem ser removidos os possíveis factores desencadeantes de mordidas

abertas, nomeadamente hábitos bucais deletérios, com o objectivo de prevenir as mordidas abertas

anteriores que alguns investigadores(196,198,199) relacionam com a presença de DTM. Os mesmos autores

referem haver relação idêntica e a necessidade da mesma atitude preventiva nos casos em que se

verifiquem aumentos dos trepasses vertical e horizontal.

A confirmação do carácter multifactorial da disfunção têmporo-mandibular é também feita

por outros investigadores(196,200), os quais, para além do que já foi anteriormente referido, apontam

as mordidas cruzadas anteriores e posteriores e ainda as más-oclusões dentárias de Classe II e III,

como causas possíveis de disfunção têmporo-mandibular, devendo por isso ser atempadamente

tratadas.

O diagnóstico precoce como medida-chave para o tratamento correcto, no sentido da reposição

da harmonia do sistema mastigatório(191,192,193), faz-se pela detecção da presença de um sintoma e/ou

sinal clínico de disfunção têmporo-mandibular. A sua ausência poderá ocasionar um agravamento

progressivo das perturbações do crescimento e desenvolvimento crânio-facial, nomeadamente do

crescimento mandibular, com alterações, em regra bilaterais, da ATM(57,201).

Uma abordagem preventiva abrangente da disfunção têmporo-mandibular passa pela

sensibilização das autoridades escolares para o seguimento psicoemocional das crianças pelo

psicólogo escolar, através da investigação dos aspectos formativos da personalidade e compor-

tamentais(25,202). Segundo estes autores, embora não exista um perfil psicológico padronizado

para as crianças com DTM, a maioria delas apresenta ansiedade e uma maior vulnerabilidade

ao stress.

Há igualmente que corrigir as alterações estruturais, nomeadamente através da suficiência e

adequação dos tratamentos dentários e das articulações têmporo-mandibulares(25). Aqui cabe uma

referência à prevenção dos problemas das ATM e tecidos moles contíguos associados à má prática

profissional, que segundo Abdel-Fattah(203), têm vindo a aumentar. Este autor apresenta documentação
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factual e propõe medidas que passam pela recolha duma história clínica correcta, pela realização

dum registo documental completo, pela informação e pela educação do paciente e execução dos

procedimentos estritamente necessários, seleccionando os menos traumáticos e evitando modificações

oclusais súbitas, visando prevenir complicações indesejáveis.

Um outro tipo de factores predisponentes de disfunção têmporo-mandibular a prevenir são os

traumatismos: os microtraumatismos, os macrotraumatismos e os relacionados com a sobrecarga

articular (ex: hábitos parafuncionais)(25). Aqui se incluem as crianças com o hábito de ranger ou apertar

os dentes, o de onicofagia e, ainda, o de mastigar pastilha elástica como factores de instabilidade

postural da mandíbula. Os microtraumatismos acontecem por vezes repetidamente devido a oclusões

dentárias instáveis. Os macrotraumatismos ocorrem em regra em consequência de acidentes

causadores de trauma directo da face e, nomeadamente, da mandíbula. Em 30% dos casos de DTM
(25) há esforço anormal da cápsula articular e há também distensão dos ligamentos em tratamentos

dentários prolongados, devendo assim ser evitados. Em muitos casos, as lesões, quando mínimas,

são negligenciadas na altura em que ocorrem, mas podem ser responsáveis por manifestações de

disfunção pós-traumática ou cefaleia crónica.
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3. Estudos de Âmbito Nacional

3.1.Sobre a Má-Oclusão Dentária

Seguindo a tendência mundial, são escassas as publicações científicas de âmbito nacional que

apresentam dados relativos à prevalência da má-oclusão dentária na nossa população infantil.

No estudo epidemiológico que realizámos no concelho de Sines, em 1983(1), cingimo-nos a

apresentar a taxa de anomalias dento-faciais graves na referida população infantil (6 a 12 anos) que

atingiu o valor máximo de 8,43% aos 10 anos.

Nos anos seguintes, investigadores portugueses de renome como Pereira, em 1990(204),

Calado(205,206), em 1996/97, Almeida e col., de 1984 até à presente data(207,208,209,210,211), entre outros,

realizaram vários estudos epidemiológicos, alguns de âmbito nacional, que serviram de referência à

tomada de medidas preventivas e de tratamento adoptadas pelo Ministério da Saúde. Estes estudos

visaram no entanto essencialmente a cárie dentária.

Almeida(209), no 1.o Inquérito Nacional Explorador de Prevalência das Doenças e Necessidades

de Tratamento na Cavidade Oral, faz referência a 16% de anomalias dento-faciais exigindo tratamento

em crianças de idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Neste trabalho não há outros dados

sobre má-oclusão dentária nem qualquer indicação sobre a prevalência de disfunção têmporo-

mandibular nas crianças observadas.

Em 1999, uma vez mais, Almeida(212) preconiza um programa de saúde oral para os jovens

portugueses e efectua 10 propostas, entre as quais realça a necessidade de organização dum serviço

essencialmente municipal destinado à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças da

boca para todos os jovens até aos 18 anos. Reservou um item especial destinado à proposta de

tratamento das cáries diagnosticadas com a melhor relação custo-benefício, sendo omisso no que se

refere ao tratamento das más-oclusões dentárias e disfunções têmporo-mandibulares em crianças

portuguesas.

Marques e Jardim(213) debruçaram-se sobre a morfologia dentária, nomeadamente sobre a

dimensão e simetria, concluindo haver uma diferença entre os nossos jovens e o de outros países e,

também, das dimensões dentárias entre os sexos, sendo maiores nos rapazes do que nas raparigas.

Em 2000, Costa(214) tece algumas considerações sobre a perda de espaço na dentição decídua e

mista, concluindo que a perda precoce dum dente não é sempre sinónimo de perda de espaço e não

requer sempre a colocação dum mantedor de espaço. Diz ainda que para tratar adequadamente há

que conhecer claramente os padrões de erupção dentária, oclusão e manutenção de espaço. Segundo
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o autor, o potencial para perder espaço é diferente consoante o dente decíduo perdido, seja maxilar

ou mandibular, um primeiro ou segundo molar, não sendo a perda homogénea no tempo.

Resende e Pedroso(20), em 1999, tendo efectuado um rastreio de cárie dentária numa população

escolar da região de Coimbra, constataram que a mesma população apresentava uma prevalência de

30% de más-oclusões dentárias. É a primeira referência concreta que conhecemos sobre a prevalência

da má-oclusão dentária em crianças portuguesas.

Em 2005, Ventura(215) fez um trabalho pioneiro sobre a prevalência de más-oclusões dentárias

num grupo amplo de crianças em fase de dentição decídua (627 crianças) do distrito de Setúbal,

tendo obtido um valor de 44% e um predomínio de Classe III de Baume.

As últimas publicações nacionais que conhecemos sobre a prevalência de má-oclusão dentária

em crianças foram efectuadas por nós(216,217,218,219), em 2006, no âmbito de um estudo que incidiu sobre

crianças em idades escolar e pré-escolar da área setentrional de Lisboa, contemplando as diferentes

fases de dentição e pela aplicação do protocolo da OMS. Foram encontradas prevalências de 72,42%

na dentição decídua, com predomínio de Classe I de Baume; 85,23% na dentição mista inicial e estável;

75,8% na dentição mista tardia e 70,83% na dentição permanente.

3.2.Sobre a Disfunção Têmporo-Mandibular

Os trabalhos de investigação publicados no âmbito nacional sobre disfunção têmporo-mandibular

são recentes e essencialmente de natureza clínica.

São conhecidos os trabalhos de Pinho e col.(220,221), em 1999. Estes autores relacionaram as

prematuridades em oclusão cêntrica e os ângulos das inclinações das trajectórias condilianas (ITC)

em pacientes com disfunção têmporo-mandibular e afirmam haver uma forte probabilidade de

correlação entre as prematuridades e a disfunção têmporo-mandibular. Num segundo trabalho

correlacionaram o ângulo das inclinações das trajectórias condilianas com a sua decomposição vectorial

em doentes portadores de disfunção têmporo-mandibular, tendo constatado que, para além da discre-

pância de 43.o entre os valores máximos e mínimos dos ângulos das ITC, os ângulos da ITC esquerda

são superiores aos da direita em 75%.

Barbosa e col.(222), também em 1999, descreveram um método de avaliação clínica diária da dor

na disfunção têmporo-mandibular, apresentando um caso clínico em que utilizaram uma escala visual

analógica. Propuseram a colocação dum aparelho estabilizador de recobrimento total e a fim de reabilitar

a função proprioceptiva, favorecendo a acção muscular que resultaria na diminuição efectiva da dor e

a acção complementar de fisioterapia, psicoterapia e correcção postural.

Na mesma linha de pensamento e de conduta terapêutica inscrevem-se os trabalhos de Felício e

col.(223), em 2003, que afirmam que os pacientes são capazes de fazer um julgamento sobre a gravidade

de vários sintomas e sinais de disfunção têmporo-mandibular, através do uso duma escala numérica

indicando a presença ou a ausência dos mesmos. Referem ainda o efeito satisfatório obtido pela

aplicação duma férula oclusal, que reconhecem no entanto não resolver todos os casos.

Hotta e col.(224), em 2003, confirmaram a eficácia da placa oclusal estabilizadora em relação aos

parâmetros clínicos de sintomatologia dolorosa e medidas dos movimentos mandibulares no grupo

de doentes que trataram.
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Castel-Branco e col.(225), em 2003, concluíram que a prematuridade pode ser devida a deficiente

posição dos dentes nas arcadas, mas pode também dever-se à diferente relação maxilo-mandibular

por alteração postural da mandíbula, sendo possível causa de disfunção crânio-mandibular.

Camargo e col.(226), em 2004, procederam ao estudo da relação entre o grau de disfunção têmporo-

-mandibular e a presença de stress em 40 doentes. Concluíram que 82,5% destes apresentava stress

e que tinham maiores índices de disfunção clínica do que os restantes doentes.

Mazetto e col.(227), em 2004, relacionaram a disfunção têmporo-mandibular e a má-oclusão em 37

doentes encaminhados para tratamento da DTM. Os resultados mostraram maior número de má-

oclusão de Classe II divisão 1, seguida de Classe II divisão 2, sendo 80% dos doentes atendidos do

sexo feminino.

Pinho e col.(228), num outro artigo publicado em 2000, abordam a prevenção da disfunção têmporo-

-mandibular e a importância de que seja feita logo desde o seu início na criança, através da adopção

de medidas simples, que apontam:

•Vigiar a cronologia e a sequência da erupção dentária.

•Detectar precocemente anomalias que possam condicionar, não só a posição dentária, mas

também o futuro desenvolvimento do sistema estomatognático.

•Evitar extracções de dentes temporários antes da data prevista. Caso seja necessária a extracção

dentária, utilizar mantedores de espaço.

•Efectuar exames periódicos para despistar cáries, dando especial atenção ao molar dos seis

anos.

•Restaurar as superfícies oclusais obedecendo às regras da oclusão.

•Não permitir mordidas cruzadas unilaterais.

•Recorrer à ortodontia interceptiva.

•Suprimir hábitos parafuncionais, como por exemplo a sucção nos dedos e o trincar o lápis.

•Evitar e corrigir posturas erradas na escola, no lazer e durante o sono.

•Corrigir a deglutição infantil, caso se mantenha para além dos dez anos.

A ausência de consenso na prevalência da disfunção têmporo-mandibular pode inferir-se da

afirmação de Gouveia(229), que em 2004 aponta para “3 a 4%, sendo que 70 a 80% das pessoas poderão

experimentar disfunção da ATM ao longo da vida”.

Em 2006 publicámos os resultados de prevalência de DTM em grupos de crianças em diferentes

fases de dentição de três escolas públicas da área setentrional de Lisboa(230,231). Não encontrámos

nenhuma criança com DTM na fase de dentição decídua. Obtivemos uma prevalência de 4,55% na

fase de dentição mista inicial e estável; de 8,8% na fase de dentição mista tardia e de 16,44% na fase

de dentição permanente. São os únicos resultados de prevalência publicados que conhecemos,

recolhidos em crianças portuguesas, até hoje.
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4. Hipóteses de Trabalho

De acordo com a utilização do método científico(232), as nossas hipóteses de trabalho visam explicar por

antecipação a pergunta de investigação que formulámos: Por que razão há entre os investigadores resultados

de prevalência das más-oclusões dentárias e das disfunções têmporo-mandibulares tão discrepantes?

Estas serão as hipóteses a submeter a um teste de verificação no sentido de confirmarmos ou

refutarmos e, finalmente, retirarmos conclusões. Foram surgindo à medida que procurávamos obter

uma melhor acuidade diagnóstica das más-oclusões dentárias e das disfunções têmporo-mandibulares

em crianças, tendo como base a evidência anátomo-clínica e o objectivo final da melhor utilização dos

recursos de saúde oral para a sua prevenção e tratamento.

As razões subjacentes são: dependentes dos recursos humanos disponíveis, de critérios diferentes

de valoração e consoante sejam estudos clínicos ou epidemiológicos.

Passamos de seguida à enumeração das hipóteses para cada uma das entidades morfo-clínicas:

A – Má-oclusão Dentária

1. Há muitos casos de má-oclusão dentária que não deveriam ser considerados como tal

porque correspondem a variações anatómicas da população estudada.

2. A prevalência da má-oclusão dentária fica sobrevalorizada pela utilização como referência

de valores “ideais”, tanto nos estudos clínicos como nos epidemiológicos.

3. Há maior acuidade diagnóstica nos exames clínicos, responsável pelos valores de

prevalência mais elevados.

4. A prevalência epidemiológica da má-oclusão dentária determinada através da utilização do

protocolo da OMS:

• É superior à taxa descrita em grande número de publicações internacionais, aproximando-

-se da prevalência clínica.

• Está, mesmo assim, subvalorizada por não contemplar o desvio da linha média, a

determinação do trespasse vertical, as más-oclusões de caninos e as más-oclusões no

sentido transversal.

5. O protocolo a utilizar deve permitir simultaneamente uma aplicação clínica e epidemiológica

e conduzir a uma aproximação de ambos os resultados,

• Pela introdução do valor médio de referência de trespasse vertical e horizontal (VMRT).
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• Pelo acréscimo ao protocolo da OMS da anotação do trespasse vertical, do desvio da

linha média, das más-oclusões de caninos e das más-oclusões no sentido transversal.

B – Disfunção Têmporo-mandibular

1. Há mais casos de disfunção têmporo-mandibular em crianças do que os contemplados

nos estudos epidemiológicos realizados, demonstrados pelos estudos clínicos.

2. Os estudos continuados de seguimento das crianças evidenciam:

• A inconstância dos sintomas e sinais de disfunção têmporo-mandibular.

• O aumento em relação à taxa obtida à data de admissão das crianças.

3. Os resultados obtidos pela utilização do protocolo da OMS estão subvalorizados por não

contemplarem a anotação dos casos de hipertonia muscular dos músculos mastigadores

(nomeadamente masseterina), com limitação da mobilidade mandibular e desvios nos

movimentos mandibulares de abertura e encerramento.

4. O protocolo a utilizar deve incluir a anotação dos itens referidos (hipertonia muscular dos

músculos mastigadores com limitação da mobilidade mandibular e desvios nos movimentos

de abertura e encerramento da mandíbula) e servir tanto para a utilização clínica como

epidemiológica, permitindo a convergência de resultados pretendida e desejável.
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5. Objectivos

O nosso trabalho tem os seguintes objectivos:

1. Estudar a correlação anátomo-clínica e epidemiológica dos dados de observação da oclusão

dentária e da articulação têmporo-mandibular em crianças nas diferentes fases de dentição

(decídua, mista inicial e estável, mista tardia e dentição permanente).

2. Identificar, quantificar e caracterizar as diferenças de prevalência obtidas pela aplicação de

dois protocolos (o nosso protocolo, de transcrição de dados obtidos pela recolha de elementos

de semiologia clínica para aplicação epidemiológica simultânea, e o protocolo de determinação

de índices fundamentais de saúde oral preconizado pela OMS – 1997).

3. Sugerir a introdução de parâmetros de convergência visando uma melhor acuidade diagnóstica

em epidemiologia oral baseada na evidência morfo-clínica.

4. Contribuir para o melhor conhecimento da prevalência de má-oclusão dentária e de disfunção

têmporo-mandibular em grupos de crianças portuguesas em idades escolar e pré-escolar.

5. Apresentar outros dados complementares de observação e anotação de evidências anátomo-

-clínicas, visando o melhor conhecimento da anatomia oral em grupos de crianças portuguesas.

6. Propor medidas concretas às entidades oficiais competentes no âmbito nacional e internacional

(ex: OMS) com base nos conhecimentos aprofundados sobre as entidades morfo-clínicas

estudadas, procurando a melhor aplicação dos recursos disponíveis e tendo como objectivo

final contribuir para a obtenção duma melhor saúde oral para todas as crianças do Mundo!
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6. Material

Começamos por dar a conhecer, de maneira sucinta, as características gerais da população da

cidade de Lisboa, onde realizámos o nosso trabalho e de onde recolhemos o nosso material de estudo.

A cidade de Lisboa, concelho e área urbana, capital do país mais ocidental da União Europeia,

tem 564 657 habitantes residentes(233), dos quais 70 620 (12,51%) com idade igual ou inferior a quinze

anos, sendo 36 114 rapazes (6,4%) e 34 506 raparigas (6,11%).

Nas faixas etárias consideradas no nosso estudo, existem:

•dos 3 aos 5 anos (fase de dentição decídua): 12 191 crianças (2,16%) – 6178 rapazes (1,09%)

e 6013 raparigas (1,07%).

•dos 6 aos 9 anos (fase de dentição mista inicial e estável): 17 153 crianças (3,04%) – 8815

rapazes (1,56%) e 8338 raparigas (1,48%).

•dos 10 aos 12 anos (fase de dentição mista tardia): 13 847 crianças (2,45%) – 7084 rapazes

(1,25%) e 6763 raparigas (1,2%).

•dos 13 aos 15 anos (fase de dentição permanente): 14 351 crianças (2,54%) – 7327 rapazes

(1,3%) e 7024 raparigas (1,24%).

Podemos constatar tratar-se duma taxa de população infantil baixa, característica duma população

envelhecida, pese embora o nosso estudo se tenha realizado em áreas periurbanas renovadas, como

a de Telheiras e a de Benfica.

O nosso material de estudo é constituído por um universo de 626 crianças saudáveis, de ambos

os sexos e com idades compreendidas entre os 3 e os 15 anos, inclusive.

A sua distribuição é apresentada no Gráfico 1.

De seguida, o Gráfico 2 mostra-nos a proporção relativa entre as populações masculina e feminina.

Fazem parte do universo considerado um grupo de 250 crianças submetidas a um estudo clínico

na Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto as restantes

376 foram objecto dum estudo epidemiológico na comunidade escolar da área de saúde coberta pelo

mesmo hospital.

Das crianças admitidas para o estudo comunitário, no ano lectivo de 2003/2004, 58 frequentavam

o Infantário Público de Benfica, 120 a Escola Básica do 1.º Ciclo do Parque Silva Porto, em Benfica, e

198 a Escola Pública n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de Telheiras.

Passamos de imediato a apresentar as características de cada um dos grupos e subgrupos referidos.
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O Gráfico 3 mostra-nos a frequência etária do recurso à Consulta de Estomatologia Pediátrica

durante o período de admissão das 250 crianças, com valores que correspondem à sua distribuição.

A relação numérica e percentual entre crianças de ambos os sexos é demonstrada no Gráfico 4.

O Gráfico 5 mostra-nos a distribuição destas crianças, de acordo com os diferentes níveis sócio-

-económicos encontrados. Para a sua determinação considerámos a profissão mais representativa de

entre os pais da criança ou seus representantes legais, que na maior parte dos casos correspondia à

profissão do pai, já que em muitas famílias a mãe ainda desempenha funções domésticas. A profissão

do segundo elemento de referência (mãe ou pai) serviria para confirmação do estrato social (ex:

médio) ou integração no estrato imediatamente mais próximo (ex: médio-baixo ou médio-alto). Tivemos

como referência económica para a inclusão no 1º nível (baixo) o facto de o casal auferir um valor igual

ou inferior a dois salários mínimos nacionais (aproximadamente 750 euros); no 2º nível (médio-baixo)

quando este valor fosse até 1250 euros; no 3º nível (médio) até 2500 euros e no 4º nível (médio-alto e

alto), acima deste valor.

Gráfico 2 – Relação numérica
e percentual das crianças de ambos
os sexos do universo estudado.

Gráfico 1 – Distribuição do universo de crianças estudadas, por idade e sexo.
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Há neste grupo de crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria

81,6% de raça caucasiana, 11,6% de raça negra e 6,8% incluem o somatório de outras raças.

O Gráfico 6 apresenta-nos a distribuição destas crianças de acordo com a fase de dentição em

que se encontravam à data de admissão.

Gráfico 4 – Relação numérica e percentual
de crianças de ambos os sexos estudadas
na Consulta de Estomatologia Pediátrica.

Gráfico 3 – Distribuição das
crianças estudadas na Consulta

de Estomatologia Pediátrica,
por idade e sexo.

Gráfico 5 – Distribuição das
mesmas crianças de acordo

com os diferentes níveis
sócio-económicos encontrados.
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As crianças do Infantário Público de Benfica, representadas na sua totalidade (58), de ambos os

sexos, tinham entre 3 e 5 anos e eram dum nível sócio-económico médio-baixo, residentes em área

urbana periférica, contemplando zonas de realojamento social. Havia 6,9% de crianças de raça negra

e 5,17% constituíam o somatório de outras raças não caucasianas. A sua distribuição é expressa no

Gráfico 7 e a percentagem relativa de ambos os sexos no Gráfico 8.

As crianças da Escola Pública do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Parque Silva Porto, em Benfica,

também constituíam a totalidade das que frequentavam aquele estabelecimento de ensino (120), de

ambos os sexos e com idades compreendidas entre 5 e 12 anos. Esta escola situa-se num espaço

contíguo ao do Infantário Público de Benfica e integra o mesmo tipo de população de nível sócio-

Gráfico 6 – Distribuição das crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica,
nas diferentes fases de dentição, por idade e sexo.

Gráfico 7 – Distribuição das
crianças do Infantário Público de

Benfica,
por idade e sexo.
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-económico médio-baixo, havendo 9,17% de crianças de raça negra e em que 6,67% constituíam o

somatório de outras raças não caucasianas.

Os Gráficos que se seguem, 9 e 10, demonstram respectivamente a distribuição das crianças

deste estabelecimento de ensino e, bem assim, a proporção relativa de ambos os sexos.

Gráfico 8 – Relação numérica
e percentual entre crianças de ambos
os sexos neste grupo.

Gráfico 9 – Distribuição das
crianças da Escola do Parque

Silva Porto – Benfica,
por idade e sexo.

Gráfico 10 – Relação numérica
e percentual entre crianças de ambos
os sexos desta escola.
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As crianças da Escola Pública do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico n.º 1 de Telheiras, em número

de 198, de ambos os sexos, representam uma amostra recolhida dum total de 558 que frequentavam

a referida escola. Traduz a expressão da totalidade das crianças em fases de dentição mista tardia e

de dentição permanente que obtiveram autorizações dos pais ou encarregados de educação para

participarem no nosso estudo.

Os Gráficos 11 e 12 apresentam a distribuição respectivamente da totalidade das crianças da

escola e a da amostra de estudo.

Gráfico 11 – Distribuição da
totalidade de crianças

da Escola nº 1 de Telheiras,
por idade e sexo.

Gráfico 12 – Distribuição
das crianças da amostra
de estudo, por idade e sexo.

De seguida, os Gráficos 13 e 14 expressam a relação numérica e percentual entre rapazes e

raparigas da mesma escola.
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Esta é uma população escolar de nível sócio-económico médio-alto, residente em área urbana

de construção de qualidade, de edificação recente e dotada das melhores infra-estruturas, havendo

4,55% de crianças de raça negra e em que 4,04% incluem o somatório de outras raças não caucasianas.

Gráfico 13 – Relação numérica
e percentual entre crianças de ambos
os sexos, no total referido.

Gráfico 14 – Valores relativos numéricos
e percentuais de crianças de ambos

os sexos, na amostra de estudo.
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7. Métodos

Para a execução do trabalho a que nos propusemos, tivemos que proceder a uma planificação

adequada, incluindo a dos meios necessários à sua realização e, posteriormente, à da sua

implementação no campo.

Concebemos e estruturámos um trabalho de investigação clínica a ser realizado na Consulta de

Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e um outro epidemiológico, na

comunidade escolar da área. Em ambos os casos incidindo sobre grupos de crianças saudáveis de

ambos os sexos, abrangendo as idades pré-escolar, o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Os grupos

considerados compreendem as fases de dentição decídua (3 a 5 anos), de dentição mista inicial e

estável (6 a 9 anos), de dentição mista tardia (10 a12 anos) e, ainda, a de dentição permanente (13 a

15 anos).

7.1. Escolha das Amostras

Assumimos que o nosso trabalho não é um estudo meramente estatístico, mas de grupos de

crianças da área de saúde coberta pelo Hospital de Santa Maria, escolhidas pela proximidade da

nossa Consulta de Estomatologia Pediátrica e pelo acesso fácil às escolas.

As 250 crianças admitidas para o estudo anátomo-clínico, foram-no por ordem de inscrição na

Consulta de Estomatologia Pediátrica, por constituírem, em nosso entender, uma forma balanceada

entre a realidade existente e a exequibilidade do trabalho que se pretendia desenvolver. Quanto ao

Estudo Epidemiológico a realizar na comunidade escolar da área, era nosso desejo que fosse tanto

quanto possível representativo do grupo de crianças tratadas no Hospital de Santa Maria, onde a

Consulta de Estomatologia Pediátrica se integra.

Assim procurámos estabelecer contactos com escolas públicas incluídas na área de saúde coberta

pelo referido Hospital, englobando diferentes níveis de ensino (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino

básico). Após a formulação do pedido de autorização, e uma vez obtida a anuência por parte das

respectivas direcções escolares (Ad pp. 11 a 16), tivemos acesso à observação de grupos de crianças

de ambos os sexos matriculadas no ano lectivo de 2003/2004 no Infantário Público de Benfica (em

fase de dentição decídua), na Escola Básica do 1.º Ciclo do Parque Silva Porto, em Benfica (em fase

de dentição mista inicial e estável), e na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, n.º 1 de Telheiras (em fases

de dentição mista tardia e de dentição permanente), em Lisboa.
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As amostras foram condicionadas quer na sua localização geográfica quer no tempo, ou ainda

no número de crianças observadas, pelas autorizações obtidas das autoridades escolares e dos pais

ou encarregados de educação.

7.2. Autorizações Necessárias

Para que pudéssemos realizar o trabalho, foi necessário obter as seguintes autorizações:

•Do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa (Ad p. 7).

•Da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa (Ad p. 8).

•Do Director do Serviço de Estomatologia do Hospital de Santa Maria (Ad p. 9).

•Das Autoridades Escolares envolvidas no estudo e dos pais ou encarregados de educação

(Ad pp. 10 a 16).

7.3. Condições de Observação

Propunha-se a realização do exame clínico num gabinete dentário destinado à Consulta de

Estomatologia Pediátrica, equipado de modo convencional para uma consulta de rotina.

Procurámos que as condições de observação das crianças durante o estudo epidemiológico

fossem tanto quanto possíveis próximas das do exame clínico. Assim, na impossibilidade de

obtenção de condições de luminosidade artificial corrigida, optámos pela máxima iluminação com

luz natural, evitando no entanto o desconforto que pudesse advir da incidência directa da luz

solar tanto sobre o examinador como sobre as crianças. As crianças eram sentadas numa cadeira,

em condições confortáveis, em frente do observador, de modo a permitir um fácil acesso ao exame

pretendido.

O examinador tinha para cada criança a disponibilidade de utilização imediata de todo o

instrumental necessário à observação.

7.4. O Nosso Protocolo – Critérios e Códigos a Utilizar

O nosso protocolo (Figuras 1 e 2) foi concebido para utilização simultânea, clínica e epidemio-

lógica, procurando inscrever o maior número de elementos de observação clínica com o objectivo de

os confrontar com os dados recolhidos em estudos epidemiológicos, tanto os locais como os de

referência no âmbito nacional e internacional.

Na procura da convergência de resultados, apenas possível pela utilização de critérios uniformes

de leitura e apreciação que consideramos indispensável que haja, assumimos como ponto de partida

a Ficha de Inquérito incluída na 4ª edição em língua inglesa de Métodos Básicos de Pesquisa em

Saúde Oral (OMS – 1997)(23), tanto no que diz respeito à má-oclusão dentária como no que se refere à

disfunção têmporo-mandibular (Ad pp. 27 e 28).
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Figura 1 – O nosso protocolo: ficha de inquérito e observação, incluindo modificações ao protocolo da OMS.
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Figura 2 – A segunda parte do nosso protocolo.
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De seguida passamos a descrever o protocolo concebido e adoptado, indicando e justificando

as modificações introduzidas, ao mesmo tempo que referimos os critérios e os códigos propostos.

A Ficha de Inquérito contempla desde logo a possibilidade de processamento informático de

dados, de modo a facilitar o seu tratamento.

A primeira parte é reservada à identificação do país onde o inquérito se efectua e, para o efeito,

servem os quadrados de 1 a 4.

Segue-se a inscrição da data (localização de 5 a 10), incluindo o ano, o mês e o dia da realização

do exame. Depois insere-se o número de ordem atribuído (de 11 a14). No caso presente, e tratando-

-se apenas dum único examinador, seria introduzido o número 1 no bloco 15.

Foi contemplada a reobservação sistemática de uma em cada dez crianças, correspondendo ao

exame original a inscrição do número 1 na célula 16, cabendo o número 2 ao exame efectuado em

duplicado.

De seguida passa-se ao local de anotação de dados informativos gerais relativos à criança.

O nome deveria ser registado em letras maiúsculas, iniciando-se pelo apelido.

Quando as crianças se lembrassem da data de nascimento, ou através da colaboração obtida

dos pais e/ou do professor, seriam inscritos nos quadrados de 17 a 20 o ano e o mês que referissem.

A idade a colocar nas posições 21 e 22 corresponderia ao número de anos completados.

No bloco 23 seria anotado o sexo, bastando para tal inscrever o número 1 para os rapazes e o

número 2 para as raparigas.

Considerámos importante o registo do grupo étnico, sobretudo quando sabemos que há

características anatómicas próprias de cada raça, as quais podem eventualmente influenciar os

resultados, sobretudo quando se trata dum estudo anátomo-clínico, como o presente. Para o efeito

destinámos os códigos de 0 a 5 para os grupos que pudessem surgir. Aos caucasianos foi atribuído

o número 1. O número 2 foi dado às crianças de raça negra. Aos mestiços correspondeu o número 3.

O número 4 foi associado às crianças de origem asiática, tendo sido atribuído o número 5 às de outras

raças.

Deixámos um local reservado a qualquer observação particular que o examinador pretendesse

realizar.

Ainda no âmbito das informações gerais, coube a atribuição dum número à localização geográfica

de cada um dos inquéritos realizados, cabendo o número 1 à área de Benfica, o número 2 à de

Telheiras e o número 3 à área do Hospital de Santa Maria, que seriam inscritos nos locais destinados

para o efeito (posições 25 e 26).

No quadrado 27 anotar-se-ia em todos os casos o número 1, porquanto todos os exames iriam

ser efectuados em área urbana da cidade de Lisboa.

O grupo de anotações que se seguem referem-se aos antecedentes relacionados com as

entidades morfo-clínicas que se procuraria detectar (má-oclusão dentária e disfunção têmporo-

-mandibular). Fazem parte da zona que propusémos que fosse destacada e entregue aos pais das

crianças mais pequenas do Infantário Público e Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Benfica.

Por isso, e atendendo à dificuldade prevista de alguns pais na inserção dos números nos quadrados

de modo a passarem uma informação fiel, que desejávamos, optaríamos por pedir-lhes que em

caso afirmativo colocassem um x no quadrado respectivo, cabendo a nós a tarefa de descodificar a

informação numa 2.ª etapa.
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Assim, contemplámos um local para anotação de informação sobre a presença e duração ou

ausência do uso da chupeta (28), da sucção no dedo (29), do hábito de roer as unhas (onicofagia) e

de sucção da língua (30).

A posição 31 foi destinada à inscrição da informação obtida sobre o recurso e duração de eventuais

tratamentos ortodônticos a que a criança tivesse sido submetida e o tipo de aparelho utilizado (fixo,

móvel, extra-oral, entre outros).

Para a anotação de dados relativos ao exame propriamente dito da criança, considerámos o

código 1 para a presença da informação pretendida e o código 0 para o registo da ausência do dado

procurado.

O nosso protocolo contemplou a pesquisa de anomalias anatómicas dento-faciais, algumas delas

mesmo na dentição decídua quando em fase de estabilidade da dentição em causa, por constituírem

elementos adicionais de caracterização morfológica, os quais permitem, em muitos casos, prever a

evolução na futura dentição permanente, como acontece com a presença ou ausência dos espaços

primata, com a relação oclusal de Baume na dentição decídua e, ainda, com os condicionalismos

determinados pela perda precoce destes dentes, quer por cárie, quer pelos traumatismos, hoje em

dia cada vez mais frequentes. Assim, quando houvesse ausência de dentes, seria identificado o dente

em falta e feito o registo de suspeição da perda precoce ou agenesia (32 a 35), com referência à causa

provável (36 a 39).

Haveria lugar à identificação da presença ou não dos espaços primata (40) e ao seu registo por

quadrante (41 a 44). Foi aceite a definição de espaço primata ou antropóide como sendo o intervalo

que pudesse ocorrer entre os incisivos laterais e os caninos superiores ou entre os caninos e os

quartos molares inferiores, decíduos.

As anomalias dento-faciais contempladas nos espaços, de 45 a 51, seriam determinadas e

anotadas apenas nos dentes permanentes, com excepção dos diastemas (46) e a anomalia dos freios

labial e lingual (52), por constituírem em nosso entender uma mais-valia fiável para a caracterização

morfológica também da dentição decídua quando em período de estabilidade da mesma.

Identificaríamos um diastema quando houvesse espaço entre os incisivos centrais superiores. Seria

considerada anomalia de inserção dos freios quando nos confrontássemos com uma ectopia de

posicionamento dos mesmos.

Na dentição permanente passaríamos a registar a presença ou ausência de espaços entre os

incisivos superiores ou inferiores, inscrevendo na posição 45 o zero quando o espaço fosse nulo; o 1

quando houvesse espaço num segmento, indicando qual (superior ou inferior) e, finalmente, o 2 quando

houvesse espaço em ambos os segmentos.

Quando existisse diastema, este deveria ser inscrito no quadrado 46 e medido em milímetros, em

ambas as dentições.

Procederíamos de maneira idêntica à do registo dos espaços, com a determinação dos apinha-

mentos em dentição definitiva, aos quais caberia a posição 47.

Houve especial sensibilidade à identificação de perdas de espaço que pudessem condicionar

migrações dos dentes contíguos como causas possíveis de más-oclusões dentárias. Seriam

identificadas, quando presentes, irregularidades maiores no alinhamento dos dentes permanentes

em ambas as arcadas e proceder-se-ia à anotação da sua localização e à quantificação do desvio

existente, em milímetros (48 a 51).
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A inspecção de anomalias dos freios foi contemplada na posição 52, com registo da sua localização,

em anexo. Prestou-se particular atenção à relação existente entre a presença de anomalia de inserção

e de diastema.

A ficha de observação reserva uma área destinada ao registo da oclusão dentária de molares e

de caninos, tanto decíduos como permanentes (53 a 56) e à anotação de más-oclusões de dentes

anteriores incluindo os desvios da linha média, o registo de mordidas abertas e cruzadas com as

respectivas localizações, as modificações nos trespasses vertical e horizontal e, ainda, a detecção de

eventuais más-oclusões de dentes posteriores no sentido transversal (57 a 64).

A classificação a utilizar para a determinação da oclusão na dentição decídua seria a de Baume(36):

•Classe I – relação das faces distais dos segundos molares decíduos em continuidade (perfil recto).

•Classe II – quando as faces distais referidas apresentam no perfil um degrau distal.

•Classe III – se as mesmas faces em perfil apresentam um degrau mesial.

Era considerada a presença de oclusão em dentição mista quando os primeiros molares

permanentes entrassem em oclusão, mesmo persistindo, como habitualmente, nas arcadas nesta idade

em simultâneo a dentição decídua. Nestas circunstâncias passaria a utilizar-se a classificação de Angle(33):

•Classe I é aquela em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior

oclui no sulco vestibular do primeiro molar inferior (neutro-oclusão).

•Classe II, divisão 1 – A ponta da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior posiciona-se

à frente do sulco vestibular do primeiro molar inferior (disto-oclusão). Há em consequência um

aumento de trespasse excessivo na região anterior com inclinação anterior dos incisivos superiores.

•Classe II, divisão 2 – Posição de molares idêntica à da Classe II, divisão 1, com inclinação

palatina dos incisivos centrais e incisivos laterais sobressaídos no sentido vestibular.

•Classe III – A cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior fica atrás do

sulco vestibular do primeiro molar permanente inferior (mesio-oclusão).

•Considerava-se haver subdivisão nas oclusões dentárias assimétricas em que a uma Classe II

ou Classe III dum lado se associasse uma Classe I contralateral.

A relação canina seria anotada sempre que houvesse relação maxilo-mandibular de caninos

decíduos ou de caninos permanentes. Quando tal não fosse possível pela falta de um deles, deveria

ser inscrito o código 9 nas posições 55 e 56. Na posição normal, considerou-se que os caninos inferiores

estariam em regra mesializados meio dente em relação aos superiores e intercuspidados (a designada

oclusão “engrenante”). Se estivessem recuados em relação a esta posição, ficariam colocados em

Classe II ou, no caso de estarem avançados, teriam um posicionamento em Classe III.

Foi contemplada a anotação da presença de desvios da linha média, podendo identificar-se a

sua possível causa (funcional ou não), determinação do sentido e quantificação em milímetros (57-

-58). O desvio seria anotado, quando em oclusão cêntrica houvesse um desfasamento na relação da

linha média interincisiva dos incisivos centrais. Em 59 seriam registadas as mordidas cruzadas, sempre

que em oclusão houvesse uma inversão da relação de posicionamento dos bordos incisais e cúspides,

respectivamente de incisivos e caninos de ambos os maxilares no sentido vestíbulo-lingual / palatino
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e também dos molares e pré-molares, mantendo-se nestes casos, ainda que modificada, a relação

cúspide/fossa.

Quando os dentes, estando em intercuspidação máxima, tivessem um trespasse vertical negativo

dos incisivos, seria anotada a presença duma mordida aberta anterior na posição 60.

A medição do trespasse horizontal, cuja inscrição seria efectuada na célula 61, corresponderia à

distância em milímetros medida com sonda posicionada paralelamente ao plano oclusal em oclusão

cêntrica, desde o bordo incisal do incisivo superior mais protruído à superfície lingual do incisivo

inferior correspondente.

A protrusão mandibular anterior deveria ser registada em 62, quando houvesse uma projecção

com colocação em posição cruzada de algum incisivo inferior em relação ao oponente. Seria medida

em milímetros, de modo idêntico à do trespasse horizontal.

No nosso protocolo incluímos a medida do trespasse vertical, que anotaríamos em 63. Em oclusão

cêntrica, com sonda colocada em posição horizontal paralela ao plano oclusal, seria obtido um ponto

de referência na face vestibular do incisivo antagonista do incisivo superior mais descido no alinhamento

da arcada. A partir do ponto encontrado, far-se-ia uma medição em milímetros até ao bordo incisal do

incisivo inferior referenciado.

Considerou-se normal um “trespasse ideal”, vertical e horizontal, de dois milímetros, preconizado

por Friel(42), Lewis e Lheman(43) e Sanin e Savara(44).

Em 64, haveria lugar à inscrição da apreciação global feita pelo investigador face aos dados de

que pudesse dispor, sobre a presença ou ausência de má-oclusão dentária.

O bloco seguinte destinar-se-ia à inscrição de elementos relativos à avaliação das articulações

têmporo-mandibulares.

Seria indagada a presença de sintomas, incluindo o desconforto e a dor referida às articulações

têmporo-mandibulares, audição de estalidos e eventuais factores desencadeantes, e anotada a

informação obtida em 65.

Procurar-se-iam sinais objectivos, como dor à palpação das ATM, hipertonia muscular ou mesmo

trismo, considerando haver limitação da abertura quando esta fosse inferior a 30 milímetros. Iria

pesquisar-se ainda a presença de ressaltos durante o movimento articular e, no nosso protocolo, foi

também introduzida a detecção de desvios no movimento mandibular de abertura e encerramento.

Seria efectuado o registo da presença ou ausência de cada um dos dados inquiridos mencionados no

local destinado para o efeito, de 66 a 72.

Assim, duma maneira pragmática, o protocolo por nós concebido destina-se à transcrição de

dados de observação clínica num exame sumário, procurando ao mesmo tempo ser exequível para

aplicação em estudos epidemiológicos, através da modificação do protocolo da OMS (Métodos Básicos

– 1997), com acréscimo dos seguintes pontos:

1. Inquérito sobre hábitos bucais deletérios e antecedentes de tratamento ortodôntico (28 a 31).

2. Estudo de características morfológicas, incluindo a dentição decídua: anomalias dos freios

(52); espaço primata (40); oclusão dentária na dentição decídua (53 a 64).

3. Determinação da relação oclusal de caninos (55 e 56).

4. Avaliação da causa provável de desvio da linha média (58). Causa funcional versus estrutural?

5. Registo das mordidas cruzadas posteriores (59).
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6. Determinação do trespasse vertical (63).

7. Registo dos casos de hipertonia muscular sem grande redução da amplitude do movimento

mandibular (70).

8. Anotação de desvios nos movimentos mandibulares de abertura e de encerramento durante a

avaliação funcional das articulações têmporo-mandibulares (72).

7.5.Recursos Humanos

Foi planeada a execução por um examinador único, o autor, que seria coadjuvado por um anotador

durante a realização do estudo epidemiológico, com o objectivo de reduzir a ocorrência possível de

erro à expressão mínima.

7.6. Apoio Funcional

Os trabalhos clínico e epidemiológico seriam executados no desempenho da actividade funcional

da Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, sendo por tal facto incluídos na

actividade de investigação promovida pelo Serviço de Estomatologia, em articulação com o Núcleo

de Estudos Gnatológicos do Instituto de Anatomia Humana Normal da Faculdade de Medicina de

Lisboa e com as escolas envolvidas no projecto. Contaríamos também com o apoio dum técnico

superior especialista em estatística e ainda de uma secretária pessoal.

7.7. Apoio Logístico

Todo o trabalho a desenvolver contaria com o apoio logístico do Serviço de Estomatologia do

Hospital de Santa Maria, sobretudo na realização da vertente clínica e em especial dos sectores de

estomatologia pediátrica, ortodontia e laboratório de prótese dentária.

7.8. Suporte Económico

Todos os encargos financeiros decorrentes do trabalho, não abrangidos pela actividade regular

da Consulta de Estomatologia Pediátrica, nomeadamente os relativos ao planeamento e execução do

estudo epidemiológico, seriam suportados na íntegra pelo autor.

7.9. Instrumental a Utilizar

Propusemo-nos seguir as normas preconizadas pela OMS para a realização de inquéritos

epidemiológicos de saúde oral, na 4.ª edição em língua inglesa dos Métodos Básicos(23), incluindo a
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utilização de espelhos planos (S.E. 4 Plus Stainless), sondas exploradoras rectas (H ZEPF Stainless

24.101.11), sondas periodontais (Hu – Friedy “Williams”) e régua milimetrada, contentores esterilizados,

luvas e máscaras, espátulas de madeira, álcool, gaze, toalhetes de papel, entre outros e em número

considerado suficiente para garantir uma adequada higiene e segurança na acção a desenvolver

(Figura 3).

7.10. Execução do Trabalho

7.10.1. Calibragem do Observador

Dada a reconhecida importância da garantia dum observador bem calibrado, ainda que único,

foi dedicada especial atenção a esta fase precursora do trabalho a realizar, fosse ele clínico ou

epidemiológico. Assim, os meses que decorreram de Janeiro a Maio de 2003 foram dedicados ao

ensaio da prática de observação clínica e anotação feita pelo próprio investigador dos dados

recolhidos, no protocolo adoptado. Uma em cada dez crianças observadas na Consulta de

Estomatologia Pediátrica era reavaliada com vista à detecção de diferenças no preenchimento da

ficha de exame a que pudessem corresponder variações momentâneas de critério adoptado que se

desejava uniforme ou de erro de avaliação que se pretendia reduzir à expressão mínima. Este tipo

de exercício de anotação e de avaliação crítica manteve-se até se atingir uma eficácia suportada por

um nível de reprodutibilidade igual ou superior a 90%. Ainda assim, antes do início de cada um dos

inquéritos epidemiológicos nas escolas, efectuou-se um ensaio de adaptação às condições locais e

à introdução dum anotador, até se obter idêntico nível de segurança, eliminando possíveis

interferências induzidas por estes novos factos. Aqui consideramos importante a experiência adquirida

em estudos epidemiológicos realizados pelo investigador, pela maior facilidade que tivemos na

Figura 3 – Vista geral de algum
material disponibilizado para o
exame buco-dentário das crianças.
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adaptação às condições de observação das crianças nas escolas, nomeadamente as condições

humanas, estruturais, e a dinâmica do meio envolvente. Só depois demos início ao nosso trabalho,

que foi continuamente aferido pela realização de exames em duplicado em 10% das crianças (uma

em cada dez, por ordem sequencial de observação).

7.10.2. Estudo Anátomo-Clínico na Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital
de Santa Maria – Lisboa – I

O exame anátomo-clínico das crianças teve início em 1 de Junho de 2003, no local referido no

título.

Foram admitidas para o estudo as primeiras 250 crianças saudáveis de ambos os sexos até aos

15 anos, que recorreram a esta Consulta. O período de acesso decorreu durante seis meses.

Pensámos que o acaso daria a expressão mais fiel da frequência etária do recurso à referida

Consulta.

Durante todo o estudo fomos o examinador único, anotando em simultâneo os dados que

recolhíamos de acordo com o protocolo que tínhamos adoptado e as informações complementares

resultantes do preenchimento do formulário de registo e observação e do inquérito, inseridos na Adenda,

pp. 31 a 39.

Após a recolha dos elementos de identificação da criança, bem como os dados relativos ao seu

estado de desenvolvimento estato-ponderal (altura e peso), procedia-se à sua introdução à Consulta

de Estomatologia Pediátrica, feita por enfermeira treinada. Efectuávamos então a história clínica,

indagando os antecedentes pessoais e hábitos da criança, recorrendo para o efeito aos pais ou

responsáveis, sempre que necessário, para a obtenção duma maior eficácia. Procurávamos saber se

o parto tinha ou não sido eutócico, tentando obter informação sobre eventuais relações atribuídas de

causa-efeito sobre alguma manifestação subsequente. Inquiríamos sobre possíveis antecedentes de

ocorrência de traumatismos oro-maxilares. Recolhemos também informação sobre a respiração da

criança (bucal ou nasal) e sobre os antecedentes de infecções respiratórias frequentes, incluindo

bronquites, sinusites, adenoidites e/ou associadas com amigdalites, otites, entre outras.

Procurávamos saber se na postura natural a criança mantinha a boca aberta e se, ao dormir,

ressonava ou molhava a almofada.

No referente a hábitos, inquiríamos sobre o tipo de hábitos maternos pré-natais, nomeadamente

no que diz respeito à ingestão de doces e salgados, sabendo a íntima relação existente com a possível

aquisição futura dos mesmos hábitos pela criança em gestação. Seguia-se a colheita de dados relativos

ao aleitamento materno, nomeadamente a constatação da sua existência ou ausência, sabendo da

importância primordial da sucção no desenvolvimento harmonioso do sistema mastigatório. No que

diz respeito aos hábitos adquiridos pela criança, procurámos saber quais (ex: sucção digital, da língua,

onicofagia, etc.), possíveis razões apontadas e o tempo de duração. Questionámos as crianças e os

pais ou responsáveis sobre o uso da chupeta, os motivos invocados para a sua utilização, o tipo

(anatómica ou não), a duração de utilização e a razão da suspensão. Atitude idêntica foi tomada em

relação ao biberão. Este espaço de intervenção foi considerado chave para a tomada simultânea

duma atitude educativa sobre os desvios detectados.
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O passo seguinte era o da execução dum exame objectivo minucioso da cavidade oral,

seguindo os critérios e os códigos já descritos (p. 60). Uma vez feita a transcrição dos dados de

observação clínica para uma ficha única de utilização simultânea epidemiológica, era possível

obter resultados comparáveis com outros estudos clínicos e epidemiológicos de âmbito local,

nacional ou mesmo internacional. Procedemos também à anotação das cáries dentárias e do

estado de saúde periodontal.

Era dada especial ênfase à avaliação funcional. Começávamos pelo exame da posição dos

lábios, da língua, e pela observação da presença de hábitos no local. Verificávamos se durante o

repouso os lábios se mantinham entreabertos; se o lábio superior recobria os incisivos superiores

conferindo aos mesmos a necessária protecção aos traumatismos que pudessem ocorrer (compe-

tência labial).

O lábio inferior era objecto de inspecção, verificando-se se o mesmo se colocava entre os

incisivos superiores e inferiores, podendo causar uma desarmonia dentária. Observávamos a posição

de repouso da língua e a sua discrepância relativa de tamanho face à arcada dentária e, nomea-

damente, o seu posicionamento anterior contra os incisivos, de modo a facilitar a respiração nos

respiradores bucais.

No exame objectivo tivemos em conta o facto de os hábitos de sucção causarem pressões contra

os dentes, podendo ser causa de desarmonia.

Foi examinada a forma das arcadas dentárias.

Inspeccionámos os freios, tanto labiais como o da língua, procurando relacionar a presença dos

primeiros com a de diastema e pensando no facto de que o freio da língua pudesse condicionar a sua

postura, com interferência funcional em toda a cavidade oral.

Na avaliação da deglutição, pedíamos à criança que retivesse um pouco de saliva e que depois

a engolisse. Colocávamos os dedos no queixo da criança, separando os lábios antes do movimento

de deglutição.

Na deglutição normal, os lábios endurecem, opondo-se à separação, por fazer parte do movimento

de selagem da cavidade oral.

Fazíamos uma avaliação sumária da fala, procurando detectar dislalias de causa periférica,

nomeadamente labiais, maxilo-faciais e dentárias, e ainda as linguais. Para o efeito, pedíamos à criança

que pronunciasse grupos de letras que caracterizavam os diferentes tipos de dislalia. Para as dislalias

labiais eram esperadas em primeiro lugar alterações na pronúncia do o e do u, sendo também afectada

a pronúncia do i. Não há alteração na pronúncia das vogais a e e. As consoantes mais afectadas são

o f, v, s, m, b, e p.

Nas dislalias maxilo-faciais e dentárias são afectados o t, d, n, l e g. Anotávamos a presença ou

ausência de nasalidade.

Nas dislalias linguais esperávamos alterações na emissão do e, i, e u, que se aproximam da

pronúncia do e.

Procurámos também detectar dislalias do r, designadas por rotacismos, a que frequentes vezes

se atribui uma causa interdentária.

Foram também procuradas as dislalias do s e do z, os chamados sigmatismos, a que muitas

vezes se aponta uma causa orgânica, podendo associar-se outras (ex: disfunção mecânica associada

a uma perturbação psíquica).
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Fizemos ainda uma avaliação funcional da oclusão dentária, com a detecção de prematuridades,

interferências e desvios.

Procedemos à palpação dos músculos mastigadores, procurando detectar qualquer anomalia,

incluindo desconforto, dor, hipertonia ou trismo manifesto, e ainda, desvios ou paresias.

Era feito um exame clínico detalhado da articulação têmporo-mandibular, procurando detectar, à

inspecção, a presença de assimetrias e desvios de abertura ou limitações na amplitude da mesma,

palpação de ressaltos e de zonas de desconforto ou de dor, procurando identificar as suas

características e a auscultação de crepitações e de estalidos.

A avaliação das ATM das crianças foi efectuada de modo sistemático em todas as consultas de

seguimento subsequentes, durante um período de dois anos.

Muitos aspectos da avaliação clínica, estando fora do âmbito estrito da investigação em curso,

foram abordados por se considerar serem relevantes para o tratamento da criança. Foram comple-

mentados, quando tal se justificava por exames radiológicos e pela confecção de modelos de estudo,

com vista à elaboração dum diagnóstico ortodôntico, cujo seguimento preventivo e interceptivo era

feito na Consulta de Estomatologia Pediátrica e, quando necessário, encaminhados para as Consultas

de Ortodontia ou de Ortopedia Dento-Facial do Serviço de Estomatologia do Hospital de Santa Maria.

Eram identificados com vista a posterior valoração os motivos subjectivos e objectivos que levavam

as crianças a recorrer ao tratamento ortodôntico.

A conclusão do período de recolha de dados verificou-se em Dezembro de 2005.

7.10.3. Estudo Epidemiológico das Crianças do Infantário Público de Benfica – Lisboa
(Dentição Decídua) – II

Durante o mês de Dezembro de 2003, no Infantário Público de Benfica, em Lisboa, observámos

todas as crianças que à data frequentavam aquele estabelecimento de ensino, em número de 58,de

ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. Seguimos o protocolo único

que elaborámos e os procedimentos nele contemplados.

Fizemos o exame da cavidade oral e das articulações têmporo-mandibulares (ATM) com vista à

detecção de más-oclusões dentárias, de disfunções têmporo-mandibulares e de factores etiológicos

ou associados a ambas. Houve uma primeira fase de adaptação às condições locais e às

particularidades inerentes ao grupo etário a observar, que incluiu o ensaio da metodologia do exame

da cavidade oral com aferição do grau de reprodutibilidade do mesmo, visando obter um nível igual

ou superior a 90%.Durante todos os exames procurámos manter condições de luminosidade natural,

de conforto e de segurança preconizados. Havia, para além do observador, um anotador, que foi

constante em todos os estudos epidemiológicos, tendo acompanhado, embora não participante, na

anotação do estudo anátomo-clínico. Numa de cada dez crianças, por ordem sequencial de observação,

efectuámos exames em duplicado, tanto no estudo anátomo-clínico, como nos estudos

epidemiológicos. Neste grupo foi cedida a primeira parte do inquérito referente à anotação de

antecedentes e hábitos da criança, para preenchimento da informação pelos pais ou responsáveis,

visando a obtenção duma maior eficácia. Questionámos os pais sobre hábitos deletérios nas crianças

estudadas e o eventual recurso a qualquer tipo de tratamento ortopédico ou ortodôntico.



Ivo da Piedade Álvares Furtado

72

7.10.4. Estudo Epidemiológico das Crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola
do Parque Silva Porto – Benfica, em Lisboa (Dentição Mista Inicial e Estável) – III

Durante todo o mês de Novembro de 2003, realizámos um estudo epidemiológico de saúde oral visando

a detecção de más-oclusões dentárias e disfunções têmporo-mandibulares, sua prevalência e factores

etiológicos ou associados, no grupo de crianças abrangido pelo estudo, em fase de dentição mista inicial e

estável (oitenta e oito). Fizemos o exame da cavidade oral e das ATM de 120 crianças de ambos os sexos,

com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, que constituíam a totalidade das que frequentavam o 1º

Ciclo do Ensino Básico na Escola Pública do Parque Silva Porto, em Benfica – Lisboa.

Também aqui procedemos de modo análogo ao do estudo efectuado no Infantário Público de

Benfica e, nomeadamente, em relação à cedência da primeira parte do questionário sobre antecedentes

e hábitos de saúde oral, para preenchimento pelos pais ou responsáveis pelas crianças.

7.10.5. Estudo Epidemiológico das Crianças do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
da Escola n.º 1 de Telheiras, em Lisboa (Dentição Mista Tardia e Permanente) – IV

Nos meses de Fevereiro e Março de 2004, realizámos um inquérito epidemiológico de saúde oral, num

grupo de crianças que à data frequentava a Escola Pública n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de

Telheiras, em Lisboa, integrando a totalidade das que obtiveram autorização para o efeito dos pais ou dos

encarregados de educação. Seguimos, da mesma maneira, o nosso protocolo e a metodologia proposta.

Questionámos e observámos a cavidade oral e as articulações têmporo-mandibulares de 198

jovens de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. Procurámos

detectar e quantificar os hábitos bucais deletérios persistentes e a possível introdução de novos hábitos

nocivos, determinar o padrão de oclusão dentária das crianças observadas e verificar a presença de

más-oclusões dentárias, comparando os grupos submetidos a qualquer tipo de tratamento ortopédico

ou ortodôntico com as outras crianças e ainda detectar a presença de disfunções têmporo-mandibulares

em crianças em fases de dentição mista tardia e de dentição permanente. Anotámos também os

parâmetros de anatomia oral contemplados na ficha de inquérito utilizada.

7.11. Tratamento Estatístico de Dados

O tratamento estatístico dos dados reveste-se de elevada importância e, pela diversidade de

aplicações que lhe demos, inserimos não apenas aqui nos métodos, mas também nos resultados,

para além do relatório estatístico que consta da Adenda, anexo VIII, pp. 73 a 186.

7.11.1. Processamento dos Dados

Assim, começámos por criar um ficheiro informático em que os dados foram armazenados de

acordo com os itens considerados para o estudo de cada fase de dentição (Adenda, pp. 41 a 45 e CD-

-ROM anexo contendo os dados integrais).
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Os itens referidos constam do anexo II da Adenda, p. 17.

O número de crianças observadas foi considerado estatisticamente suficiente (o número mínimo

de observações recomendado no protocolo da OMS é de 25 observações por cada item), tendo sido

objecto de escolha de conveniência, condicionado ao fácil acesso às escolas, às autorizações obtidas

e à exequibilidade no momento de implementação do nosso trabalho.

Para que pudéssemos comparar valores de prevalência de má-oclusão dentária obtidos em

diferentes protocolos, efectuámos agrupamentos de resultados contemplados nos diferentes itens

considerados, de acordo com o grau de abrangência de cada um (Esquemas 1, 2, 3).

Má-oclusão na dentição decídua

Itens considerados para cálculo

“Má-oclusão” de Baume

Classe II – 15, 16, 17 A1

Classe III – 18, 19, 20

Protocolo O.M.S
A1

+
B1

Só nas crianças com Classe I
38,40, TH ≤ 0

Nosso protocolo – trespasse valor “ideal”
A1

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

C1

Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior
anteriores (30) de caninos no sentido transversal

34, 37, 38, 39, 40, TV = 0, TH ≤ 0 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 31

Nosso protocolo – trespasse valor médio
A1

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

D1
Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior

anteriores de caninos no sentido transversal

34, 37, 40, 50, 51, TV = 0, TH ≤ 0 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 31

Esquema 1.
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Assim, incluímos no agrupamento A a prevalência de má-oclusão referente à relação molar de

Baume ou de Angle (considerando A1 para a dentição decídua; A2 para a dentição mista inicial e estável;

A3 para a dentição mista tardia; e A4 para a dentição permanente).

O protocolo da OMS (agrupamento B) acresce, em relação ao anterior, a inclusão nas crianças

com Classe I, o aumento de trespasse horizontal acima de dois milímetros e/ou o trespasse horizontal

igual ou inferior a zero e, ainda, as mordidas abertas anteriores (foi denominado B1, B2, B3 ou B4 consoante

se tratasse respectivamente das dentições decídua, mista inicial e estável, mista tardia ou permanente).

Má-oclusão na dentição mista inicial e estável

Itens considerados para cálculo

Má-oclusão de Angle

Classe II – 29, 30, 31, 32 A2

Classe III – 33, 34, 35

Protocolo O.M.S
A2

+
B2

Só nas crianças com Classe I
57, 60, TH ≤ 0

Nosso protocolo – trespasse valor “ideal”
A2

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

C2

Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior
anteriores (46) de caninos no sentido transversal

53, 56, 57, 59, 60, TV = 0, TH ≤ 0
39, 40, 41, 42, 43, 44, 55

48
72, 73, 74, 75, 76, 77

Nosso protocolo – trespasse valor médio
A2

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

D2
Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior

anteriores de caninos no sentido transversal

53, 56, 58, 60, 78, TV = 0, TH ≤ 0
 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55

48
72, 73, 74, 75, 76, 77

Esquema 2.
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O nosso protocolo inclui, para além das más-oclusões referentes às relações molares de Baume

e de Angle contemplados no agrupamento A, as más-oclusões de dentes anteriores, as más-oclusões

de caninos e ainda as más-oclusões posteriores no sentido transversal.

Das más-oclusões de dentes anteriores constam: o desvio da linha média, a mordida cruzada

de incisivos, o aumento do trespasse vertical, o aumento do trespasse horizontal, a mordida

aberta anterior, o trespasse vertical igual a zero e, ainda, o trespasse horizontal igual ou inferior

a zero.

Má-oclusão na dentição mista tardia e dentição permanente

Itens considerados para cálculo

Má-oclusão de Angle

Classe II – 14, 15, 16, 17
Classe III – 18, 19, 20

Protocolo O.M.S
A3 ou A4

+

Só nas crianças com Classe I
43, 47, TH ≤ 0

Nosso protocolo – trespasse valor “ideal”
A3 ou A4

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior
anteriores (49) de caninos no sentido transversal

39, 42, 43, 45, 47, TV = 0, TH ≤ 0
24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34,

50
35, 36, 37, 38, 41

Nosso protocolo – trespasse valor médio
A3 ou A4

+
Determinação só em crianças com Classe I, de:

Má-oclusão de dentes Má-oclusão Má-oclusão posterior
anteriores de caninos no sentido transversal

39, 42, 44, 46, 47, TV = 0, TH ≤ 0
24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34,

50
35, 36, 37, 38, 41

Esquema 3.

A3

e
A4

B3

e
B4

C3

e
C4

D3

e
D4



Ivo da Piedade Álvares Furtado

76

As más-oclusões de caninos incluem a mordida cruzada de caninos, a Classe II e a Classe III

canina.

Consoante se tivesse como referência um valor de trespasse “ideal”, vertical ou horizontal de

dois milímetros, ou um valor médio de referência de trespasse (VMRT.) das crianças observadas,

assim se procedia ao agrupamento dos itens relativos ao nosso protocolo em C ou D (1,2,3 ou 4, uma

vez mais consoante se tratasse das fases de dentição decídua, mista inicial e estável, mista tardia e

permanente).

A anotação da presença de disfunção têmporo-mandibular, de acordo com os parâmetros da

OMS, consta dos itens 48 (na dentição decídua), 68 (na dentição mista inicial e estável) e 63 (nas

dentições mista tardia e permanente).

O Anexo VI.1.a (Adenda, pp. 49 e 50) contém o arquivo do registo da prevalência de DTM por

sexo, na população hospitalar, nas diferentes fases de dentição, de acordo com ambos os protocolos

(o nosso protocolo e o da OMS) à admissão e nos dois anos de seguimento na Consulta de

Estomatologia Pediátrica.

Da mesma maneira, efectuámos a decomposição dos valores de prevalência de DTM por sexo

nas crianças das escolas, atendendo aos critérios preconizados pela OMS e aos considerados no

nosso protocolo (ver Adenda, pp. 51 a 54, anexos VI.1.b, VI.1.c e VI.1.d).

7.11.2. Métodos Estatísticos

Aplicaram-se os testes estatísticos que melhor se adequavam ao tipo de variáveis em presença

(contínuas ou descontínuas)(234,235,236,237,238,239). Em todos os casos (com excepção dos trespasses) eram

variáveis discretas e, por isso, foi utilizado o teste binomial (teste de McNemar), que, em amostras

emparelhadas compara as proporções das respostas dicotomizadas de duas variáveis A e B,

classificando-as em positivas, ou sucessos, e em negativas, ou insucessos(234). Este método foi utilizado

quando houvesse até 26 diferenças. Acima deste número recorreu-se ao teste de qui-quadrado. Quando

as condições de aplicação deste teste não fossem observadas, utilizávamos a simulação de Monte

Carlo ou a prova exacta de Fisher. Para os trespasses, tratando-se de variáveis contínuas, optámos

pelo teste de Mann-Whitney, porque, para além da distribuição acentuadamente assimétrica dos valores

de ambos os trespasses, o número de observações em cada grupo não permite a aplicação do teorema

do limite central, pelo que o recurso a um teste paramétrico (o teste t) foi considerado desadequado.

Para a determinação do grau de reprodutibilidade dos exames em duplicado, estabeleceu-se uma

regra de três simples, atendendo-se ao número de observações e/ou inscrições nas células e ao

número de diferenças encontradas (Adenda, pp. 77 e 78). Assim, obtivemos nas crianças do hospital

um grau de reprodutibilidade de 96% para as variáveis indiscretas e de 99,52% para as variáveis

discretas. Nas escolas, os valores correspondentes foram de 95,71% e de 99,6%, respectivamente.
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8. Resultados (I, II, III e IV)

Resultados I

Considerámos resultados principais os que se reportam aos dois temas centrais da investigação

(má-oclusão dentária e disfunção têmporo-mandibular) e que servem para comprovar as nossas

hipóteses de trabalho.

8.I.a. Resultados Principais

8.I.a.1. Da Má-Oclusão Dentária

O estudo anátomo-clínico efectuado na Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de

Santa Maria forneceu-nos os resultados que apresentamos a seguir:

Oclusão dentária – o tipo de oclusão dentária das crianças e a expressão de cada classe por

sexo, nas diferentes fases de dentição, são demonstrados nos Gráficos 15 a 18.

Gráfico 15 – Oclusão dentária
nas crianças da Consulta
de Estomatologia Pediátrica.
Fase de dentição decídua.
Valores obtidos pela
classificação de Baume.
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Gráfico 17 – Oclusão dentária
nas crianças da Consulta

de Estomatologia Pediátrica.
Fase de dentição mista tardia.

Valores obtidos pela
classificação de Angle.

Gráfico 16 – Oclusão dentária
nas crianças da Consulta
de Estomatologia Pediátrica.
Fase de dentição mista inicial
e estável. Valores obtidos
pela classificação de Angle.

Gráfico 18 – Oclusão dentária
nas crianças da Consulta
de Estomatologia Pediátrica.
Fase de dentição permanente.
Valores obtidos pela
classificação de Angle.
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A leitura destes gráficos permite-nos verificar que:

– Há uma diferença significativa na prevalência de classes, com tendência decrescente da Classe

I para a Classe III em todas as fases de dentição, com significado estatístico (dentição decídua:

χ2 = 22,8; p = 0,0005. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 49,8; p = 0,0005. Dentição mista

tardia: χ2 = 54,8; p = 0,0005. Dentição permanente: χ2 = 20,4;p = 0,0005). Adenda, p. 170.

– Há um predomínio da Classe I mesmo na dentição decídua (61,54%), com níveis elevados de

Classe II em todas as fases de dentição (valores de referência próximos de 20%) e de Classe III

na dentição permanente (14,28%. Valores de referência próximos de 5%).

– Apesar da constatação da existência duma maior prevalência de Classe I nas raparigas e de

Classe II nos rapazes em todas as fases de dentição, não há nas mesmas fases evidência estatística

para suportar a afirmação de que haja diferenças de prevalência de classes dentárias entre sexos

(dentição decídua: χ2 = 0,9;p = 0,6. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 0,9; p = 0,6. Dentição

mista tardia: χ2 = 1,6; p = 0,7. Dentição permanente: χ2 = 1,3; p = 0,7). Adenda, p. 172.

As Figuras 4-5 e 6-7 retratam, a título de exemplo, dois desvios da oclusão dentária considerada

normal (Classe I).

Figuras 6 e 7 – Frente e perfil de criança prognata, com uma Classe III e mordida cruzada dos dentes anteriores.

Figuras 4 e 5 – Frente e perfil de criança com uma Classe II divisão I.
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Má-oclusão dentária (referências – valor “ideal” e valor médio) – os Gráficos 19 a 22, indicam-

-nos a sua prevalência, incluindo a expressão por sexo nestas crianças, de acordo com o valor

“ideal” de trespasse de dois milímetros e o valor médio de referência do mesmo trespasse, por nós

proposto (VMRT).

Gráfico 19 – Expressão da
“má-oclusão” dentária nas crianças
da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição
decídua, por sexo, de acordo
com os padrões considerados.

Gráfico 20 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças

da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição

mista inicial e estável,
por sexo, de acordo com

os padrões considerados.

Da leitura destes gráficos podemos retirar as seguintes ilacções:

•A má-oclusão dentária na população hospitalar observada aumenta da fase de dentição decídua,

com 78,84%, para a fase de dentição permanente, onde atinge o valor máximo de 94,28%, tendo

como referência o valor de trespasse ideal. Não encontrámos diferenças de prevalência de má-

-oclusão dentária estatisticamente significativas entre sexos, em todas as fases de dentição (dentição

decídua: χ2 = 0,9; p = 0,4. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 2,9; p = 0,09. Dentição mista

tardia: χ2 = 1,1; p = 0,3. Dentição permanente: χ2 = 0,02; p = 0,9). Adenda, pp. 91 e 92.
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•É relevante a taxa de má-oclusão dentária de Classe I, que chega a atingir 56,7% das crianças

na fase de dentição mista inicial e estável.

•Há uma redução da prevalência de má-oclusão em todas as fases de dentição, pela utilização

do valor médio de referência de trespasse (VMRT) por nós preconizado, indo de 3,84% na

dentição decídua até um máximo de 18,56% na dentição mista inicial e estável, adquirindo

neste caso significado estatístico (teste binomial com p = 0,0001). Adenda, p. 88.

Procurando caracterizar as más-oclusões de Classe I, podemos ver que:

•A má-oclusão de dentes anteriores, quando considerada de modo isolado em crianças com Classe

I dentária, apresenta nas mesmas uma prevalência relativa consoante se considere o valor ideal

Gráfico 21 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças
da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição
mista tardia, por sexo, de acordo
com os padrões considerados.

Gráfico 22 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças

da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição

permanente, por sexo, de acordo
com os padrões considerados.
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ou o valor médio de trespasse: de 65,63%/59,38% na dentição decídua; de 85,71%/55,56% na

dentição mista inicial e estável; de 87,18%/74,36% na dentição mista tardia e de 89,47%/68,42%

na dentição permanente. No global, a expressão da má-oclusão de dentes anteriores é, de acordo

com os valores ideais, superior nas raparigas, sendo a prevalência de 86,59%, enquanto nos

rapazes em idênticas condições é de 77,46%. Os valores baixam mais significativamente nas

raparigas quando se utiliza a referência de valor médio de trespasse, sendo neste caso a prevalência

de 64,79% nos rapazes e de 60,98% nas raparigas. Pese embora estes factos, a comparação

estatística da prevalência de má-oclusão de dentes anteriores de rapazes e raparigas com Classe

I da Consulta Hospitalar, não revela diferenças de prevalência entre sexos, tanto com a referência

do valor ideal de trespasse, como com a do valor médio, em todas as fases de dentição (dentição

decídua, valor ideal: χ2 = 0,4; p = 0,5, valor médio: χ2 = 0,4; p = 0,5. Dentição mista inicial e

estável, valor ideal: χ2 = 2,4; p = 0,15, valor médio: χ2 = 0,05; p = 0,8. Dentição mista tardia, valor

ideal: χ2 = 2,6; p = 0,16, valor médio: χ2 = 0,08; p = 0,8. Dentição permanente, valor ideal:

χ2 = 0,006; p = 0,9, valor médio: χ2 = 0,1; p = 0,9. Adenda, pp. 173 e 174.

•A má-oclusão de caninos decíduos foi encontrada em 16,85% das crianças com Classe I dentária

(quinze em 89 observações), sendo o valor de 15,52% nos caninos permanentes (nove em 58

observações).

•A má-oclusão posterior no sentido transversal foi detectada em 13,73% das crianças com Classe I

dentária (vinte e uma crianças em 153 observações).

Má-oclusão dentária (critério da OMS) – os Gráficos 23 a 26 contemplam a prevalência da má-

-oclusão dentária, incluindo a sua expressão por sexo, de acordo com o protocolo referido.

•Os resultados obtidos através da utilização do protocolo da OMS seguem a mesma tendência

dos nossos, embora com valores inferiores, convergindo com os resultantes da introdução do

valor médio de referência de trespasse, com significado estatístico, onde as diferenças são

mais relevantes (dentição decídua, teste binomial com p = 0,016 e dentição mista inicial e

estável, teste binomial com p = 0,004). Adenda, pp. 87 e 88.

Gráfico 23 – Expressão da
“má-oclusão dentária” nas

crianças da Consulta de
Estomatologia Pediátrica

em fase de dentição decídua,
por sexo, de acordo com

o protocolo da OMS.
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Gráfico 24 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças
da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição
mista inicial e estável, por sexo,
de acordo com o protocolo
da OMS.

Gráfico 25 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças

da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição

mista tardia, por sexo, de acordo
com o protocolo da OMS.

Gráfico 26 – Expressão da
má-oclusão dentária nas crianças
da Consulta de Estomatologia
Pediátrica em fase de dentição
permanente, por sexo, de acordo
com o protocolo da OMS.
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Má-oclusão na relação oclusal de Angle ou de Baume (comparação com o protocolo da OMS) –

Os valores da taxa de má-oclusão, considerando apenas as relações oclusais de Baume ou de Angle,

são significativamente diferentes e inferiores aos resultados obtidos com a aplicação do protocolo da

O.M.S. (dentição decídua – classificação de Baume = 38,46%; protocolo da OMS = 65,38%; dentição

mista inicial e estável, respectivamente 35,05% e 82,47%; dentição mista tardia, 39,06% e 85,94%;

dentição permanente, 45,71% e 85,71%). Há grande evidência estatística para suportar a anterior

afirmação (teste binomial com p = 0,0001 em todas as fases de dentição). Adenda, pp. 87 e 88.

Má-oclusão dentária e classe social – Efectuámos a relação entre a classe social e a ocorrência

de má-oclusão dentária nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica, e com todos os

parâmetros de referência, excepto o do valor ideal de trespasse, encontrámos evidência estatística

suficiente para afirmar que na classe social baixa há maior prevalência de má-oclusão (relação

molar de Baume/Angle: χ2 = 9,5 com p = 0,02; OMS: χ2 = 9,1 com p = 0,028; valor de trespasse

ideal: χ2 = 1,5 com p = 0,7; valor médio de trespasse: χ2 = 11,4 com p = 0,01). Adenda, p. 183.

8.I.a.2. Da Disfunção Têmporo-Mandibular

O Gráfico 27 mostra-nos a prevalência da disfunção têmporo-mandibular nas crianças da Consulta

de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria nas diferentes fases de dentição, à admissão e

durante dois anos de avaliação, de acordo com ambos os protocolos (o nosso e o da OMS).

•Podemos ver que a prevalência de DTM à admissão, de acordo com o nosso protocolo, tem um

valor residual de 1,92% (com apenas uma criança) na fase de dentição decídua; na fase de dentição

permanente atinge o valor mais elevado, de 27,78% (dez crianças) no seguimento de dois anos.

Gráfico 27 – Evolução
da prevalência da disfunção

têmporo-mandibular nas crianças
da Consulta de Estomatologia

Pediátrica em dois anos de
avaliação, segundo o nosso
protocolo e o da OMS, nas

diferentes fases de dentição.
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•Houve um aumento de prevalência de DTM com a idade, tendo significado estatístico, tanto no

nosso protocolo (χ2 = 11,4; p = 0,01), como no da OMS (χ2 = 12,9; p = 0,005). Adenda, p. 112.

•Houve também um aumento significativo da prevalência de disfunção durante os dois anos de

observação das crianças, segundo ambos os protocolos (nosso protocolo: χ2 = 25,01 com

p = 0,0001; protocolo da OMS: teste binomial com p = 0,0001), sendo os valores mais elevados

no nosso. Adenda, p. 114.

•A diferença de prevalência de DTM encontrada entre ambos os protocolos oscila entre a ausência,

à admissão das crianças, na fase de dentição mista inicial e estável e na de dentição permanente

e o valor máximo de 7,7% no seguimento durante dois anos, na fase de dentição mista tardia.

Obtém-se significado estatístico aos dois anos, na fase de dentição mista inicial e estável, em que

a diferença obtida foi de 6,19% e o teste binomial revela um p = 0,031. Adenda, p. 109.

Por considerarmos insuficiente o número de crianças que apresentavam disfunção têmporo-

-mandibular, para podermos retirar conclusões sobre a prevalência da referida entidade por sexo em

cada fase de dentição optámos por apresentar no Gráfico 28 a prevalência global por sexo, seguindo

idêntico critério da utilização de protocolos.

Gráfico 28 – Evolução da
prevalência global da disfunção
têmporo-mandibular nas crianças
da Consulta de Estomatologia
Pediátrica, por sexo, em dois anos
de avaliação segundo o nosso
protocolo e o da O.M.S..

Podemos ver neste gráfico que as raparigas apresentam, dum modo geral, uma maior prevalência

que os rapazes; porém, não há evidência estatística para sustentar esta hipótese (χ2 = 0,2; p = 0,7).

Adenda, p. 113.

Das 51 crianças em que foi detectada disfunção têmporo-mandibular nos dois anos de avaliação

na Consulta de Estomatologia Pediátrica, 32 referiram ter sintomatologia, 33 apresentaram ressaltos

nos movimentos de abertura e de encerramento mandibular de que era frequente não terem consciência

da sua presença, 31 evidenciaram estalidos, 26 tinham hipertonia dos músculos mastigadores (25

hipertonia masseterina e, num caso, hipertonia dos pterigoideus), 17 apresentaram desvio na abertura

da mandíbula, 7 tinham redução na amplitude de abertura mandibular; em 4 casos havia dor à palpação

das ATM e, finalmente, em igual número de casos (4) havia dor espontânea aguda e intensa.
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O Gráfico 29 apresenta os valores médios percentuais de prevalência de DTM e semiologia

associada em crianças de ambos os sexos, durante dois anos de avaliação na Consulta de

Estomatologia Pediátrica.

Gráfico 29 – Média de prevalência
de DTM e semiologia associada,

de acordo com o nosso protocolo
durante dois anos de avaliação

em Consulta.

DTM e Má-oclusão dentária – Procedemos ao estudo da correlação entre a ocorrência de DTM

nos dois anos de seguimento das crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica e a presença

de má-oclusão dentária, tendo verificado haver alta evidência estatística para sustentar esta

possibilidade (χ2 = 134,9; p = 0,0001) que se mantém para os casos em que haja um trespasse

igual ou superior a seis milímetros (χ2 = 5,2; p = 0,02). Adenda, p. 186.

As Figuras 8, 9 e 10 mostram uma criança com disfunção têmporo-mandibular associada a má-

-oclusão dentária com mordida cruzada de caninos decíduos e mordida cruzada posterior, com

Figura 8 – Criança com DTM associada
a má-oclusão (mordida cruzada de caninos
decíduos e mordida cruzada posterior).
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“aprisionamento” maxilar e perturbação do seu desenvolvimento. Tinha estalidos, desvio de abertura

mandibular para a esquerda e assimetria muscular dos músculos mastigadores, nomeadamente do

masseter, com hipertonia à esquerda.

DTM e classe social – Efectuámos ainda a relação entre a classe social e a ocorrência de DTM,

também nos dois anos de seguimento na Consulta de Estomatologia Pediátrica, não tendo

encontrado evidência estatística que permita sustentar a hipótese de que possa haver relação

entre ambas (χ2 = 2,1; p = 0,6). Adenda, p. 186.

DTM e outras referências relevantes – Não houve nos nossos doentes com DTM qualquer referência

a relação com antecedentes de macrotraumatismo. Registámos apenas um caso em que a mãe da

criança conta que a manifestação de DTM ocorreu após o falecimento do pai da jovem em causa.

Figura 9 – A mesma criança com DTM
e desvio mandibular de abertura
para a esquerda.

Figura 10 – Procidência da região
masseterina à esquerda, com hipertonia, no

mesmo paciente com DTM.
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8.I.b. Resultados Acessórios

Incluímos nos resultados acessórios todos os que, não cabendo nos resultados principais,

pudessem constituir parâmetros de referência necessários à comprovação das hipóteses de trabalho

(ex: VMRT) ou que contribuíssem para uma melhor caracterização da população infantil estudada. De

seguida, damos nota da prevalência de algumas evidências anatómicas que registamos de:

8.I.b.1. Inserção dos Freios dos Lábios e da Língua

•Vinte e oito crianças (11,2%) tinham um freio labial superior com inserção baixa; seis em

fase de dentição decídua (11,54%), dezasseis em fase de dentição mista inicial e estável

(16,49%), cinco em fase de dentição mista tardia (7,69%) e uma em fase de dentição perma-

nente (2,78%).

•Foi detectado apenas um caso de anomalia de inserção do freio labial inferior (0,4%).

•Quatro crianças (1,6%) tinham um freio da língua curto.

8.I.b.2. Espaços

Diastemas – Um total de cento e uma crianças apresentaram diastema (40,4%), que, em cinquenta

e duas (20,80%), era igual ou superior a dois milímetros.

O Quadro 1 mostra-nos a sua distribuição pelas diferentes fases de dentição.

Diastemas

Fases de Dentição
Número Percentagem ≥≥≥≥≥ 2 Milímetros

de Crianças % Número de Crianças Percentagem%

Decídua   14 26,92   5 09,62

Mista Inicial e Estável   42 43,30 28 28,87

Mista Tardia   24 36,92 13 20,00

Permanente   11 30,56   6 16,67

Global 101 40,40 52 20,80

Quadro 1 – Distribuição numérica e percentual dos diastemas encontrados nas crianças
da Consulta de Estomatologia Pediátrica.

Encontrámos evidência estatística para sustentar a hipótese da relação entre a presença dum

freio labial superior de inserção baixa e a ocorrência de diastema superior a dois milímetros (Figura 11),

em todas as fases de dentição, nas crianças seguidas na consulta hospitalar (dentição decídua:

χ2 = 19,9; p = 0,011. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 75,9; p = 0,0005. Dentição mista tardia:

χ2 = 39,8; p = 0,0005. Dentição permanente: χ2 = 36; p = 0,028). Adenda, pp. 179-180.
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Espaços Primata – Foram encontrados em trinta e sete crianças em fase de dentição decídua (71,15%),

trinta e cinco (67,31%) na maxila e vinte (38,46%) na mandíbula. Na fase de dentição mista inicial e

estável a prevalência destes espaços foi de 65,22% (quinze num total de vinte e três crianças nesta

fase) com um valor de 60,87% na maxila (catorze) e 39,13% (nove crianças) na mandíbula. O valor

superior de prevalência de espaços primata encontrado na maxila, em relação à mandíbula, tem

suporte estatístico, tanto na dentição decídua (χ2 = 7,6; p = 0,0061) como na dentição mista inicial e

estável (χ2 = 4,9; p = 0,027). Adenda, p. 135. Ao contrário, não foi encontrada evidência estatística

para sustentar a hipótese de diferenças deste espaço entre sexos, em ambas as fases (Dentição

decídua: χ2 = 2,7; p = 0,1. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 0,5; p = 0,5). Adenda, pp. 135 e 136.

Espaços entre dentes definitivos – Em 45,14% das crianças (setenta e nove), dum total de 175

observações, verificou-se haver espaço entre dentes definitivos dos segmentos anteriores; em

42,86% (setenta e cinco crianças) na maxila e em 17,14% (trinta crianças) na mandíbula (Figura 12).

Figura 12 – Espaços entre dentes definitivos
da maxila, com interposição da língua,

problemas fonéticos e deglutição atípica.

Figura 11 – Inserção baixa do freio labial
superior condicionante de diastema.
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Podemos ver que a ocorrência do espaço entre dentes definitivos do segmento anterior diminuiu

da fase de dentição mista inicial e estável (com 60,81%) para a fase de dentição permanente (com

27,78%), havendo evidência estatística para suportar a afirmação de que seja mais prevalente no maxilar

superior em todas as fases de dentição consideradas (dentição mista inicial e estável: χ2 = 4,5; p = 0,033.

Dentição mista tardia: χ2 = 17,8; p = 0,0001. Dentição permanente: χ2 = 13,1; p = 0,002). Adenda,

p. 136. Ao contrário, não há diferença de prevalência de género no referente a espaços entre dentes

definitivos, em todas as fases de dentição consideradas (dentição mista inicial e estável: χ2 = 1,2; p = 0,3.

Dentição mista tardia: χ2 = 0,4; p = 0,5. Dentição permanente: χ2 = 0,5;p = 0,5). Adenda, p. 137.

8.I.b.3. Apinhamentos

•O apinhamento dentário de dentes definitivos dos segmentos anteriores de 175 crianças

observadas foi detectado em 32,57% (cinquenta e sete); em 26,86% (quarenta e sete crianças)

havia apinhamento na maxila e, em 33,71% (cinquenta e nove), na mandíbula.

O Gráfico 31 evidencia o grau de apinhamento em cada uma das fases de dentição.

A frequência de apinhamentos de dentes definitivos atenua-se ligeiramente da fase de dentição mista

inicial e estável (com uma prevalência de 39,19%), para a fase de dentição mista tardia (com 30,77%),

aumentando na de dentição permanente, em que atinge o valor mais alto (de 50%). Só na fase de dentição

mista inicial e estável foi encontrada evidência estatística que permite afirmar a existência dum maior

apinhamento mandibular de dentes definitivos (teste binomial com p = 0,021). Adenda, p. 138. Não há

diferenças de apinhamentos entre sexos com significado estatístico (dentição mista inicial e estável: χ2 = 0,4;

p = 0,5. Dentição mista tardia: χ2 = 0,9; p = 0,3. Dentição permanente: χ2 = 0,4; p = 0,5). Adenda, p. 139.

Gráfico 30 – Espaço entre dentes
definitivos, nos segmentos

anteriores, nas diferentes fases de
dentição das crianças da Consulta

de Estomatologia Pediátrica
(valores percentuais).

O Gráfico 30 mostra-nos como se comportou o espaço nestes segmentos, nas diferentes fases

de dentição.
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8.I.b.4. Trespasses

•Os valores médios de trespasse (VMRT) obtidos nas crianças observadas na Consulta de

Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, nas diferentes fases de dentição, foram

os seguintes: Para o trespasse vertical (VMRTV) – dentição decídua = +2,07 mm, dentição

mista inicial e estável = +2,56 mm, dentição mista tardia = +2,76 mm e dentição permanente

= +2,77 mm; para o trespasse horizontal (VMRTH) – dentição decídua = +2,58 mm, mista

inicial e estável = +4,16 mm, dentição mista tardia = +4,07 mm e dentição permanente

= +4,08 mm. O teste de Mann-Whitney não revelou diferenças nos trespasses verticais e

horizontais entre sexos nestas crianças, em todas as fases de dentição (dentição decídua, TV

com p = 0,26 e TH com p = 0,6; dentição mista inicial e estável, TV com p = –0,7 e TH com

p = 0,57; dentição mista tardia, TV com p = 0,6 e TH com p = 0,6; dentição permanente, TV

com p = 0,9 e TH com p = 0,2). Adenda, pp. 115-117.

•A prevalência do aumento do trespasse vertical nas referidas crianças, de acordo com o valor

“ideal” de referência de trespasse de dois milímetros, foi de 11,76% (seis crianças em 51 observações)

na fase de dentição decídua, 49,48% (quarenta e oito crianças em 97 observações) na fase de

dentição mista inicial e estável, 49,23% (trinta e duas crianças em 65 observações) na fase de

dentição mista tardia e 55,56% (vinte crianças em 36 observações) na fase de dentição permanente.

Quando utilizado o VMRTV, na fase de dentição decídua manteve-se o valor correspondente (11,76%);

a prevalência baixou para 38,14% (trinta e sete crianças) na fase de dentição mista inicial e estável,

mantendo-se a tendência para a redução na fase de dentição mista tardia, com 43,08% (vinte e oito)

e na fase de dentição permanente com 38,89% (catorze crianças).

•A prevalência do valor do aumento do trespasse horizontal, ainda nas crianças do grupo

hospitalar, em igual número de observações e tendo como referência o valor de dois milímetros,

Gráfico 31 – Apinhamento de dentes definitivos nos segmentos anteriores, nas diferentes fases de dentição
das crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica (valores percentuais).
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foi de 33,33% (dezassete) na fase de dentição decídua, 70,1% (sessenta e oito) na fase de

dentição mista inicial e estável, 72,31% (quarenta e sete) na fase de dentição mista tardia e

66,67% (vinte e quatro crianças) na fase de dentição permanente. Com a utilização do VMRTH

verificou-se uma baixa dos valores em todas as fases de dentição, sendo de 27,45% (catorze

crianças) na fase de dentição decídua, de 37,11% (trinta e seis) na fase de dentição mista inicial

e estável, de 30,77% (vinte) na fase de dentição mista tardia e de 30,56% (onze crianças) na

fase de dentição permanente. Na fase de dentição decídua havia 5,88% (três crianças) com um

trespasse horizontal igual ou superior a seis milímetros; nas fases subsequentes foi observado

idêntico aumento deste trespasse em 15,46% (quinze crianças) na fase de dentição mista inicial

e estável, 18,46% (doze) na fase de dentição mista tardia e 22,22% (oito crianças) na fase de

dentição permanente.

8.I.b.5. Agenesias

•Foram detectadas onze crianças (4,4%) com suspeita clínica de agenesia dentária; uma na fase

de dentição decídua (1,92%), seis na fase de dentição mista inicial e estável (6,19%), uma na

fase de dentição mista tardia (1,54%) e três na fase de dentição permanente (8,33%).

8.I.b.6. Perdas Dentárias Precoces

•Setenta e dois jovens (28,8%) sofreram uma perda precoce de pelo menos um dente; doze na

fase de dentição decídua (23,08%), trinta e nove na fase de dentição mista inicial e estável

(40,21%), treze na fase de dentição mista tardia (20%) e oito na fase de dentição permanente

(22,22%). Não obstante haver causas comuns para as perdas dentárias precoces nas diferentes

fases de dentição, de que a cárie é a mais relevante, a localização das perdas e a frequência de

acção do factor etiológico variou nas mesmas fases. Assim, na fase de dentição decídua, ocorreu

a perda de dentes anteriores em 19,23% das crianças (dez) e em 13,46% (sete) houve perda de

molares. Em 15,38% (oito crianças), o factor responsável pela perda foi a cárie dentária e, em

7,69% (quatro crianças), a mesma resultou de traumatismo directo. Na fase de dentição mista

inicial e estável a perda de dentes anteriores baixou ligeiramente, passando a 11,34% (onze

crianças), havendo nesta fase também igual percentagem (11,34%) de crianças com perdas de

caninos decíduos e, ainda, 24,74% (vinte e quatro jovens) com perda de pelo menos um molar

decíduo. Neste grupo não encontrámos perdas de dentes permanentes. A cárie foi responsável

pela perda dentária precoce em 28,87% (vinte e oito crianças); o trauma oclusal e/ou

interferências nos movimentos, em especial dos caninos decíduos, em 15,46% (quinze crianças);

o traumatismo dentário acidental directo em 4,12% (quatro crianças), sendo que em 3,09%

(três) envolveu dentes decíduos anteriores e em 1,03% (um caso) atingiu os incisivos centrais

permanentes. Na fase de dentição mista tardia, há uma redução drástica da perda precoce de

dentes anteriores, que ocorreu apenas em 1,54% (uma criança), acentuando-se a perda de

caninos decíduos, que se verificou em 15,38% (dez crianças). Há também uma perda prematura



Tese de Doutoramento – Medicina – Anatomia

93

de molares decíduos em 6,15% (quatro crianças) e uma perda de molares permanentes em

1,54% (um caso). A cárie foi responsável pela perda dentária precoce, nesta fase de dentição,

em 10,77% das crianças (sete), e o trauma oclusal, nomeadamente por interferência de caninos

decíduos, em 12,31% (oito). Não registámos nesta fase nenhum caso de perda dentária por

traumatismo directo acidental. Na fase de dentição permanente, apenas registámos a elevada

prevalência de perda de pelo menos um molar definitivo por cárie, atingindo o valor de 22,22%

(oito crianças).

8.I.b.7. Desvios da Linha Média

•Em 245 observações, foi detectado desvio na linha média em oitenta casos (32,13%), tendo

sido identificada uma causa funcional em trinta e quatro (13,65%). A sua distribuição pelas

diferentes fases de dentição foi a seguinte: Dentição decídua = 23,53% (doze crianças), 9,8%

(cinco) com desvio funcional identificado; dentição mista inicial e estável = 35,05% (trinta e

quatro crianças), 17,53% (dezassete) com origem funcional; dentição mista tardia = 32,31%

(vinte e uma crianças), 15,38% (dez) com desvio funcional; dentição permanente = 36,11%

(treze crianças), tendo sido identificada uma causa funcional em 5,56% (duas).

8.I.b.8. Mordidas Cruzadas

Mordida cruzada de incisivos – Foi encontrada em dezoito crianças (7,2%) e ao contrário do que

aconteceu nos caninos, atingiu um valor mais elevado na fase de dentição permanente, de 11,11%

(quatro crianças) do que na de dentição decídua, com 5,77% (três crianças). O valor para a fase de

dentição mista inicial e estável foi de 7,22% (sete crianças) e de 6,15% (quatro) para a de dentição

mista tardia (Figura 13).

Figura 13 – Criança em fase de dentição
permanente, com apinhamento do sector
anterior e mordida cruzada de incisivos
laterais.
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Mordida cruzada de caninos – Foi detectada em vinte e duas crianças (8,98% de 245 observações)

e registou um valor mais alto na fase de dentição decídua (13,46% – sete crianças) quando

comparada com a fase de dentição permanente (2,86% em 35 observações = um caso). Na fase

de dentição mista inicial e estável obtivemos 10,42% em 96 observações (dez crianças) e na fase

de dentição mista tardia 6,45% em 62 observações (quatro crianças).

Mordida cruzada posterior – Verificou-se a sua existência em 15,38% das crianças em fase de

dentição decídua (oito), 18,56% na fase de dentição mista inicial e estável (dezoito crianças), 15,63%

na fase de dentição mista tardia (dez crianças em 64 observações) e 20% na fase de dentição

permanente (sete crianças em 35 observações).

8.I.b.9. Mordidas Abertas

•A mordida aberta foi encontrada em vinte e quatro crianças (9,6%), variando os resultados

consoante as fases de dentição consideradas: treze crianças das 52 em fase de dentição decídua

(25%); cinco crianças das 97 em fase de dentição mista inicial e estável (5,15%); duas das 65

crianças em fase de dentição mista tardia (3,08%) e quatro das 36 em fase de dentição

permanente (11,11%). Em todos os casos observados, tratava-se duma mordida aberta anterior.

A Figura 14 mostra-nos um caso deste tipo numa criança com quatro anos que persistia no uso

de chupeta.

8.I.b.10. Hábitos

Chupeta – Foram referidos antecedentes do uso da chupeta por quarenta e três crianças em fase

de dentição decídua (82,69%) e em sessenta e uma em fase de dentição mista inicial e estável

(62,89%); o seu uso prolongado em dezanove crianças na fase de dentição decídua (36,54%) e em

Figura 14 – Menino de quatro anos
com mordida aberta anterior, associada

ao uso de chupeta.
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igual número (dezanove) na fase de dentição mista inicial e estável (19,59%). O uso persistente de

chupeta foi encontrado em seis crianças em dentição decídua (11,54%), não tendo sido identificado

nenhum caso na dentição mista inicial e estável.

Sucção no dedo – O hábito de sucção no dedo ou outro que não a onicofagia foi detectado em

nove crianças na dentição decídua (17,31%); o hábito persistente em seis (11,54%). Esta mesma

persistência verificou-se em igual número de crianças (seis) em fase de dentição mista inicial e

estável (6,19%), tendo sido detectado também em nove crianças na dentição mista tardia (17,85%)

e em quatro na dentição permanente (11,11%).

•Não foi encontrada evidência estatística suficiente para afirmar que em todos os casos em que

haja o hábito de sucção persistente ocorra uma mordida aberta anterior (Dentição decídua:

χ2 = 2,2; p = 0,13. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 9,8; p = 0,009. Dentição mista tardia:

χ2 = 12,8; p = 0,02. Dentição permanente: χ2 = 0,6; p = 0,5). Adenda, p. 176.

•Não há também relação entre o hábito de sucção persistente e a ocorrência de Classe II na

dentição decídua (teste binomial com frequência de 12,5%). Adenda, p. 175.

•Não encontrámos relação entre a ocorrência do hábito de sucção persistente e de DTM nestas

crianças em todas as fases de dentição (dentição decídua: χ2 = 7,8; p = 0,11. Dentição mista

inicial e estável: χ2 = 7,1; p = 0,023. Dentição mista tardia: χ2 = 0,14;p = 0,9. Dentição

permanente: χ2 = 0,09; p = 0,9). Adenda, p. 177.

Onicofagia – Na dentição mista inicial e estável, vinte e sete crianças (27,84%) apresentaram o

hábito de roer as unhas, o qual, na dentição mista tardia, foi detectado em trinta e seis crianças

(55,38%) e em vinte na dentição permanente (55,56%).

•Não há também evidência de que o hábito de onicofagia possa estar relacionado com a

ocorrência de DTM, nas fases em que foi considerado ter acção relevante: dentição mista tardia:

χ2 = 0,13; p = 0,7 e dentição permanente: χ2 = 0,9; p = 0,4. Adenda, p. 178.

8.I.b.11. Antecedentes de Tratamento Ortodôntico

•À admissão na Consulta de Estomatologia Pediátrica, nas crianças em fase de dentição decídua,

não foi referida a utilização de qualquer tipo de aparelho de correcção ortopédica ou ortodôntica.

Na fase de dentição mista inicial e estável foi aplicado em três crianças (3,09%). Na dentição

mista tardia, em cinco (7,69%); quatro destas usaram aparelho amovível (6,15%) e uma aparelho

fixo (1,54%), havendo três com tratamento ortodôntico em curso (4,62%). Na dentição permanente,

a utilização de aparelho de correcção ortodôntico foi referida em cinco crianças (13,89%); uma

utilizou aparatologia removível (2,78%); uma outra recorreu unicamente à ortodontia fixa; em três

(8,33%) foi aplicada uma solução mista (removível, complementada pela fixa); em duas destas

últimas crianças (5,56%), o tratamento ortodôntico ainda estava em curso. Ainda à admissão à

Consulta Hospitalar, as crianças que realizaram tratamento ortodôntico no exterior não apresentaram
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evidência estatística de que a presença de má-oclusão pudesse estar relacionada com a ausência

de realização do referido tratamento (χ2 = 1,5; p = 0,3). Adenda, p. 184.

•As razões invocadas para a colocação de aparelho ortodôntico, nas fases em que foi efectuado

o inquérito relativo a este tema (fases de dentição mista tardia e de dentição permanente),

foram as seguintes:

1 ª – Estética – em dez crianças, representando a totalidade (100%).

2 ª – Mastigatória – em três casos (30%).

3 ª – Respiratória – em dois casos (20%).

4 ª – Fonética – num caso (10%).

A associação de uma ou mais razões acima mencionadas foi invocada por três crianças (30%).

8.I.b.12. Percepção de Desarmonia Estética e de Perturbação Funcional

•Finalmente, os resultados da apreciação da desarmonia estética e /ou perturbação funcional

traduziram-se nos seguintes valores globais médios percentuais: cento e trinta e cinco crianças

manifestaram desagrado em relação à sua aparência estética (54%); oitenta crianças revelaram

alguma perturbação fonética (32%); sessenta e duas tinham dificuldade mastigatória (24,8%);

setenta e cinco tinham deglutição atípica por interposição da língua ou do lábio inferior (30%) e

setenta e oito crianças apresentaram perturbações respiratórias (31,2%).

A variação de acordo com a fase de dentição, é expressa no Quadro 2.

Desarmonia Estética e/ou Perturbação Funcional

Tipo de Desarmonia e/ou Desvio

Fases de
Desagrado Perturbação Alteração Deglutição Perturbação

Dentição
Estético Fonética Mastigatória Atípica Respiratória

Nº de Percent. Nº de Percent. Nº de Percent. Nº de Percent. Nº de Percent.
Crianças % Crianças % Crianças % Crianças % Crianças %

Decídua
21 40,38 28 53,85 13 25 18 34,62 18 34,62

n = 52

Mista Inicial
e Estável 54 55,67 30 30,93 25 25,77 33 34,02 31 31,96
n = 97

Mista Tardia
35 53,85 14 21,54 15 23,08 15 23,08 16 24,62

n = 65

Permanente
25 69,44 8 22,22 9 25 9 25 13 36,11

n = 36

Global
135 54 80 32 62 24,8 75 30 78 31,2

nt = 250

Quadro 2 – Indicadores de prevalência da desarmonia estética e/ou perturbação funcional
nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica.
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Resultados II

8.II.a. Resultados Principais

8.II.a.1. Da Má-Oclusão Dentária

Passamos de seguida a apresentar os resultados obtidos no estudo epidemiológico realizado

nas crianças do Infantário Público de Benfica, que de acordo com o estrato etário abrangido (3 a 5

anos, inclusive) se reporta à fase de dentição decídua:

Oclusão dentária – O tipo de oclusão dentária incluindo a expressão de cada classe por sexo é

apresentado no Gráfico 32, que nos permite tirar as seguintes ilacções:

•Tal como acontecia na mesma fase da Consulta Hospitalar, também aqui se verifica uma diferença

significativa de prevalência de classes, com tendência decrescente da Classe I para a Classe III

(χ2 = 28,4; p = 0,0005). Adenda, p. 170.

•Ao predomínio da Classe I (60,34%), segue-se um nível elevado de Classe II (36,21% – valor de

referência próximo de 20%) e um nível residual de Classe III (3,45%).

•Também aqui, apesar da leitura duma maior prevalência de Classe I nas raparigas e de Classe II

nos rapazes, não há evidência estatística para suportar a afirmação de que haja diferenças de

prevalência de classes dentárias entre sexos (χ2 = 0,4; p = 0,8). Adenda, p. 172.

Má-oclusão dentária (referências – valor “ideal” e valor médio) – O gráfico que se segue

(Gráfico 33) mostra-nos a prevalência da má-oclusão dentária, incluindo a sua expressão por sexo

neste grupo de crianças. Foram utilizados os mesmos valores de referência aplicados na Consulta

Hospitalar.

Gráfico 32 – Oclusão dentária
nas crianças em fase de dentição
decídua do Infantário Público
de Benfica. Valores obtidos
pela classificação de Baume.
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Neste gráfico podemos ver que:

•A taxa de má-oclusão dentária, tendo como referência o valor “ideal” de dois milímetros, é de 79,32%.

•Não é estatisticamente significativa a diferença de prevalência entre sexos (χ2 = 1,2; p = 0,3).

Adenda, p. 93.

•A má-oclusão de Classe I de Baume assume um valor importante (39,66%).

•Há uma redução de 15,52% do valor da prevalência de má-oclusão devido à utilização do

VMRT, com significado estatístico (teste binomial com p = 0,012) Adenda, p. 89.

A má-oclusão de Classe I de Baume compõe-se da seguinte maneira:

•A má-oclusão de dentes anteriores representa 62,86%, ou 34,9% da totalidade das crianças

desta Classe, consoante seja considerado o valor de referência de dois milímetros ou o VMRT,

representando 73,68%-36,84% nos rapazes e 50%-31,25% nas raparigas. Esta diferença de

valores encontrada entre rapazes e raparigas não tem significado estatístico (referência valor

ideal: χ2 = 2,05; p = 0,15. VMRT: χ2 = 0,12; p = 0,7). Adenda, p. 174.

•A má-oclusão de caninos decíduos foi encontrada em 11,43% das crianças com Classe I de

Baume (quatro em 35 observações).

•A má-oclusão posterior no sentido transversal foi detectada em 8,57% das mesmas crianças

(três em 35 observações).

Má- oclusão dentária (critério da OMS) – O Gráfico 34 mostra-nos a prevalência da má-oclusão

dentária, incluindo a sua expressão por sexo, de acordo com o protocolo referido, nestas crianças

em fase de dentição decídua, utilizando a classificação de Baume.

Assim, pela leitura deste gráfico,

•Confirmam-se os valores de prevalência mais baixos de “má-oclusão” em dentição decídua,

encontrados nestas crianças com a utilização do protocolo da OMS (79,32% no nosso protocolo,

Gráfico 33 – Expressão da
“má-oclusão dentária” por sexo

nas crianças em fase de dentição
decídua do Infantário Público

de Benfica, de acordo com
os padrões considerados.
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face aos 72,42% no da OMS) e a verificação duma convergência com os nossos resultados

obtidos pela aplicação dos VMRT, não havendo diferença estatisticamente significativa entre

ambos (teste binomial com p = 0,30. Adenda, p. 89.

“Má-oclusão” na relação oclusal de Baume (comparação com o protocolo da OMS) – A taxa

de “má-oclusão” dentária, considerando apenas a relação de Baume, é de 39,66%, sendo

significativamente diferente e mais baixa do que a obtida pela aplicação do protocolo da OMS

nesta fase de dentição (72,42%). Há evidência estatística para suportar esta afirmação (teste binomial

com p = 0,0001). Adenda, p. 89.

8.II.a.2. Da Disfunção Têmporo-Mandibular

O despiste de casos de disfunção têmporo-mandibular nas crianças do Infantário Público de Benfica

permitiu detectar apenas um caso, num rapaz de cinco anos, com má-oclusão dentária de Classe II

acentuada, mordida aberta anterior de quatro milímetros e um trespasse horizontal de treze milímetros,

o qual apresentava hipertonia muscular masseterina, sem outros sinais ou sintomas. Este caso não

pôde ser contemplado no protocolo preconizado pela OMS, não tendo sido encontrados casos de DTM

nestas crianças em fase de dentição decídua, de acordo com o mesmo. Assim, os valores percentuais

de DTM verificados foram de 1,72% no nosso protocolo e de 0 no da OMS.

8.II.b. Resultados Acessórios

O exame anatómico oro-maxilar e dentário destas crianças forneceu as seguintes evidências adicionais:

8.II.b.1. Inserção dos Freios dos Lábios e da Língua

•Sete crianças (12,07%) tinham um freio labial superior com inserção baixa.

•Não foram detectadas anomalias do freio labial inferior, nem da língua.

Gráfico 34 – Expressão da
“má-oclusão dentária” por sexo,
nas crianças em fase de dentição
decídua do Infantário Público
de Benfica, de acordo com
o protocolo da OMS.
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8.II.b.2. Espaços

Diastemas – Vinte e duas crianças (37,93%) apresentaram diastema, doze rapazes (36,36% do

total do sexo masculino) e dez raparigas (40% da totalidade de crianças do sexo feminino). Apenas

seis (10,34%) tinham um diastema igual ou superior a dois milímetros, associado à presença de

freio labial superior com inserção baixa (χ2 = 48,7; p = 0,005). Adenda, p. 180.

Espaços primata – Trinta e sete crianças (63,79%) apresentaram um espaço primata; trinta e quatro

(58,62%) na maxila e vinte e uma (36,21%) na mandíbula. Há evidência estatística para sustentar a

afirmação de que a ocorrência deste espaço é mais frequente na maxila, que na mandíbula (χ2 = 9,9;

p = 0,002). Adenda, p. 135. Ao contrário, não há evidência estatística de que se verifiquem diferenças

de prevalência dos mesmos espaços, entre ambos os sexos (χ2 = 1,3; p = 0,3). Adenda, p. 135.

8.II.b.3. Trespasses

•O valor médio de referência obtido para o trespasse vertical (VMRTV) foi de + 2,46 mm e para

o trespasse horizontal (VMRTH) de + 3,58 mm. Pela aplicação do teste estatístico de Mann-

-Whitney não encontrámos evidência da presença de diferenças de género nestes parâmetros

(TV com p = 0,8 e TH com p = 0,9). Adenda, p. 117.

•A prevalência de aumento do trespasse vertical nas 58 crianças deste infantário, em fase de

dentição decídua, foi de 15,52% (nove crianças), utilizando a referência de dois milímetros. O

valor obtido manteve-se com a aplicação do VMRTV.

•A prevalência de aumento do trespasse horizontal nas mesmas crianças foi de 60,34% (trinta e

cinco), de acordo com o valor “ideal” de trespasse, baixando para 31,03% (dezoito crianças)

com a referência do valor médio. Neste grupo, havia 17,24% (dez crianças) que tinham um

trespasse horizontal igual ou superior a seis milímetros.

8.II.b.4. Agenesias

•Foi detectado um caso (1,72%) de suspeita clínica de agenesia dentária.

8.II.b.5. Perdas Dentárias Precoces

•Foi observado apenas um outro caso (1,72%) duma criança que sofreu perda dentária precoce

por traumatismo.

8.II.b.6. Desvios da Linha Média

•Em 58 observações, havia dez crianças (17,24%) que tinham desvio da linha média e em seis

(10,34%) foi identificada uma causa funcional.
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8.II.b.7. Mordidas Cruzadas

Mordida cruzada de incisivos decíduos – Foi encontrada em duas crianças (3,45%).

Mordida cruzada de caninos decíduos – Foi diagnosticada em nove crianças (15,52%).

Mordida cruzada posterior – Foi detectada também em nove crianças (15,52%).

8.II.b.8. Mordidas Abertas

•Vinte e duas crianças (37,93%) evidenciaram a presença de mordida aberta, que em todos os

casos se tratava duma mordida aberta anterior.

8.II.b.9. Hábitos

Chupeta – Cinquenta e duas crianças, dum total de cinquenta e oito (89,66%), tiveram antecedentes

do uso de chupeta; vinte e nove (50%) usaram-na prolongadamente por um período superior a três

anos e dezassete (29,31%) ainda persistiam no seu uso à data do exame realizado.

Sucção no dedo – Vinte e cinco crianças (43,10%) referiram ter tido o hábito de sucção no dedo ou

outro e dezoito (31,03%), mantiveram-no prolongadamente ou persistem no mesmo.

•Nestas crianças, foi encontrada evidência estatística para sustentar a hipótese da relação entre

o hábito de sucção persistente e a ocorrência de mordida aberta anterior (χ2 = 12,9; p = 0,0005).

Adenda, p. 176.

•Não encontrámos relação entre o hábito de sucção persistente e a ocorrência de Classe II de

Baume (teste binomial com p = 0,44). Adenda, p. 175.

•Não encontrámos também relação entre a ocorrência do hábito de sucção persistente e de

DTM nestas crianças (χ2 = 2,7; p = 0,28). Adenda, p. 177.

8.II.b.10. Antecedentes de Tratamento Ortodôntico

•Não temos conhecimento de que tenha sido utilizado qualquer tipo de aparelho ortopédico ou

ortodôntico em alguma destas crianças do infantário.
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Resultados III

8.III.a. Resultados Principais

8.III.a.1. Da Má-Oclusão Dentária

Segue-se a apresentação dos resultados obtidos a partir do exame efectuado às crianças da

Escola Básica do 1º Ciclo – Parque Silva Porto, em Benfica (Lisboa). Neste grupo, considerámos

significativos apenas os dados referentes à dentição mista inicial e estável (oitenta e oito crianças

nesta fase). Assim, excluímos, por número insuficiente, quinze crianças em fase de dentição decídua

e dezassete em fase de dentição mista tardia.

Oclusão dentária – O Gráfico 35 mostra-nos o tipo de oclusão dentária e a expressão de cada

classe por sexo encontrados na dentição mista inicial e estável, nas mesmas crianças.

Podemos ver no referido gráfico que:

•Também aqui o valor mais alto corresponde à Classe I, com uma prevalência de 68,18%,

seguindo-se numa tendência decrescente de elevado significado estatístico (χ2 = 57,9;

p = 0,0005. Adenda, p. 170), a Classe II com 29,55% e a Classe III com 2,27%. Assim, a Classe I

mantém-se elevada; a Classe II também tem um valor alto e a Classe III neste grupo é

contemplada com uma expressão relativa mínima.

•Mantém-se a regularidade na maior expressão da Classe I no sexo feminino e da Classe II no

sexo masculino, que uma vez mais carece de significado estatístico (χ2 = 1,5; p = 0,5. Adenda,

p. 172), pelo que consideramos não haver evidência suficiente para suportar a afirmação da

possibilidade de diferenças de classe de acordo com o género.

Gráfico 35 – Oclusão dentária
das crianças em fase de dentição

mista inicial e estável da Escola
Básica do 1º Ciclo Parque Silva

Porto. Valores obtidos pela
classificação de Angle.
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Má-oclusão dentária (referências – valor “ideal” e valor médio) – A prevalência da má-oclusão

dentária verificada no grupo de crianças em fase de dentição mista inicial e estável e a

correspondente expressão por sexo são apresentadas no Gráfico 36.

A leitura deste gráfico permite-nos verificar:

•A elevada taxa de má-oclusão dentária neste grupo de crianças (92,05%), tendo como referência

o valor “ideal” de trespasse de dois milímetros, bastante superior à que foi encontrada nas

crianças em fase de dentição decídua do Infantário Público de Benfica (79,32%).

•Não há, também aqui, diferenças de prevalência de má-oclusão dentária entre sexos (χ2 = 0,5;

p = 0,5). Adenda, p. 94.

•O valor de prevalência da má-oclusão de Classe I atinge um nível alto (60,23%), assumindo-se

como um factor determinante da elevação do valor em causa.

•Continua a verificar-se uma diminuição significativa de 22,73% da taxa de má-oclusão pela

utilização do VMRT (teste binomial com p = 0,0001). Adenda, p. 89.

Reveste-se de especial importância a caracterização da má-oclusão de Classe I nas crianças em

fase de dentição mista inicial e estável desta escola, atendendo à elevada taxa já assinalada. Assim,

dela fazem parte:

•A má-oclusão de dentes anteriores nas crianças com Classe I dentária desta fase, que tem

uma expressão diferente consoante tenha sido utilizado o valor de referência de trespasse de

dois milímetros ou o valor médio de trespasse, respectivamente 85% e 50%. Assim, verifica-

-se uma redução importante com o recurso ao VMRT (35%). De acordo com os mesmos

valores de referência, os rapazes têm respectivamente as taxas de 84,62% e 53,85% e as

raparigas 85,29% e 47,06%, não havendo pois diferenças significativas entre os resultados

de ambos os sexos (para o valor “ideal”: χ2 = 0,19; p = 0,9. Para o valor médio: χ2 = 0,5;

p = 0,5). Adenda, p. 174.

Gráfico 36 – Expressão da
má-oclusão dentária por sexo
nas crianças em fase de dentição
mista inicial e estável da Escola
Básica do 1º Ciclo Parque Silva
Porto, de acordo com os padrões
considerados.
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•A má-oclusão de caninos, que foi detectada em 28,33% das crianças com Classe I em fase de

dentição mista inicial e estável desta escola (dezassete em 60 observações). Havia treze casos

de má-oclusão de caninos decíduos (21,67%) e quatro de caninos permanentes (6,67%).

•A má-oclusão posterior no sentido transversal, que foi encontrada em duas crianças com Classe I

nesta fase de dentição (60 observações), representando 3,33%.

Má-oclusão dentária (critério da OMS) – O Gráfico 37 apresenta-nos os resultados de prevalência

(incluindo a expressão por sexo) da má-oclusão dentária das mesmas crianças da Escola Básica

do 1º Ciclo Parque Silva Porto, obtidos pela utilização do protocolo referido.

Os valores obtidos pela utilização do protocolo da OMS:

•São também aqui inferiores aos que obtivemos, atendendo ao valor “ideal” de trespasse

(respectivamente de 85,23% e 92,05%). Há evidência estatística para sustentar a afirmação

desta diferença (teste binomial com p = 0,031). Adenda, p. 89.

•Ficam no entanto, neste caso, ligeiramente acima dos valores obtidos pela utilização do VMRT

(respectivamente de 85,23% e 69,32%), dada a grande resposta verificada neste grupo à

aplicação dos VMRT, por nós preconizada.

•Não obtêm suporte estatístico suficiente para a afirmação da existência de diferenças de

prevalência de má-oclusão entre sexos observada (80,95% no sexo masculino e 89,12% no

sexo feminino, com χ2 = 1,2; p = 0,3). Adenda, p. 93.

Má-oclusão na relação oclusal de Angle (comparação com o protocolo da OMS) – A taxa de

má- oclusão dentária, considerando apenas a relação oclusal de Angle, é de 31,82%, sendo

significativamente diferente e mais baixa do que a obtida pela utilização do protocolo da OMS, de

85,83%, nas crianças desta escola, em fase de dentição mista inicial e estável. Há elevado significado

estatístico para suportar esta afirmação (χ2 = 45; p = 0,0001). Adenda, p. 89.

Gráfico 37– Expressão da
má-oclusão dentária por sexo

nas crianças em fase de dentição
mista inicial e estável da Escola
Básica do 1º Ciclo Parque Silva

Porto, de acordo com o protocolo
da OMS.
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8.III.a.2. Da Disfunção Têmporo-Mandibular

Feita a detecção de disfunção têmporo-mandibular no grupo de 88 crianças de ambos os sexos

em fase de dentição mista inicial e estável das 120 que frequentavam o 1.º ciclo da Escola do Parque

Silva Porto em Benfica (Lisboa) obtivemos, de acordo com o nosso protocolo, uma prevalência de

5,68% (cinco casos em dois rapazes e três raparigas), baixando para 4,55% (quatro casos, abrangendo

um rapaz e três raparigas) de acordo com o protocolo da OMS.

A diferença resultou duma criança do sexo masculino, de 9 anos de idade, com má-oclusão de

Classe II de Angle, com pró-alveolia acentuada, um trespasse horizontal de 8 milímetros e hipertonia

muscular masseterina. A prevalência da dor foi de 1,14%, referida num outro caso duma rapariga de 9

anos, com má-oclusão de Classe I, mordida aberta anterior, que tinha também desvio mandibular de

abertura e hipertonia masseterina. Em todos os demais casos, apenas ouvimos estalidos e palpámos

ressaltos no movimento mandibular.

8.III. Resultados Acessórios

O exame anátomo-clínico oro-facial deste grupo de crianças forneceu-nos ainda os seguintes

resultados complementares:

8.III.b.1. Inserção dos Freios dos Lábios e da Língua

•Doze crianças (13,64%) apresentaram um freio labial superior com inserção baixa.

•Não foram encontradas anomalias, quer do freio labial inferior quer da língua.

8.III.b.2. Espaços

Diastemas – Quarenta e seis crianças (52,27%) tinham diastema, vinte rapazes (47,62% do total de

rapazes) e vinte e seis raparigas (56,52% do total de raparigas). Vinte e seis (29,55%) tinham diastema

igual ou superior a dois milímetros. Verificou-se uma correlação positiva estatisticamente significativa

entre a inserção baixa do freio e a existência de diastema ≥ 2 milímetros (χ2 = 33,3; p = 0,0005).

Adenda, p. 180.

Espaços primata – Vinte e quatro crianças em vinte e sete observações em fase de dentição mista

inicial e estável, correspondendo a um valor percentual de 88,89% dos casos, evidenciaram espaço

primata; vinte e duas (81,48%) na maxila e onze (40,74%) na mandíbula. Pese embora a diferença

de resultados observada, esta carece de suporte estatístico suficiente para a afirmação da referida

hipótese nestas crianças (χ2 = 0,1; p = 0,9). Adenda, p. 135. Da mesma maneira, não foi encontrada

neste grupo evidência estatística que permita confirmar a hipótese de diferença de prevalência de

espaços primata entre sexos (χ2 = 2,3; p = 0,3). Adenda, p. 136.
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Espaços entre dentes definitivos – Trinta e duas crianças, correspondendo a 52,46% dum total

de 61 observações, apresentaram espaços entre dentes definitivos do sector anterior; trinta e uma

na maxila (50,82%) e doze na mandíbula (19,67%). Há evidência estatística suficiente para afirmar

que a ocorrência de espaços na maxila é mais frequente do que na mandíbula (χ2 = 9,9; p = 0,002).

Adenda, p. 136. Ao contrário, não há evidência estatística que permita sustentar a hipótese de

diferenças de prevalência de espaços em dentes definitivos das crianças em fase de dentição

mista inicial e estável desta escola, entre sexos (χ2 = 0,1; p = 0,9). Adenda, p. 137.

8.III.b.3. Apinhamentos

•O apinhamento dentário de dentes definitivos dos segmentos anteriores, em 61 observações,

foi anotado em 19,67% (doze crianças); em 4,92% (três) havia apinhamento na maxila e em

19,67% (doze) na mandíbula. Há evidência estatística para sustentar a hipótese dum apinhamento

maior na mandíbula (teste binomial com p = 0,004). Adenda, p. 138. Não há evidência estatística

para sustentar a hipótese de diferenças de apinhamento entre sexos neste grupo de crianças

(χ2 = 0,1; p = 0,9). Adenda, p. 139.

8.III.b.4. Trespasses

•Os valores médios de referência de trespasse obtidos nas crianças em fase de dentição mista inicial e

estável da Escola Básica do 1º Ciclo Parque Silva Porto foram os seguintes: VMRTV = +2,31 mm;

VMRTH = +4,01 mm. Não encontrámos diferenças de género, nos valores obtidos para ambos os

trespasses (teste de Mann-Whitney: TV, com p = 0,2 e TH, com p = 0,9). Adenda, p. 118.

•A prevalência do aumento do trespasse vertical nas mesmas crianças, tendo como referência o

valor “ideal” de dois milímetros, foi de 12,94% (onze crianças em 85 observações), mantendo-

-se o mesmo valor com a utilização do VMRTV.

•A prevalência do aumento do trespasse horizontal ainda neste grupo e em igual número de

observações foi de 76,47% (sessenta e cinco crianças), tendo como referência o valor de dois

milímetros, verificando-se neste caso uma redução com a aplicação do VMRTH, passando a

ser de 32,94% (vinte e oito crianças). Havia 20% (dezassete crianças) com um trespasse

horizontal igual ou superior a seis milímetros.

8.III.b.5. Agenesias

•Não foi detectado nenhum caso de suspeição clínica de agenesia dentária.

8.III.b.6. Perdas Dentárias Precoces

•Em trinta e três das 88 crianças em fase de dentição mista inicial e estável havia perda dentária

precoce de pelo menos um dente, a que corresponde um valor de 37,5%. Em dezassete crianças
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houve perda de dentes anteriores (19,32%), tendo sido identificada relação directa com

traumatismo dentário apenas num caso (1,14%), verificando-se no entanto nos outros presença

associada de um ou, em simultâneo, dos factores seguintes: cárie dentária, trauma oclusal ou

hábito de sucção mantidos prolongadamente. Em quinze casos houve perda de molares

decíduos (17,05%), doze dos quais extraídos por cárie dentária (13,64%), estando os restantes

três associados a interferências oclusais (3,41%). Em nove crianças foi detectada a perda precoce

de pelo menos um canino decíduo (10,23%), em muitos casos associada igualmente a

interferências oclusais. Foram também identificados cinco casos (5,68%) em que houve perda

dentária precoce simultânea tanto nos sectores anteriores como nos posteriores. Não foram

encontradas perdas de dentes permanentes.

8.III.b.7. Desvios da Linha Média

•Em vinte e uma crianças (23,86%) havia desvio da linha média e em oito (9,09%) foi identificada

uma causa funcional.

8.III.b.8. Mordidas Cruzadas

Mordida cruzada de incisivos – Foi detectada em sete crianças (7,95%).

Mordida cruzada de caninos – Em dez casos registou-se a mordida cruzada de caninos decíduos

(11,36%). Não houve nota de presença de mordida cruzada de caninos permanentes nas crianças

em fase de dentição mista inicial e estável desta escola.

Mordida cruzada posterior – Verificou-se a sua existência neste grupo em seis crianças (6,82%).

8.III.b.9. Mordidas Abertas

•A mordida aberta foi encontrada em onze crianças (12,5%), tratando-se em todos os casos de

mordidas abertas anteriores.

8.III.b.10. Hábitos

Chupeta – Setenta e duas crianças, dum total de oitenta e oito em fase de dentição mista inicial e

estável (81,82%), tiveram antecedentes do uso da chupeta; trinta e duas (36,36%) usaram-na

prolongadamente por um período superior a três anos e cinco (5,68%) ainda persistiam no seu uso

nesta idade, à data do exame efectuado.
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Sucção no dedo – Vinte e quatro crianças (27,27%) referiram ter tido o hábito de sucção no dedo

ou outro e treze (14,77%) mantiveram-no prolongadamente ou persistem no mesmo.

•Encontrou-se aqui na fase de dentição mista inicial e estável evidência estatística para afirmar

que há relação entre a ocorrência de mordida aberta anterior e a presença de hábito de sucção

persistente (χ2 = 9,4; p = 0,009). Adenda, p. 176.

•Não se obteve correlação entre a ocorrência do hábito de sucção persistente e de DTM nas

mesmas crianças (χ2 = 2,7; p = 0,16). Adenda, p. 177.

Onicofagia – Foi identificado um único caso de onicofagia (1,14%).

8.III.b.11. Antecedentes de Tratamento Ortodôntico

•Apenas três crianças (3,41%) usaram algum tipo de aparelho de correcção ortopédica ou

ortodôntica.

Resultados IV

8.IV – a – Resultados Principais

8.IV.a.1. Da Má-Oclusão Dentária

Seguidamente apresentamos os resultados obtidos nas crianças da Escola Básica n.º 1 do 2.º e

3.º Ciclos de Telheiras, em Lisboa.

Das 198 crianças observadas, 125 estavam em fase de dentição mista tardia (10 a 12 anos) e 73

em fase de dentição permanente (13 a 15 anos).

Oclusão dentária – Os Gráficos 38 e 39 mostram-nos os tipos de oclusão dentária, incluindo a expressão

de cada classe por sexo encontrada em cada uma das fases de dentição referidas.

Em ambos os gráficos podemos ver que:

•Há uma vez mais, agora nesta escola, uma diferença significativa de prevalência de classes,

com tendência decrescente da Classe I para a Classe III (na fase de dentição mista tardia:

χ2 = 109,4; p = 0,0005. Na fase de dentição permanente: χ2 = 69,8; p = 0,0005). Adenda, p. 170.

•A Classe I assume um valor importante, tanto na fase de dentição mista tardia (60,46%), como

na fase de dentição permanente, cujo valor sobe ligeiramente (65,28%).

•A Classe II tem um valor alto na dentição mista tardia (33,06%), reduzindo-se na fase de dentição

permanente (26,39%). Há um agravamento da Classe III, da fase de dentição mista tardia (6,45%)
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para a fase de dentição permanente (8,33%), deixando a habitual tendência residual para assumir

um valor a ter em conta.

•Não há evidência estatística que permita confirmar a tendência que se observa duma maior

prevalência de Classe I nas raparigas e de Classe II nos rapazes (na fase de dentição mista

tardia: χ2 = 2,9; p = 0,4. Na fase de dentição permanente: χ2 = 1; p = 0,8). Adenda, p. 172.

Má-oclusão dentária (referências – valor “ideal” e valor médio) – Os Gráficos 40 e 41 indicam-

nos a prevalência desta entidade morfo-clínica, incluindo a sua expressão por sexo e tendo como

referência, em alternativa, o valor “ideal” de trespasse de dois milímetros ou o VMRT.

Com base nos mesmos gráficos, podemos tirar as seguintes ilacções:

•Há uma baixa da prevalência de má-oclusão da fase de dentição mista tardia para a fase de

dentição permanente (respectivamente de 88,7% e de 81,94%, tendo como referência o valor

de trespasse de dois milímetros). Em ambas as fases não foi encontrada diferença significativa

de prevalência de má-oclusão dentária entre sexos (Dentição mista inicial e estável: χ2 = 0,5;

p = 0,5. Dentição permanente: χ2 = 0,3; p = 0,6). Adenda, p. 94.

Gráfico 38 – Oclusão dentária
das crianças em fase de dentição
mista tardia da Escola Básica
n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de
Telheiras. Valores obtidos pela
classificação de Angle.

Gráfico 39 – Oclusão dentária das
crianças em fase de dentição

permanente da mesma escola
de Telheiras. Valores obtidos
pela classificação de Angle.
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•É relevante em ambas as fases a taxa de má-oclusão nas crianças com Classe I dentária (49,19%

na fase de dentição mista tardia e 47,42% na fase de dentição permanente).

•Há uma redução da prevalência da má-oclusão com a utilização do VMRT, sendo mais ampla

na fase de dentição permanente (6,45% na fase de dentição mista tardia e 9,72% na fase de

dentição permanente). Em ambos os casos a diferença verificada tem suporte estatístico (fase

de dentição mista tardia: teste binomial com p = 0,008. Dentição permanente: teste binomial

com p = 0,016). Adenda, p. 90.

A má-oclusão de Classe I neste grupo de crianças compõe-se de:

•Má-oclusão de dentes anteriores, que na fase de dentição mista tardia tem uma prevalência de

78,13% nos rapazes e de 79,07% nas raparigas, considerando o valor de trespasse de dois

milímetros. Não há diferença estatisticamente significativa entre ambos os resultados: χ2 = 0,01;

Gráfico 40 – Expressão da
má-oclusão dentária por sexo

nas crianças em fase de dentição
mista tardia da Escola Básica n.º 1

do 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras,
de acordo com os padrões

considerados.

Gráfico 41 – Expressão da
má-oclusão dentária por sexo,
nas crianças em fase de dentição
permanente da mesma escola
de Telheiras, de acordo com
os padrões considerados.
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p = 0,9). Adenda, p. 174. Na dentição permanente, utilizando a mesma referência de trespasse, os

rapazes têm um valor de 73,91% e as raparigas de 66,67%.Também nesta fase de dentição não há

evidência estatística para sustentar a hipótese de diferenças de prevalência de má-oclusão de dentes

anteriores entre sexos: χ2 = 0,3; p = 0,6. Adenda, p. 174. Quando se consideram ambos os sexos,

passamos para 78,67% na dentição mista tardia e para 70,21% na dentição permanente. Se a

referência utilizada for a do valor médio de trespasse do grupo populacional em estudo, os índices

baixam significativamente, passando para 65,63% nos rapazes e para 69,77% nas raparigas, com a

expressão de ambos em 68% nas crianças com Classe I em fase de dentição mista tardia. Na

dentição permanente em situação análoga, temos 56,52% para os rapazes e 54,17% para as

raparigas, com um valor para ambos de 55,32%. A ausência de diferenças de prevalência de má-

oclusão de dentes anteriores entre sexos mantém-se com a utilização dos VMRT (Dentição mista

tardia: χ2 = 0,14; p = 0,7. Dentição permanente: χ2 = 0,03; p = 0,9. Adenda, p. 174.

•A má-oclusão de caninos, na fase de dentição mista tardia, ocorreu em 16% das crianças com

Classe I dentária (doze em 75 observações), quatro em caninos decíduos (representando 22,22%

de 18 observações) e oito em caninos permanentes (14,04% de 57 observações). Na fase de

dentição permanente, a taxa de má-oclusão de caninos definitivos baixou para 6,38% (três crianças

em 47 observações). Nesta fase não foram registadas más-oclusões de caninos decíduos.

•A má-oclusão posterior no sentido transversal, em crianças com Classe I dentária em fase de dentição

mista tardia nesta escola, registou o valor de 12% (nove crianças em 75 observações) e na fase de

dentição permanente na mesma escola foi de 10,64% (cinco crianças em 47 observações).

Má-oclusão dentária (critério da OMS) – Os Gráficos 42 e 43 apresentam os indicadores de

prevalência de má-oclusão dentária, incluindo a sua expressão por sexo, obtidos pela aplicação

do protocolo referido.

Estes gráficos permitem-nos ver que:

•Os resultados de prevalência de má-oclusão dentária, obtidos pela utilização do protocolo da

OMS, são inferiores aos nossos em ambas as fases de dentição, mesmo considerando os

Gráfico 42 – Expressão da
má-oclusão dentária por sexo
nas mesmas crianças em fase
de dentição mista tardia,
da Escola Básica n.º 1 do 2.º
e 3.º ciclos de Telheiras, de acordo
com o protocolo da OMS.
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VMRT (protocolo da OMS: dentição mista tardia = 75,8%; dentição permanente = 70,83%.

Nosso protocolo – VMRT: dentição mista tardia = 82,25%; dentição permanente = 72,22%).

Estas diferenças têm significado estatístico (Dentição mista tardia: teste binomial com p = 0,0001.

Dentição permanente: teste binomial com p = 0,008). Adenda, p. 90.

•De acordo com o protocolo da OMS, continua a não haver suporte estatístico para afirmar a

possibilidade da existência de diferenças de prevalência de má-oclusão dentária entre sexos,

em ambas as fases, apesar da discrepância de valores que se observa na fase dentição

permanente. Assim, temos, na fase de dentição mista tardia: χ2 = 0,2; p = 0,7; e na fase de

dentição permanente: χ2 = 1,7; p = 0,2. Adenda, p. 94.

Má-oclusão na relação oclusal de Angle (comparação com o protocolo da OMS) – Os resultados

verificados com a classificação de Angle são também, em ambas as fases de dentição nesta escola,

significativamente diferentes e mais baixos do que os obtidos com a aplicação do protocolo da

OMS: (Fase de dentição mista tardia – relação oclusal de Angle = 39,51%; protocolo da OMS =

75,8%. Fase de dentição permanente – relação oclusal de Angle = 34,72%; protocolo da OMS

70,83%). Há nos dois casos grande evidência estatística para suportar a afirmação da diferença

constatada (Fase de dentição mista tardia: χ2 = 40; p = 0,0001. Dentição permanente: χ2 = 24;

p = 0,0001). Adenda, p. 90.

8.IV.a.2. Da Disfunção Têmporo-Mandibular

De seguida apresentamos os dados referentes à prevalência de DTM nas crianças observadas

da Escola Básica n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras, bem como as ilacções que deles retiramos:

•Os valores de prevalência de disfunção têmporo-mandibular detectados no total de crianças

observadas (em número de cento e noventa e oito) de ambos os sexos e correspondendo às

fases de dentição mista tardia e de dentição permanente da referida escola, foram no seu

Gráfico 43 – Expressão da
má-oclusão dentária por sexo

nas crianças em fase de dentição
permanente, da mesma Escola

de Telheiras, de acordo com
o protocolo da OMS.
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conjunto de 13,13% (vinte e seis crianças),l de acordo com o nosso protocolo, e de 11,62%

(vinte e três crianças), utilizando o protocolo da OMS. Os rapazes e as raparigas registaram

valores de prevalência de DTM aproximados, de acordo com ambos os protocolos. Assim,

foram detectados doze casos, num total de 92 rapazes (13,04%) e catorze num total de 106

raparigas (13,21%), com a aplicação do nosso protocolo. Utilizando o da OMS, havia onze

casos em rapazes (11,96%) e doze em raparigas (11,32%).

•Nas crianças em fase de dentição mista tardia, a prevalência de DTM encontrada foi de

10,4% (treze crianças dum total de 125) com o nosso protocolo e de 8,8% (onze) com o da

OMS. Na fase de dentição permanente, os resultados obtidos foram respectivamente de

17,81% (treze dum total de 73 crianças) e de 16,44% (doze crianças), mais altos do que os

da fase anterior.

O Gráfico 44 apresenta-nos os valores percentuais de DTM e os respectivos sintomas e sinais

clínicos detectados ou referidos durante o exame das crianças da Escola de Telheiras.

Na leitura do referido gráfico, podemos verificar que:

•Há 5,5% de crianças (onze) que, tendo já manifestações de DTM, não as referiram durante o

exame efectuado.

•O sinal clínico predominante é a palpação do ressalto durante o movimento de abertura e

encerramento mandibular que foi registado em vinte crianças (10,1%), seguido da audição de

estalidos, sintoma anotado em catorze jovens (7,07%). Seguiu-se o registo da ocorrência de

desvio na abertura mandibular em sete casos (3,54%), e de quatro (2,02%) com hipertonia

muscular. Em último lugar, com valores residuais e a ocorrência em apenas um caso (0,51%),

aparecem as manifestações de trismo, com redução da abertura mandibular, dor à palpação e

dor aguda.

Gráfico 44 – Valor médio de
prevalência da DTM e semiologia
associada, no conjunto de
crianças de ambos os sexos,
em fase de dentição mista tardia
e de dentição permanente,
da Escola Básica n.º 1 do 2.º
e 3.º Ciclos de Telheiras, com
a utilização do nosso protocolo.
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Segue-se o Gráfico 45, que apresenta os valores de prevalência de DTM nas escolas, abrangendo

as diferentes fases de dentição e de acordo com ambos os protocolos (o nosso e o da OMS).

Gráfico 45 – Prevalência de DTM
no grupo escolar, nas diferentes

fases de dentição, segundo o
nosso protocolo e o da OMS.

Com base nos dados apresentados no último gráfico, podemos retirar as seguintes ilacções:

•Não há evidência estatística para sustentar a hipótese de diferenças significativas entre os

resultados de prevalência obtidos pela utilização de ambos os protocolos, em qualquer uma das

fases de dentição estudadas (dentição decídua: teste binomial com p = 1,0; dentição mista inicial

e estável: teste binomial com p = 1,0; dentição mista tardia: teste binomial com p = 0,5; dentição

permanente: teste binomial com p = 1,0). Adenda, p. 110. Pese embora este facto, chamamos a

atenção para a importância qualitativa das queixas incluídas adicionalmente no nosso protocolo.

•A prevalência de DTM aumenta com a subida do escalão etário, pela aplicação de qualquer um

dos protocolos considerados, de um valor mínimo na fase de dentição decídua (nosso protocolo

= 1,72%; protocolo da OMS = 0), até atingir o valor máximo de 17,81% e 16,44%,

respectivamente, na fase de dentição permanente.

•Foi encontrada evidência estatística suficiente para afirmar que a prevalência de DTM está

relacionada com a fase de dentição considerada, em ambos os protocolos (nosso protocolo:

χ2 = 11,6; p = 0,008. Protocolo da OMS: χ2 = 13,9; p = 0,003). A análise das tabelas de

contingência permitem-nos concluir que a dentição decídua e a dentição mista inicial e estável

apresentam uma menor prevalência. Adenda, p. 112.

•Não há diferença de prevalência de DTM entre sexos, no conjunto das crianças das escolas

(χ2 = 0,04; p = 0,8). Adenda, p. 113.

8. IV.b. Resultados Acessórios

O exame anátomo-clínico oro-facial e dentário das 198 crianças observadas em fases de dentição

mista tardia e permanente da Escola Básica n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras forneceu-nos os

seguintes resultados adicionais:
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8.IV.b.1. Inserção dos Freios dos Lábios e da Língua

•Vinte e cinco crianças (12,63%) apresentaram um freio labial superior de inserção baixa, com

uma grande diminuição da fase de dentição mista tardia (vinte e uma crianças = 16,80%) para

a fase de dentição permanente (quatro crianças = 5,48%).

•Três crianças (1,52%) tinham anomalia do freio labial inferior, uma em fase de dentição mista

tardia (0,8%) e duas em fase de dentição permanente (2,74%).

•Quatro crianças (2,02%) revelaram anomalia do freio da língua, duas na dentição mista tardia

(1,6%) e outras duas na dentição permanente (2,74%).

8.IV.b.2. Espaços

Diastemas – Cinquenta e duas crianças apresentaram diastema (26,26%), igual ou superior a dois

milímetros em apenas dezoito (9,09%). Na fase de dentição mista tardia havia qua-

renta e uma crianças com diastema (32,8%), sendo igual ou superior a dois milímetros em quinze

(12%). Na dentição permanente, o diastema estava presente em onze crianças (15,07%) e em

apenas três (4,11%) era igual ou superior a dois milímetros. Assim, podemos ver que a prevalência

de diastemas encontrada nas crianças em fase de dentição mista tardia é inferior à que foi detectada

na fase de dentição permanente.

É estatisticamente significativa a correlação positiva verificada entre a presença de diastema

igual ou superior a dois milímetros e a constatação da evidência simultânea de inserção baixa do

freio labial superior, que por esta razão podemos pensar ser condicionante da sua presença

(dentição mista tardia: χ2 = 59,5; p = 0,0005. Dentição permanente: χ2 = 22,6; p = 0,007). Adenda,

pp. 180 e 181.

Espaços entre dentes definitivos – Sessenta e quatro crianças (32,32% num total de 198

observações) apresentaram espaços entre dentes definitivos do sector anterior; cinquenta e

quatro na maxila (27,27%) e trinta e duas (16,16%) na mandíbula. Na fase de dentição mista

tardia, o mesmo espaço foi encontrado em quarenta e sete crianças (37,6%); em quarenta e

duas (33,6%) na maxila e em vinte e uma (16,8%) na mandíbula. Na fase de dentição permanente,

dezassete tinham o referido espaço (23,29%); doze na maxila (16,44%) e onze na mandíbula

(15,07%).

Há evidência estatística para sustentar a hipótese da presença duma maior prevalência destes

espaços na maxila em relação à mandíbula nas duas fases de dentição estudadas (Dentição mista

tardia: χ2 = 20,5; p = 0,0001. Dentição permanente: χ2 = 13,7; p = 0,02). Adenda, pp. 136-137. Não há

diferenças de resultados de ocorrência de espaços entre sexos (fase de dentição mista tardia: χ2 = 0,1;

p = 0,8. Fase de dentição permanente: χ2 = 3,5; p = 0,06). Adenda, p. 137.



Ivo da Piedade Álvares Furtado

116

O Gráfico 46 mostra-nos a distribuição do espaço entre dentes definitivos do segmento anterior

no grupo escolar, onde podemos ver que o espaço vai diminuindo da fase de dentição mista inicial e

estável (52,46%) para a fase de dentição permanente (23,29%).

Gráfico 46 – Espaço presente
entre dentes definitivos do

sector anterior em crianças do
grupo escolar nas diferentes

fases de dentição.

8.IV.b.3. Apinhamentos

•Verificou-se a presença de apinhamento dentário em quarenta e sete crianças (23,74%), dum

total de 198 observadas nesta escola; vinte e quatro na maxila (12,12%) e quarenta e três na

mandíbula (21,72%). Na fase de dentição mista tardia, havia vinte e oito (22,4%), num total de

125 crianças, com o referido apinhamento, em que quinze (12%) tinham apinhamento maxilar e

vinte e sete (21,6%) apinhamento mandibular. Na fase de dentição permanente o apinhamento,

foi detectado em dezanove crianças (26,03% dum total de 73), em que nove (12,33%)

apresentaram apinhamento maxilar e dezasseis (21,92%), apinhamento mandibular. A prevalência

de apinhamento revelou-se significativamente superior na mandíbula relativamente à maxila,

tanto nas crianças em fase de dentição mista tardia, em que a aplicação do teste binomial

resultou num p = 0,001,como na fase de dentição permanente, em que se obteve um p = 0,09.

Adenda, p. 138. Não encontrámos nas mesmas crianças evidência estatística para sustentar a

hipótese de diferenças de apinhamento entre sexos (Dentição mista tardia: χ2 = 0,1; p = 0,8.

Dentição permanente: χ2 = 0,1; p = 0,9). Adenda, p. 139.

O Gráfico 47 apresenta-nos a distribuição do apinhamento ocorrido entre dentes definitivos do

segmento anterior do grupo escolar, onde para além de ser clara a diferença entre o apinhamento
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maxilar e mandibular, sendo este último predominante, se verifica também uma ligeira subida da fase

de dentição mista inicial e estável (19,67%) para a fase de dentição permanente (26,03%).

Gráfico 47 – Grau de apinhamento
encontrado entre dentes
definitivos do sector anterior
nas mesmas crianças do grupo
escolar, em diferentes fases
de dentição.

8.IV.b.4. Trespasses

•Os valores médios de trespasse obtidos nas crianças da Escola Básica nº 1 do 2º e 3º Ciclos

de Telheiras, por fase de dentição considerada, foram, na dentição mista tardia – VMRTV

= +2,79 mm e VMRTH = +3,44 mm e na dentição permanente – VMRTV = +2,81 mm e VMRTH

= +3,62 mm. Não encontrámos diferenças de género nos valores obtidos para ambos os

trespasses na fase de dentição mista tardia (teste de Mann-Whitney: TV, com p = 0,3 e TH, com

p = 0,2). Na fase de dentição permanente, são as crianças do sexo masculino que apresentam

os valores mais altos (teste Mann-Whitney : TV, com p = 0,025 e TH, com p = 0,025). Adenda,

pp. 118 e 119.

•A prevalência do aumento do trespasse vertical nas mesmas crianças, tendo como referência o

valor de dois milímetros, foi de 57,07% (cento e treze crianças em 198 observações), 56,8% na

fase de dentição mista tardia (setenta e uma em 125 observações) e 57,53% (quarenta e duas

em 73 observações). Com a introdução do VMRTV os valores reduzem-se para 42,42% (oitenta

e quatro crianças), 44,8% na fase de dentição mista tardia (cinquenta e seis crianças) e 38,36%

(vinte e oito) na fase de dentição permanente.

•A prevalência do aumento do trespasse horizontal, também neste grupo de crianças e tendo

em conta os mesmos parâmetros de referência e igual número de observações, foi a seguinte:

Com o valor de dois milímetros, 64,14% (cento e vinte e sete crianças), 66,4% (oitenta e três) na

fase de dentição mista tardia e 60,27% (quarenta e quatro) na fase de dentição permanente;

com o VMRTH, os valores reduzem-se para 38,38% (setenta e seis), 38,4% (quarenta e oito) na

fase de dentição mista tardia e 38,36% (vinte e oito) na fase de dentição permanente. Havia
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12,63% (vinte e cinco) com um trespasse horizontal igual ou superior a seis milímetros; 11,2%

(catorze) na fase de dentição mista tardia e 15,07% (onze) na fase de dentição permanente.

8.IV.b.5. Agenesias

•A suspeição clínica de agenesia foi considerada em oito crianças (4,04%) das 198 observadas

na Escola de Telheiras; 4% (cinco) na fase de dentição mista tardia e 4,11% (três) na fase de

dentição permanente.

8.IV.b.6. Perdas Dentárias Precoces

•Vinte e oito jovens (14,14%) sofreram perda precoce de pelo menos um dente; catorze (11,2%) na

fase de dentição mista tardia e também catorze (19,18%) na fase de dentição permanente. Na fase

de dentição mista tardia não foram encontradas perdas de dentes anteriores; houve 7,2% (nove

crianças) com perda precoce de caninos decíduos por cárie ou por interferência oclusal; 2,4% (três

crianças) efectuaram extracções de pré-molares por razões ortodônticas e 1,6% (duas) realizaram

a extracção de pelo menos um molar permanente por cárie. As razões para as perdas dentárias

precoces apontadas na fase de dentição permanente foram as seguintes: Cárie dentária em 10,96%

(oito crianças), incluindo 4,11% (três crianças) com perdas de pré-molares, e 6,85% (cinco) com perda

de pelo menos um molar permanente. Nesta fase, a extracção por razões ortodônticas foi realizada em

pré-molares em 8,22% (seis crianças). Não foram registadas perdas de incisivos ou de caninos.

8.IV.b.7. Desvios da Linha Média

•Setenta e duas crianças (36,36%) apresentaram desvio da linha média; quarenta e seis (36,8%)

na fase de dentição mista tardia e vinte e seis (35,62%) na fase de dentição permanente. Em

vinte e oito crianças (14,14%) foi identificada uma causa funcional; dezanove (15,2%) na fase

de dentição mista tardia e nove na fase de dentição permanente (12,33%).

8.IV.b.8. Mordidas Cruzadas

Mordida cruzada de incisivos – Foi detectada em catorze crianças (7,07%): nove na fase de

dentição mista tardia (7,2%) e cinco na fase de dentição permanente (6,85%).

Mordida cruzada de caninos – Doze crianças (6,06%) tinham mordida cruzada de caninos: dez

na fase de dentição mista tardia (8%) e duas na fase de dentição permanente (2,74%). Observa-se

assim uma importante redução de prevalência da fase de dentição mista tardia para a fase de

dentição permanente.
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Mordida cruzada posterior – Verificou-se a sua presença em trinta e duas crianças (16,16%): vinte

na fase de dentição mista tardia (16%) e doze na fase de dentição permanente (16,44%).

8.IV.b.9. Mordidas Abertas

•Foram detectados quatro casos (2,02%) de mordida aberta: três na fase de dentição mista

tardia (2,4%), em que havia um caso (0,8%) de mordida aberta lateral sem mordida aberta

anterior, e dois de mordida aberta anterior (1,6%); foi também observada uma criança com

mordida aberta anterior na fase de dentição permanente (1,37%).

8.IV.b.10. Hábitos

Sucção no dedo ou outro – O hábito de sucção persistente no dedo ou outro que não a onicofagia

foi detectado em quatro crianças (2,02% das 198 inquiridas); três na fase de dentição mista tardia

(2,4% das 125 nesta fase de dentição) e uma (1,37% de 73) na fase de dentição permanente, que

persistia no hábito de sucção na língua.

•Foi encontrada evidência estatística suficiente para sustentar a hipótese da relação entre a

presença do hábito de sucção persistente e a ocorrência de mordida aberta anterior na fase de

dentição mista tardia (χ2 = 19,7; p = 0,048). Não foi encontrada a mesma evidência na fase de

dentição permanente (χ2 = 0,01; p = 0,9). Adenda, p. 176.

•Não encontrámos relação entre a ocorrência do hábito de sucção persistente e de DTM nestas

crianças, tanto na fase de dentição mista tardia (χ2 = 0,4; p = 0,9), como na fase de dentição

permanente (χ2 = 0,2; p = 0,9). Adenda, p. 177.

Onicofagia – Cento e seis crianças (53,54% das 198 inquiridas) referiram ter o hábito de roer as

unhas; setenta e duas na fase de dentição mista tardia (57,06% de 125 nesta fase de dentição) e

trinta e quatro (46,58% de 73 na fase de dentição permanente).

•Não encontrámos também evidência de que o hábito de onicofagia pudesse estar relacionado

com a ocorrência de DTM, tanto na fase de dentição mista tardia (χ2 = 0,8; p = 0,4), como na

fase de dentição permanente (χ2 = 3,5; p = 0,06). Adenda, p.178.

8.IV.b.11. Antecedentes de Tratamento Ortodôntico

•Nas crianças observadas na Escola Básica nº 1 de Telheiras em fases de dentição mista tardia e

permanente, 27,27% (cinquenta e quatro crianças) realizaram ou tinham em curso, à data do

exame, um tratamento ortodôntico; 20,8% (vinte e seis crianças) na fase de dentição mista tardia

e 38,36% (vinte e oito) na fase de dentição permanente. Ainda na fase de dentição mista tardia,
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12,8% das crianças desta fase (dezasseis) utilizaram um aparelho ortodôntico removível, e igual

número aparelho fixo. Na fase de dentição permanente, o recurso a aparelhos ortodônticos, tanto

removíveis como fixos, foi mais alto, com 21,92% (dezasseis) e 20,55% (quinze), respectivamente.

Na fase de dentição mista tardia, dezassete crianças (13,6%) tinham ainda em curso a realização

do seu tratamento ortodôntico e a mesma situação se verificava em dezasseis crianças (21,92%)

em fase de dentição permanente. Quarenta e oito (88,89% das crianças que efectuaram tratamento

ortodôntico) fizeram-no em clínica privada. Foi encontrada evidência estatística suficiente para

afirmar que o nível de má-oclusão, de acordo com a relação molar de Angle, pode estar relacionado

com o acesso aos cuidados ortodônticos (χ2 = 7,6; p = 0,006). Já o mesmo não se pode afirmar

em relação a qualquer um dos outros protocolos utilizados (nosso protocolo, valor “ideal”:

χ2 = 0,008; p = 0,7. Nosso protocolo, valor médio: χ2 = 1,7; p = 0,2. Protocolo da OMS: χ2 = 0,6;

p = 0,4). Adenda, p. 185.

•Foram invocadas as seguintes razões para a colocação de aparelho ortodôntico em cada uma

das fases consideradas:

– nas crianças em fase de dentição mista tardia,

1 ª – Estética – em vinte e cinco crianças (78,13%).

2ª e 3ª – Fonética e Respiratória – em duas crianças (6,25%).

4ª – Mastigatória – uma criança (3,13%).

– nas crianças em fase de dentição permanente,

1ª – Estética – em vinte e sete crianças (87,1%).

2ª – Mastigatória – em quatro crianças (12,9%).

3ª – Fonética – em duas crianças (6,45%).

4ª – Respiratória – não foi referida em nenhum caso (0).

A associação de uma ou mais razões mencionadas foi invocada em quatro crianças (12,5%) na

fase de dentição mista tardia e em três (9,68%) na fase de dentição permanente.

8.IV.b.12. Percepção de Desarmonia Estética e de Perturbação Funcional

A ilacção retirada neste grupo escolar é feita com base nas razões invocadas para a procura do

tratamento ortodôntico, em que podemos ver que é grande a preocupação estética (78,07% na fase

de dentição mista tardia e 87,1% na fase de dentição permanente) prevalecendo sobre as razões de

ordem funcional (cujo valor mais elevado é de 12,9% por causa mastigatória em fase de dentição

permanente).
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9. Discussão

Começámos por questionar as características dos dois grupos de crianças que íamos comparar

(grupo hospitalar e grupo escolar), uma vez que se tratavam de amostras de conveniência. Era

importante que tivessem características semelhantes, de modo a permitirem a comparação desejada.

De facto, assim aconteceu na generalidade das vertentes de investigação consideradas. Relativamente

aos trespasses, o teste de Mann-Whitney não revelou a presença de diferenças estatisticamente

significativas nas várias fases de dentição, com excepção da fase de dentição decídua, em que ambos

os trespasses apresentaram em média valores superiores na população escolar (TV com p = 0,044;

TH com p = 0,023). Nas restantes fases de dentição, obtivemos os seguintes resultados: Dentição

mista inicial e estável – TV com p = 0,3 e TH com p = 0,8; dentição mista tardia – TV com p = 0,4 e TH

com p = 0,13; dentição permanente – TV com p = 0,4 e TH com p = 0,7. Adenda, pp.120 a 122. No

referente à má-oclusão dentária, não houve também diferenças entre as observações feitas no hospital

e nas escolas em nenhuma fase de dentição considerada. Utilizando os VMRT, na fase de dentição

decídua obtivemos um χ2 = 1,6 com p = 0,2; na fase de dentição mista inicial e estável, χ2 = 0,2 com

p = 0,9; na fase de dentição mista tardia, χ2 = 0,4 com p = 0,5 e na fase de dentição permanente

χ2 = 1,4 com p = 0,2. Adenda, pp. 95 e 96. Relativamente à disfunção têmporo-mandibular, uma vez

mais não encontrámos evidência estatística para sustentar a hipótese de que a DTM diferisse entre as

observações do hospital e as das escolas (dentição decídua: χ2 = 0,006 com p = 0,7; dentição mista

inicial e estável: χ2 = 0,02 com p = 0,9; dentição mista tardia: χ2 = 1 com p = 0,3; dentição permanente:

χ2 = 0,04 com p = 0,8). Adenda, p. 111. Nos dados acessórios, e concretamente no que se refere à

ocorrência de diastemas, manteve-se a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os

resultados obtidos nas crianças no grupo hospitalar e no grupo escolar em todas as fases de dentição

(Dentição decídua: χ2 = 0,02; p = 0,9. Dentição mista inicial e estável: χ2 = 0,01; p = 0,9. Dentição

mista tardia: χ2 = 2,2; p = 0,2. Dentição permanente: χ2 = 5,1; p = 0,5). Adenda, p. 182. Não houve

também diferenças nos resultados obtidos para os espaços primata na fase de dentição decídua

entre as crianças do Hospital e do Infantário Público de Benfica (χ2 = 0,7;p = 0,4) e na ocorrência de

espaços entre dentes permanentes nas diferentes fases de dentição no hospital e nas escolas, em

que os mesmos foram considerados (Hospital/Escola Parque Silva Porto, fase de dentição mista inicial

e estável: χ2 = 0,9; p = 0,3. Hospital/Escola de Telheiras, fase de dentição mista tardia: χ2 = 0,1;

p = 0,9. Hospital/Escola de Telheiras, fase de dentição permanente: χ2 = 0,3; p = 0,6. Adenda, pp. 141

e 142. Constatou-se haver diferenças estatisticamente significativas na prevalência de apinhamentos

de dentes definitivos nas fases de dentição mista inicial e estável (Hospital/Escola Parque Silva Porto:
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prevalências relativas de 39,19% e 19,67% – χ2 = 6,1; p = 0,014) e de dentição permanente (Hospital/

/Escola de Telheiras: prevalências respectivas de 50% e de 26,03% – χ2 = 6,1; p = 0,013) com um valor

superior nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica. Este valor resultava de dois factores

principais: A desistência do tratamento ortodôntico proposto por falta de recursos económicos na

fase de dentição mista inicial e estável, acrescida de menor acessibilidade ao referido tratamento,

constatada na fase de dentição permanente (13,89% no acesso à Consulta Hospitalar e 38,36% na

Escola de Telheiras). Na fase de dentição mista tardia, manteve-se a mesma tendência de apinhamentos

(prevalência de 30,77% por ocasião do acesso à Consulta de Estomatologia Pediátrica e 22,4% na

Escola de Telheiras), embora não sendo estatisticamente significativa (χ2 = 1,6; p = 0,2). Adenda,

p. 143. Verificou-se nesta fase, da mesma maneira, uma diferença de acessibilidade aos cuidados de

tratamento ortodôntico entre as crianças à data de admissão à Consulta Hospitalar (7,69%) e à data de

observação na Escola de Telheiras (20,8%).

9.1. Da Má-Oclusão Dentária

Logo na apreciação do tipo de oclusão dentária em fase de dentição decídua de ambas as

populações estudadas obtivemos um predomínio da Classe I de Baume (plano terminal recto) com

prevalência de 61,54% na Consulta de Estomatologia Pediátrica e de 60,34% nas crianças do Infantário

Público de Benfica (Gráficos 15 e 32). Seguem-se a Classe II (plano terminal com degrau distal) com

30,77% e 36,21%, respectivamente, nas mesmas crianças, e a Classe III, com 7,69% e 3,45%. Estes

resultados diferem dos apresentados em estudos conhecidos de Carlsen e Meredith(121), Arya e col.(37)

e Hew (122), realizados em populações infantis do Norte da Europa e Estados Unidos, os quais convergem

nos seguintes valores na relação dos planos terminais dos molares decíduos: 49% com degrau mesial

(Classe III de Baume); 37% com plano terminal nivelado (Classe I) e 14% com degrau distal (Classe II).

O estudo recente de Ventura(215), realizado em 627 crianças em idade pré-escolar dos concelhos de

Almada e Setúbal, obteve também um predomínio de Classe III de Baume de 89,5%, seguido de 9,9%

para a Classe II e de 0,6% para a Classe I. As diferenças entre os nossos resultados e os do estudo de

Ventura, sendo dados factuais, são consequência da nossa especial preocupação de, durante o registo,

contrariar o movimento espontâneo da criança de colocação da mandíbula numa posição anterior de

conveniência. A hipótese de diferenças inerentes ao crescimento mandibular e à deriva foram à partida

eliminadas, porque em ambos os casos havia um predomínio de crianças de cinco anos.

As características das relações oclusais de Baume evidenciadas no nosso estudo são mais

consentâneas com as obtidas no estudo de Maia e col.(123) em pré-escolares da cidade de Natal (Brasil),

de 60,6% para a Classe I, 34,8% para a Classe II e 4,6% para a Classe III. O predomínio para a Classe

I de Baume foi também encontrada por Kabue e col.(120) em crianças quenianas (53%) e por Otuyemi e

col.(115) em crianças nigerianas (74,5%). Estas e outras características de afinidade com mais do que

um tipo de raça, que não apenas a caucasiana e baseado em fundamentos obtidos no passado

histórico de Portugal(240), levaram-nos a considerar a influência do fenómeno da miscigenação na

explicação dos factos constatados(218,219).

A acreditar nas afirmações de Moyers(187), segundo o qual o modelo de transição envolvendo o

plano terminal recto é o normal, mas a oclusão que forma o degrau mesial é a ideal, o padrão por nós
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encontrado, sendo bastante “normal”, está longe do “ideal”. Assim, em termos comparativos com os

estudos de Carlsen e outros(37,121,122), temos um nível elevado de Classe II e um nível baixo de Classe III

de Baume.

Achamos pertinente que se coloque uma interrogação sobre a propriedade da utilização do

termo má-oclusão dentária na fase de dentição decídua, pela grande variação a que está sujeita a

relação dentária oclusal, com os mecanismos adaptativos verificados durante o crescimento e

desenvolvimento das arcadas e condicionada pelo espaço de deriva que possa existir, bem como

pela presença ou ausência do espaço primata, em especial na mandíbula.

Pese embora a nossa opinião, o certo é que a prevalência de “má-oclusão” dentária na fase de

dentição decídua oscila entre o valor de 48,97% obtido por Legovic e col.(112) em crianças croatas e

75,8% registado por Chevitarese e col.(98) em crianças brasileiras do Rio de Janeiro.

Nós, ao procurarmos identificar os motivos das diferenças encontradas nos resultados publicados

pelos vários autores na fase de dentição decídua, obtivemos índices diferentes consoante a abrangência

dos protocolos utilizados, diferenças de critérios e valores de referência de trespasse considerados.

Assim, tendo em conta apenas a “má-oclusão” na relação oclusal de Baume, tínhamos 38,46% nas

crianças do Hospital e 39,66% nas do Infantário Público de Benfica. Se adoptarmos os critérios da

OMS à fase de dentição decídua, os valores encontrados sobem para 65,38% na Consulta Hospitalar

e 72,42% nas crianças do Infantário Público de Benfica. Ventura(215), seguindo o modelo da OMS

simplificado, obteve uma prevalência de 44% de má-oclusão dentária na população pré-escolar que

estudou. A diferença inicial do nosso trabalho em relação ao estudo de Ventura reporta-se ao critério

adoptado na definição de oclusão normal, pelo que a referida Investigadora obteve valores de 0,6%

de crianças com plano terminal distal recto (Classe I de Baume), 89,5% com plano terminal mesial

e 9,9% com plano terminal distal, considerando a determinação de má-oclusão, independentemente

do plano terminal. A mesma Investigadora chama a atenção para o facto de ter encontrado 56%

de pré-escolares que, independentemente dos diferentes planos terminais, não tinham má-oclusão.

Fica aqui, desde logo, patente a existência duma diferença de critério. O plano distal recto, mais

prevalente nos nossos resultados, é próximo do valor encontrado por Galán(241), de 63%, e Vaello(242),

de 51,25%, respectivamente em crianças espanholas de Sevilha e Valência. Uma outra diferença

identificada acontece pela discrepância verificada nos parâmetros de referência utilizados para a

determinação do trespasse horizontal (nós utilizámos o valor “ideal” de dois milímetros ou o VMRT e

Ventura contemplou apenas “as grandes discrepâncias”). Deste modo, obtivemos um aumento do

trespasse horizontal em 33,33% na Consulta Hospitalar e 60,34% no Infantário Público de Benfica,

enquanto Ventura registou 1,1% em Almada e 8,3% em Setúbal. O desnível verificado, sendo um

pouco maior do que a diferença entre as taxas de má-oclusão encontradas, dilui-se na sobreposição

com outros parâmetros de má-oclusão de dentes anteriores (ex: mordidas cruzadas de incisivos).

Assim, mesmo para os que utilizam os critérios da OMS como referência, as diferenças que existem

resultam da ausência de uniformidade na interpretação da designação de má-oclusão dentária e do

conceito de “normalidade” e do “desvio”, bem como dos aspectos de desarmonia (ex: apinhamentos)

que possam não constituir, por si só, em todos os casos, um factor desencadeante de má-oclusão

dentária (ex: rotação de um canino). Estes casos seriam contemplados pela avaliação das relações

interdentárias, incluindo os trespasses e justificariam a diferença obtida pela utilização da referência

do valor “ideal” de trespasse de dois milímetros, com o qual obtivemos 78,84% na Consulta Hospitalar
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e 79,32% no mesmo Infantário. Deste modo, pensamos ter obtido valores mais precisos, evitando

sobreposições e permitindo confirmar ou negar a anotação clínica de má-oclusão registada na ficha

no momento da observação. A utilização dos VMRT na fase de dentição decídua resultou numa redução

de 3,84% nas crianças observadas no Hospital e de 15,52% no Infantário Público de Benfica, em que

obteve significado estatístico (teste binomial com p = 0,012).

Na fase de dentição mista, tivemos dificuldade na comparação de resultados, a qual adveio

do facto de a generalidade dos autores apresentar os resultados globais da fase de dentição mista

que nós subdividimos nas fases de dentição mista inicial e estável e de dentição mista tardia, com o

objectivo de estudarmos melhor as especificidades de cada uma delas. Assim, utilizando a classificação

de Angle, obtivemos na fase de dentição mista inicial e estável para a Classe I 64,95% na Consulta

Hospitalar e 68,18% na Escola do Parque Silva Porto; para a Classe II, respectivamente, 27,83% e

29,55%; para a Classe III, 7,22% e 2,27% (Gráficos 16 e 35). Na fase de dentição mista tardia, os

resultados foram os seguintes: Classe I = 60,94% nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica

e 60,48% nas crianças desta fase da Escola de Telheiras; Classe II = 31,25% e 33,06%, respectivamente;

Classe III = 7,81% e 6,45%.

Comparando as características observadas nas nossas crianças em fase de dentição mista com

as obtidas por Keski-Nisula e col.(89) em crianças finlandesas na mesma fase (Classe I = 47,8%; Classe

II = 33,1% e Classe III = 19,1%), sobressai o nosso nível mais elevado de crianças com Classe I e mais

baixo de Classe III.

Os resultados de prevalência de má-oclusão dentária em dentição mista mais relevantes

efectuados na última década oscilaram entre 55% obtido por Warren e col.(79) em Iowa (Estados Unidos

da América) e 92,97% de Keski-Nisula e col.(89), na Finlândia.

Procedendo da mesma maneira que efectuámos na dentição decídua, obtivemos uma tendência

ascendente de prevalência, consoante considerássemos apenas a má-oclusão da relação oclusal de

Angle ou utilizássemos o protocolo da OMS, os valores médios de trespasses vertical e horizontal

(VMRT), ou ainda o valor “ideal” (Gráficos 20, 21, 24, 25, 36, 37, 40 e 42).

Na fase de dentição mista inicial e estável obtivemos os seguintes resultados de prevalência

de má-oclusão na Consulta Hospitalar e nas crianças nesta fase de dentição da Escola do Parque

Silva Porto (relação oclusal de Angle: Hospital = 35,05%, Escola = 31,82%; protocolo da OMS:

Hospital = 82,47%, Escola = 85,33%; nosso protocolo, valor “ideal”: Hospital = 91,75%, Escola

= 92,05%;nosso protocolo, valor médio: Hospital = 73,19%, Escola = 69,33%).

Na fase de dentição mista tardia, os resultados de prevalência de má-oclusão dentária nas crianças

observadas na Consulta de Estomatologia Pediátrica e as da mesma fase de dentição da Escola de

Telheiras foram os seguintes: Na relação oclusal de Angle: Hospital = 39,06%, Escola = 39,51%;

protocolo da OMS: Hospital = 85,94%, Escola = 75,8%; nosso protocolo, valor “ideal”: Hospital =

93,75%, Escola = 88,7%; nosso protocolo, valor médio: Hospital = 85,94%, Escola = 82,25%).

A utilização dos VMRT levou a uma redução de 18,56% na taxa de má-oclusão na fase de

dentição mista inicial e estável da Consulta Hospitalar e de 22,73% nas crianças da mesma fase da

Escola do Parque Silva Porto. Em ambos os casos houve o mesmo e elevado significado estatístico

(teste binomial com p = 0,0001). Na fase de dentição mista tardia, a redução foi menor, sendo de

7,81% nas crianças da Consulta Hospitalar e de 6,45% nas crianças da mesma fase da Escola de

Telheiras.
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Na fase de dentição mista, as diferenças entre as taxas de má-oclusão nas diferentes publicações

não resultaram tanto da ausência de convergência de critérios na definição de má-oclusão, mas do

grau de abrangência dos protocolos e dos valores de referência de trespasse utilizados. Assim,

podemos ver que no trabalho de Resende e col.(20) apenas foi considerada a má-oclusão de acordo

com a relação oclusal de Angle e obtida a taxa de 30%. Ao contrário, no estudo de Keski-Nisula(89) com

92,7% de má-oclusão dentária, teve-se em conta também a má-oclusão de dentes anteriores em

pacientes com Classe I e a má-oclusão posterior no sentido transversal, bem como a utilização de

valores de referência “ideais” de trespasse.

Na fase de dentição permanente, a distribuição da prevalência de classes de Angle nos grupos

estudados foi a seguinte: Nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica para a Classe I,

54,28% e para as crianças nesta fase da Escola de Telheiras 65,28%; para a Classe II, respectivamente

31,43% e 26,39%; para a Classe III, 14,28% e 8,33% (Gráficos 18 e 39).

Continuamos a ter uma importante prevalência de Classe I nas nossas crianças em fase de

dentição permanente, sendo todavia inferior à encontrada por Dacosta(107) na Nigéria (96,3%),

Steigman e col.(129) em crianças árabes de Israel (88,5%) ou Abu Alhaija e col.(76) na Jordânia (79,8%).

Ao contrário, as prevalências de Classes II e III são muito mais altas nas crianças de ambos os

grupos do nosso estudo em relação aos obtidos por Dacosta (1,7% de Classe II e 2% de Classe III),

Steigman e col. (10,2% de Classe II e 1,3% de Classe III) ou Abu Alhaija e col. (18,8% de Classe II e

1,4% de Classe III). Podemos também aqui pensar na possibilidade da influência do fenómeno de

miscigenação na determinação do valor alto de prevalência de Classe I nas nossas crianças,

colocando-se a hipótese de que a ocorrência do mesmo facto na Classe II poder ser uma característica

comum à generalidade da população portuguesa, carecendo de estudos ulteriores mais amplos de

confirmação.

A prevalência de má-oclusão dentária na fase de dentição permanente referida nas publicações

mais recentes(75,76,77,80,81,91,93,103,107,108,118,119,127,128,129) oscila entre o valor mínimo de 23,7% obtido por Simon

e col.(91) na Etiópia e o valor máximo de 96,5% encontrado por Steigman e col.(129) na população árabe

de Israel.

Nós, com idêntico procedimento ao das outras fases de dentição já descritas, obtivemos os

seguintes valores de prevalência de má-oclusão nas crianças em fase de dentição permanente do

Hospital e da Escola de Telheiras: de acordo com a relação oclusal de Angle: Hospital 45,71%, Escola

34,72%; com o protocolo da OMS: Hospital 85,71%, Escola = 70,83%; com o nosso protocolo, valor

“ideal”: Hospital = 94,28%, Escola = 81,94%; com o nosso protocolo, valor médio: Hospital = 82,85%,

Escola = 72,22%. A utilização dos VMRT no estudo da má-oclusão das crianças em fase de dentição

permanente da Consulta de Estomatologia Pediátrica permitiu uma redução da prevalência de 11,43%

e de 9,72% nas crianças da mesma fase de dentição da Escola de Telheiras.

Nesta fase de dentição, a maior diferença encontrada foi entre os estudos publicados por Simon

e col.(91) (23,7%) e por Steigman(129) (96,5%), que resultou da ausência de má-oclusão de dentes

anteriores em crianças com Classe I no primeiro caso e a presença de 85% no estudo do segundo

autor. Identificámos a diferença como estando relacionada com a raça: no primeiro caso tratava-se de

população africana da Etiópia e, no segundo, de população árabe de Israel.

Tal como no nosso estudo, a generalidade dos autores referidos afirma não haver diferenças

significativas de prevalência de má-oclusão dentária atribuíveis ao género. A excepção foi a investigação
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feita por Sfrondini(21) que, num estudo de 800 crianças italianas, encontrou uma maior prevalência no

sexo masculino (83% nos rapazes e 77% nas raparigas).

Ao contrário dos resultados de Onyeaso(93) na Nigéria e de Ventura(215) em Portugal, encontrámos

no estudo efectuado nas crianças da Consulta de Estomatologia Pediátrica evidência estatística

suficiente para afirmar que na classe social baixa há maior prevalência de má-oclusão, de acordo

com todos os protocolos utilizados: relação molar de Baume / Angle – χ2 = 9,5 com p = 0,02;

OMS – χ2 = 9,1 com p = 0,028; valor de trespasse “ideal”– χ2 = 1,5 com p = 0,7; valor médio de tres-

passe – χ2 = 11,4 com p = 0,01. Este facto pode estar relacionado com o grande número de perdas

precoces, nomeadamente por cárie dentária na referida população, que no geral atingiu o valor de

28,8%.

Com tudo o que foi dito, efectuámos a comprovação das nossas hipóteses de trabalho

relativamente à má-oclusão dentária. Assim,

1 – Há no nosso estudo 3,84% a 22,73% de crianças que, estando dentro dos valores médios de

trespasse para a dentição em causa, da população submetida a detecção de má-oclusão dentária,

não deveriam ser incluídas nessa entidade morfo-clínica, por corresponderem em nossa opinião a

variações anatómicas da referida população (Gráfico 48). O valor mínimo foi obtido na fase de

dentição decídua da Consulta Hospitalar e o valor mais elevado na fase de dentição mista inicial e

estável da Escola do Parque Silva Porto.

A nossa experiência demonstrou-nos que na fase de dentição decídua a redução faz-se

quase exclusivamente à custa do VMRTH, o que poderá ser atribuído ao hábito de sucção

persistente, comparativamente mais prevalente nas crianças do Infantário Público de Benfica (onde

a redução é maior) relativamente às do Hospital (respectivamente: uso persistente de chupeta,

29,31% e 11,54%; sucção do dedo mantida 31,03% e 11,54%). Esta afirmação adquire ainda maior

propriedade, atendendo ao facto de em ambos os grupos a diferença verificada não incluir os

Gráfico 48 – Percentagem de
crianças isentas de má-oclusão

dentária com a utilização dos
VMRT, nas diferentes fases de

dentição. Comparação entre os
grupos hospitalar e escolar.
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casos de mordida aberta (os trespasses negativos). As reduções encontradas adquirem significado

estatístico nos valores percentuais mais elevados (dentição mista inicial e estável, em ambos os

grupos; teste binomial com p = 0,0001).

2 – Como corolário da premissa anterior, a prevalência da má-oclusão dentária fica sobrevalorizada

pela utilização de “valores ideais” de trespasse vertical e horizontal, sendo apresentados os valores

percentuais nos Gráficos 49 e 50, na barra correspondente aos resultados obtidos pela utilização

do nosso protocolo – valor “ideal”, em relação aos do nosso protocolo – valor médio, em ambos

os grupos estudados (hospitalar e escolar). Pode observar-se que há um valor de prevalência

acrescido no primeiro relativamente ao segundo, em ambos os grupos.

Gráfico 49 – Comparação de
prevalências da má-oclusão
dentária obtidas considerando
unicamente os resultados
da relação oclusal de Baume
ou de Angle ou a utilização
dos diferentes protocolos
na população hospitalar.

Gráfico 50 – Comparação de
prevalências da má-oclusão

dentária obtidas considerando
unicamente os resultados

da relação oclusal de Baume
ou de Angle ou a utilização

dos diferentes protocolos
na população escolar.

3 – Não há evidência estatística que sustente a afirmação de que, com a utilização dos mesmos meios

humanos e materiais, aproximação das condições de observação do paciente e utilização dum

protocolo comum, em populações com características semelhantes, possa haver maior acuidade
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diagnóstica no estudo clínico que no estudo epidemiológico. Assim, para o protocolo mais

abrangente e mais exigente nos recursos utilizados, os resultados estatísticos na comparação de

prevalências entre as observações das crianças da Consulta Hospitalar e das Escolas nas diferentes

fases de dentição, foram as seguintes: dentição decídua – χ2 = 0,04 com p = 0,9; dentição mista

inicial e estável – χ2 = 0,005 com p = 0,9; dentição mista tardia – χ2 = 1,2 com p = 0,3; dentição

permanente – χ2 = 2,9 com p = 0,08. Esta é também uma conclusão a que se chega e que

transparece da leitura dos Gráficos 49 e 50.

As diferenças identificadas e que podem traduzir-se em níveis de prevalência mais elevados como

no estudo de Proffit(22) resultam da utilização dum protocolo abrangente e aplicando parâmetros

de referência “ideais”, dotado dos meios técnicos e humanos adequados e, quiçá, mais disponíveis

numa consulta de clínica estomatológica. Admitimos que haja aspectos de especificidade de

implementação, atendendo aos meios disponíveis em cada local (em estudos clínicos ou

epidemiológicos) e que poderão ser objecto de detecção pela utilização de protocolos

complementares. Por termos no nosso caso melhores condições para realização do inquérito

social na Consulta Hospitalar, é que foi feita apenas neste local a correlação entre a ocorrência de

má-oclusão dentária e a classe social. Houve melhores condições hospitalares para obter

informações mais completas, nomeadamente sobre as perturbações funcionais, que se evidenciam

no maior volume de informação obtida, condicionada pela maior disponibilidade de tempo.

4 – Uma vez comprovada a ausência de diferenças, em condições semelhantes, nos resultados de

prevalência de má-oclusão dentária obtidos entre estudos clínicos e epidemiológicos, modifica-se

o sentido da comprovação desta hipótese que se irá basear nos dados considerados adquiridos

até ao momento, intimamente dependestes do grau de abrangência dos protocolos utilizados e

da amplitude da referência dos valores de trespasse considerados. Assim:

•Ao contrário da nossa ideia inicial, a generalidade dos autores já citados que efectuaram

publicações na última década tiveram como referência o protocolo da OMS, o qual modificaram

e adaptaram com vista aos objectivos pretendidos, com ou sem simplificações que se traduziram

em graus de abrangência diferentes, levando à discrepância de resultados tão ampla quanto a

verificada na fase de dentição permanente entre os resultados obtidos por Simon e col.(91) na

Etiópia (23,7%) ou por Dacosta(107) na Nigéria (87,8%). A utilização dum protocolo mais abrangente

e a inclusão de 85% de casos de má-oclusão de Classe I no estudo de Dacosta justifica a diferença

e aproxima dos valores por nós obtidos na mesma fase na nossa Consulta Hospitalar (94,28%).

Haverá outras diferenças identificadas que resultam de variação na interpretação e também as

inerentes às diferenças raciais.

•As taxas obtidas pela aplicação do protocolo da OMS estão subvalorizadas relativamente ao

protocolo mais abrangente, por não contemplar o desvio da linha média, a determinação do

trespasse vertical, as más oclusões de caninos e as más-oclusões no sentido transversal,

traduzindo-se em diferenças, de acordo com as fases de dentição consideradas, que oscilaram

entre o valor mínimo de 6,9% na fase de dentição permanente da Escola de Telheiras, com

significado estatístico (teste binomial, com p = 0,031), e o valor máximo de 13,46% nas crianças

da mesma fase por ocasião do acesso à Consulta Hospitalar (neste caso não obtivemos significado
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estatístico: teste binomial com p = 0,025). Aplicado o mesmo teste binomial, foi também

encontrado significado estatístico para afirmar a diferença na Consulta Hospitalar nas fases de

dentição decídua (p = 0,016) e de dentição mista inicial e estável (p = 0,004) e nas Escolas na

fase de dentição mista inicial e estável (p = 0,031) e de dentição mista tardia (p = 0,0001).

5 – Para que seja feito um diagnóstico correcto da má-oclusão dentária que permita a aferição das

necessidades de tratamento e a melhor aplicação dos recursos disponíveis, preconizámos e

apresentámos um protocolo único para utilização clínica e epidemiológica, o qual atende ao mesmo

tempo às características anatómicas da população estudada,

•Tendo a referência dos valores médios de trespasse vertical e horizontal (VMRT).

•Acrescendo ao protocolo da OMS a anotação do trespasse vertical, do desvio da linha média,

das más-oclusões de caninos e das más-oclusões no sentido transversal.

Assim, obtendo uma convergência de resultados, situada na generalidade dos casos nos valores

intermédios entre os obtidos pela aplicação do protocolo da OMS e os resultantes da utilização do

nosso protocolo – trespasse “ideal”, evidenciados nos Gráficos 49 e 50. Anulam-se, deste modo,

em geral, as diferenças estatísticas entre os resultados provenientes da aplicação do nosso

protocolo – VMRT e os anteriormente referidos (testes binomiais, com p acima de 0,05).

9.2. Da Disfunção Têmporo-Mandibular

A prevalência de disfunção têmporo-mandibular na fase de dentição decídua, em ambos os

grupos de crianças por nós estudadas (grupo hospitalar e grupo escolar) foi tendencialmente residual,

com valores de 1,92% à admissão das crianças à Consulta de Estomatologia Pediátrica, e 1,72% nas

crianças que frequentavam o Infantário Público de Benfica. Os valores de prevalência de DTM

começaram a revelar-se significativos na fase de dentição mista inicial e estável (6,19% à admissão à

Consulta Hospitalar e 5,68% na Escola do 1.º Ciclo Parque Silva Porto, em Benfica), aumentando na

fase de dentição mista tardia (15,38%) à admissão à Consulta Hospitalar e 10,4% das crianças da

mesma fase da Escola Básica n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras), sendo ainda mais altos na dentição

permanente (respectivamente 19,44% à admissão à Consulta Hospitalar e 17,81% em crianças desta

fase da mesma Escola de Telheiras) (Gráfico 51).

Da leitura e apreciação deste gráfico, podemos começar por inferir que a prevalência de DTM

nas nossas crianças, sendo significativa e devendo ser objecto da nossa atenção, é no entanto baixa,

quando comparada com o mais alto nível referido nas publicações consultadas, apresentado no estudo

de Sonmez e col.(29), efectuado em 180 crianças turcas de ambos os sexos, nas quais detectou 68%

de casos de DTM na fase de dentição mista e 58% na fase de dentição permanente. A registar que, ao

contrário dos nossos resultados, no estudo destes autores houve uma descida de prevalência da fase

de dentição mista para a de dentição permanente.

Os valores que encontrámos são mais próximos, embora mesmo assim inferiores aos referidos

pela generalidade dos estudos internacionais realizados nas duas últimas décadas, nomeadamente o
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de Caltabiano e col.(31), efectuado em crianças italianas, que detectou uma prevalência de DTM de

16% entre os 6 e os 9 anos e de 27% dos 9 aos 13 anos; o de Verdonck e col.(153), que em meninas

japonesas com idades compreendidas entre 12 e 15 anos obteve o valor de 23%; o de Thilander e

col.(26), encontrou uma prevalência de 25% em crianças de ambos os sexos com idades entre 5 e 17

anos, dos Estados Unidos da América, ou o de Alamoudi e col.(166), em crianças de 3 a 7 anos da

Arábia Saudita, que registaram um índice de DTM de 16,53%. Finalmente, os nossos resultados

equiparam-se ao obtidos por Ohno e col.(158) em meninas japonesas do ensino liceal júnior, com uma

prevalência de 10,3% a 15,9%, e são superiores ao valor mínimo de 5% obtido por Cheifetz e col.(160)

em 854 crianças dos Estados Unidos, com uma idade média de 8,1 anos.

No que diz respeito à comparação de prevalências de DTM em crianças de ambos os sexos, os

nossos resultados são sobreponíveis ao da grande maioria dos autores(29,156,159) que consideram não

haver diferenças. Tanto nas crianças da Consulta Hospitalar como nas do grupo escolar, não foi

encontrada evidência estatística para sustentar a hipótese de que a prevalência de DTM pudesse

estar relacionada com o género (Hospital – χ2 = 0,2 com p = 0,7; Escolas – χ2 = 0,04 com p = 0,8).

Alguns autores, porém, como Thilander e col.(26) e Alamoudi e col.(166), já referidos, obtiveram índices

de DTM superiores no sexo feminino. Ramfjord(34) atribui a diferença ao facto de a procura de consulta

ser maior nos indivíduos deste sexo, o que não acontece na população do nosso estudo, em que há

um equilíbrio numérico de crianças de ambos os sexos (49% de rapazes e 51% de raparigas).

A prevalência de DTM nos dois grupos que estudámos subiu à medida que o grupo etário era

mais elevado, fenómeno que aliás também é referido por vários outros investigadores(26,31,158).

Fundamentamos a nossa afirmação no facto de termos encontrado evidência estatística para sustentar

a hipótese de a prevalência de DTM estar relacionada com as fases de dentição e os escalões etários

inerentes (Hospital – χ2 = 11,4 com p = 0,01; Escola – χ2 = 11,6 com p = 0,008). A análise das tabelas

de contingência permitiram-nos concluir que foram as crianças em fase de dentição decídua as que

apresentaram uma menor prevalência.

Para além do trabalho que temos vindo a desenvolver e que foi objecto de publicações

recentes(230,231), não temos conhecimento da existência de outros estudos epidemiológicos sobre a

disfunção têmporo-mandibular realizados em crianças portuguesas, embora tenha havido na última

Gráfico 51 – Comparação entre
os resultados de prevalência de

DTM obtidos pela aplicação
do nosso protocolo, nas diferentes

fases de dentição, à admissão
das crianças na Consulta

de Estomatologia Pediátrica
e nas Escolas.
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década muitas publicações(222,224,226,227,229) e alguns trabalhos de natureza clínica de investigadores

nacionais, como os de Pinho e col.(220,221,228) e Castel-Branco e col.(225). Assim sendo, não temos

parâmetros de comparação entre o estudo que realizámos e outros estudos nacionais.

O seguimento durante dois anos das crianças na Consulta de Estomatologia Pediátrica permitiu

verificar a inconstância de alguns sintomas e sinais e um acréscimo de casos de DTM em todas as

fases de dentição, situando-se entre o valor mínimo de 5,77% na fase de dentição decídua e o máximo

encontrado na fase de dentição mista inicial e estável, com 15,46% (Gráfico 27). Duma prevalência

global de 20,4% de DTM verificada nas crianças seguidas na Consulta de Estomatologia Pediátrica do

Hospital de Santa Maria (Gráfico 28), apenas 8% tiveram queixas mantidas ao longo dos dois anos.

Houve necessidade de tratamento de sintomatologia aguda em 1,6% da totalidade de crianças, incluindo

a colocação de goteiras de disoclusão. Em 3,6%, tivemos que eliminar interferências oclusais e,

nomeadamente, o desgaste de caninos decíduos que não sofressem atrição fisiológica e proceder ao

descruzamento de mordidas, quando indicado, recorrendo ao tratamento ortodôntico em 4% das

crianças. A descontinuidade dos sintomas e sinais clínicos de doença foi também comprovada por

Morinushi e col.(30) e a constatação do crescendo de semiologia detectada foi descrita igualmente por

Ohno e col.(158) em crianças japonesas, tendo registado uma subida de 10,3% a 31% nos juniores e de

11,7% a 39,8% nos seniores durante três anos de avaliação.

A nossa experiência, no que diz respeito às necessidades de tratamento da DTM, é sobreponivel

à de Barone e col.(179) que, num estudo com idêntico número de crianças (240) de ambos os sexos e

com idades sobreponíveis à das nossas (7 a 16 anos), verificaram que apenas 3,7% das crianças

necessitaram de tratamento da disfunção.

Assim como Thilander e col.(26) obtiveram uma correlação positiva entre a ocorrência de má-oclusão

dentária mantida e, nomeadamente, a pró-alveolia extrema e a presença de DTM, assim também

encontrámos evidência estatística para sustentar a hipótese de correlação entre ambas no estudo

efectuado nas crianças seguidas durante dois anos na Consulta de Estomatologia Pediátrica. Para a

correlação entre a ocorrência de má-oclusão e de DTM obtivemos: χ2 = 134,9 com p = 0,0001. Para

a correlação entre a ocorrência dum espaço horizontal igual ou superior a seis milímetros e a presença

de DTM chegámos ao seguinte resultado: χ2 = 5,2 com p = 0,02. Concordamos com Kirveskari e

col.(178), que, num estudo longitudinal para pesquisa de associação entre a disfunção têmporo-

-mandibular e a presença de interferências oclusais em crianças de 5 e 10 anos, concluíram que há

associação significativa entre ambas apenas quando as situações se mantêm a longo termo, não

havendo diferenças à partida.

Não encontrámos no nosso estudo, tanto no grupo hospitalar com no escolar, uma correlação

positiva estatisticamente significativa entre a prevalência de hábitos deletérios (de sucção persistente

ou de onicofagia) e a ocorrência de DTM, contrariando os resultados apresentados por Widmalm e

col.(176), que apontam no sentido contrário. Assim, para a relação entre a ocorrência do hábito de

sucção persistente e de DTM nas diferentes fases de dentição do grupo hospitalar, obtivemos: na

dentição decídua – χ2 = 7,8 com p = 0,11; na dentição mista inicial e estável – χ2 = 7,1 com p = 0,023;

na dentição mista tardia – χ2 = 0,14com p = 0,9; na dentição permanente – χ2 = 0,09 com p = 0,9.

Para a mesma relação no grupo escolar encontrámos: na dentição decídua – χ2 = 2,7 com p = 0,28;

na dentição mista inicial e estável – χ2 = 2,7 com p = 0,16; na dentição mista tardia – χ2 = 0,4 com

p = 0,9; na dentição permanente – χ2 = 19,7 com p = 0,048).
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Para a relação entre a presença do hábito de onicofagia, nas fases em que foi considerado ter

acção relevante e também a ocorrência de DTM, obtivemos os seguintes resultados estatísticos: na

fase de dentição mista tardia do Hospital – χ2 = 0,13 com p = 0,7 e na Escola – χ2 = 0,8 com p = 0,4;

na fase de dentição permanente do Hospital – χ2 = 0,9 com p = 0,4 e na Escola – na dentição

permanente – χ2 = 3,5 com p = 0,06.

Os resultados da utilização do protocolo da OMS nas mesmas crianças que foram objecto do

nosso estudo revelaram-se comparativamente inferiores aos obtidos através da aplicação do nosso

protocolo (Gráfico 52), o qual inclui adicionalmente a detecção de desvios no movimento mandibular

(de abertura e encerramento) e a presença de hipertonia muscular dos músculos mastigadores

(nomeadamente masseterina), ainda que sem limitação significativa da mobilidade das ATM. Na

observação inicial em ambos os grupos, a diferença entre os resultados obtidos pela utilização de

cada um dos protocolos referidos (o nosso protocolo e o da OMS) foi mínima, situando-se desde a

ausência registada no grupo hospitalar na fase de dentição mista inicial e estável e de dentição

permanente e a diferença máxima obtida também neste grupo na fase de dentição decídua, de

1,92%. No seguimento de dois anos efectuado na Consulta Hospitalar, verificou-se haver um aumento

da referida diferença até ao valor máximo de 7,7% obtido na fase de dentição mista tardia (teste

binomial com p = 0,063). Obteve-se significado estatístico para uma diferença de 6,19% registado

na fase de dentição mista inicial e estável (teste binomial com p = 0,031). O aumento mais elevado,

que se observou nas fases de dentição mista inicial e estável, e de dentição mista tardia, corrobora

a afirmação de consenso de vários autores(73,161) de que possa estar relacionado com os surtos de

crescimento (Gráfico 52).

Gráfico 52 – Comparação entre os valores de prevalência obtidos através da utilização do nosso protocolo
e do da OMS em ambos os grupos de crianças estudadas (no grupo hospitalar à admissão

e no seguimento de 2 anos, e no grupo escolar).
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Assim, a partir do que foi recolhido da nossa experiência sobre o tema da disfunção têmporo-

-mandibular em crianças, efectuámos a comprovação das nossas hipóteses de trabalho, pelo que:

1 – Ficou demonstrado que na mesma população ou em grupos com características semelhantes,

quando sejam efectuados estudos em idênticas condições de observação, dotados dos mesmos

meios e utilizando o mesmo protocolo, não há diferenças significativas entre os resultados obtidos.

A diferença máxima verificada com a aplicação do nosso protocolo (o mais abrangente) entre os

grupos hospitalar à admissão e escolar foi de 4,98% na fase de dentição mista tardia (χ2 = 1;

p = 0,3) (Gráfico 52). As diferenças identificadas e apontadas em estudos como o de Chen e

col.(151), que obtiveram 50% de prevalência de DTM apenas pela avaliação anamnéstica das

populações, passando a 67,05% quando submetidas a exame clínico, resultam de modificações

nas condições de observação. Não são incluídos os dados semiológicos de que o doente não tem

consciência da sua presença e, bem assim, os dados do exame objectivo adicionalmente

detectados. Ficam também de fora as diferenças inerentes às variações na abrangência dos

protocolos utilizados. No estudo que fizemos, utilizando o nosso protocolo, as diferenças

encontradas entre os índices de prevalência global de DTM na Consulta Hospitalar durante dois

anos de avaliação foi de 7,6% (prevalência de DTM = 20,4%; queixas referidas = 12,8%); na

Escola de Telheiras, onde a prevalência de DTM era a mais relevante do grupo escolar, na única

observação feita foi de 5,5% (prevalência de DTM = 13,13%; queixas referidas = 7,58%).

2 – O estudo continuado de seguimento das crianças durante dois anos na Consulta de Estomatologia

Pediátrica do Hospital de Santa Maria demonstra os factos seguintes:

•A inconstância dos sintomas e sinais de disfunção têmporo-mandibular, que se traduz em 12,4%

(apenas 8% duma prevalência global média de 20,4% registada tiveram queixas mantidas ao

longo de dois anos). Resulta deste facto que o índice médio global de DTM nas nossas crianças,

no grupo hospitalar, situando-se à admissão num valor baixo (9,6%), adquire aos dois anos de

seguimento uma expressão moderada (20,4%); daí que possamos inferir sobre a imprescindível

necessidade de execução de estudos longitudinais para a estimativa correcta dos índices de

prevalência e determinação das necessidades de tratamento da DTM em crianças.

•Houve um aumento da prevalência de DTM em relação à taxa obtida à data de admissão das

crianças nos resultados de qualquer um dos protocolos utilizados, variável de acordo com as

fases de dentição consideradas, com um acréscimo situado entre o valor mínimo de 5,77% na

fase de dentição decídua e o máximo na fase de dentição mista inicial e estável, de 15,46%, com

significado estatístico (nosso protocolo: χ2 = 25,01; p = 0,0001. Protocolo da OMS: teste binomial

com p = 0,0001) (Gráfico 52).

3 – Os resultados obtidos pela utilização do protocolo da OMS estão subvalorizados em ambos os

grupos e o decréscimo em relação aos níveis verificados pela aplicação do nosso protocolo, sendo

mínimo de início (até 1,92% obtido à admissão na Consulta Hospitalar), adquire um valor

estatisticamente significativo no seguimento de dois anos na mesma Consulta Hospitalar, na fase de

dentição mista inicial e estável, com um valor inferior em 6,19% (teste binomial com p = 0,031, que
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se amplia até ao limite de 7,7% na fase de dentição mista tardia (teste binomial com p = 0,063). Esta

diferença resultou do facto de no protocolo da OMS não estarem contemplados a anotação dos

casos de hipertonia dos músculos mastigadores (nomeadamente masseterina), ainda que com ligeira

limitação da mobilidade mandibular, e os desvios nos movimentos mandibulares de abertura e

encerramento, ambos contemplados no nosso protocolo. Gráfico 52. Mesmo utilizando o protocolo

da OMS, haverá diferenças de resultados, que pensamos poderem estar associados a factores

relacionados com o meio, que justifiquem discrepâncias tão grandes como as obtidas nos estudos

de Gazit e col.(154) em Israel, com uma prevalência de DTM de 51% em crianças de 10 a 13 anos, de

Thilander e col.(26) nos Estados Unidos, com 25% em crianças com idades de 5 a 17 anos, ou de

Ohno e col.(158) no Japão, que em jovens do ensino liceal júnior obteve 10,3% a 15,9%. Este argumento

adquire especial acuidade, se pensarmos que no nosso trabalho de seguimento de dois anos das

crianças na Consulta de Estomatologia Pediátrica se obteve uma correlação positiva entre a classe

social e a presença de má-oclusão dentária e, ao mesmo tempo, também entre esta e a ocorrência

simultânea de DTM. Porém, não se verificou qualquer relação entre a classe social e a ocorrência de

DTM (χ2 = 2,1; p = 0,6), pelo que se pode pensar na possibilidade de ter havido influência de

factores do meio, já referidos, na génese da DTM, que não apenas os factores sócio-económicos.

4 – Como corolário das anteriores premissas, resulta a nossa proposta de utilização dum protocolo único,

tão abrangente quanto exequível, para detecção clínica ou epidemiológica de DTM, que apresentamos,

visando o melhor diagnóstico, contemplando manifestações clínicas (hipertonias musculares e desvios

da linha média) que, pelo seu agravamento, poderão vir a ser incapacitantes (ex: resultando em

disfunções de causa neuromuscular), que assim seriam prevenidas e/ou precocemente tratadas. Só

assim haverá convergência no sentido da avaliação exacta das necessidades de tratamento da DTM

nas nossas crianças, através de um diagnóstico correcto e atempado, atento às primeiras manifestações

da doença que, segundo Widmalm e col.(164), tal como confirmamos pela utilização do nosso protocolo,

podem surgir em fases precoces, ainda na fase de dentição decídua.

9.3. Dos Dados Acessórios

A apresentação dos dados acessórios cumpre o objectivo principal de contribuir para um melhor

conhecimento da anatomia oral do grupo de crianças estudadas, através da apreciação crítica das

evidências anátomo-clínicas fornecidas, constituindo em vários aspectos os primeiros parâmetros

registados em crianças portuguesas.

Os resultados que obtivemos, também nos dados acessórios, diferem significativamente dos valores

apresentados no trabalho de Ventura(215) que, como foi referido, realizou-se em 627 crianças portuguesas em

idade pré-escolar dos concelhos de Almada e Setúbal. Assim, desde logo, quando esta investigadora refere

não ter encontrado diastemas na fase de dentição que estudou (dentição decídua) e nós obtivemos na

mesma fase prevalências de 40,4% nas crianças da Consulta Hospitalar e de 37,93% nas do Infantário Público

de Benfica. Verifica-se a redução dos índices apresentados se considerarmos a referência dum valor igual ou

superior a dois milímetros, passando a ser respectivamente de 20,8% e 10,34%. Estes valores são mais
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consentâneos com a afirmação de Facal Garcia e col.(243), baseada no estudo que realizaram em 267 crianças

em fase de dentição decídua de Santiago de Compostela (Espanha), referindo ser alta a prevalência de

diastemas nesta fase de dentição. Pela elevada prevalência de diastemas e as características clínicas de

regularidade e proporcionalidade observadas, não concordamos com a tese de que os mesmos possam

estar relacionados com a atrição fisiológica dos dentes incisivos em causa, como defende Ventura. Esta

Investigadora obteve também um valor inferior aos nossos para o espaço primata (49,4%). Os valores por

nós encontrados foram, na Consulta Hospitalar de 71,15% na fase de dentição decídua e de 67,31% na fase

de dentição mista inicial e estável; nas escolas, nas mesmas fases, respectivamente de 63,79% e 88,89%; em

ambos os casos com maior prevalência na maxila em relação à mandíbula. A presença dum valor tão elevado

de espaços antropóides (85%) foi descrita por Kabue(120) em crianças africanas de 3 a 6 anos de Nairobi

(Quénia). Dum modo geral, todos os valores que registámos foram superiores aos obtidos por Ventura, o

que foi devido à maior acuidade diagnóstica proporcionada pelos critérios que predefinimos e, nomeadamente,

aos parâmetros de referência que utilizámos (ex.: tivemos como referência o valor “ideal” de dois milímetros

para a determinação dos aumentos nos trespasses, quando no estudo de Ventura apenas foram contemplados

os trespasses clinicamente muito evidentes e não mensurados; para a sobremordida, o trespasse de dois

terços da coroa e para o aumento do trespasse horizontal, quando se verificasse “uma grande discrepância”.

Assim, detectámos 11,76% de crianças com sobremordida na fase de dentição decídua da Consulta de

Estomatologia Pediátrica e 11,52% nas do Infantário Público de Benfica; Ventura obteve 4,5%. Registámos

33,33% de aumento do trespasse horizontal na Consulta Hospitalar (5,88% ≥ 6mm) e 60,34% (17,24% ≥ 6mm)

no mesmo Infantário; Ventura detectou o valor mais alto na cidade de Setúbal, com 8,3%.A prevalência de

mordida aberta anterior na fase de dentição decídua, de 28,4% em Almada e de 18,9% em Setúbal, no estudo

de Ventura, aproxima-se do índice registado nas crianças da Consulta Hospitalar (25%), sendo no entanto

muito inferior ao obtido nas do Infantário Público de Benfica (37,93%). Os nossos valores são sobreponíveis

aos obtidos por Tschill e col.(116), de 37,4% em crianças caucasianas na mesma fase de dentição e muito

superior ao encontrado em idênticas condições por Kabue(120), de 12%. Ainda na fase de dentição decídua,

encontrámos 5,77% de crianças da Consulta Hospitalar com mordida cruzada anterior e 15,38% com mordida

cruzada posterior; os valores eram respectivamente de 3,45% e 15,52% nas do Infantário Público de Benfica.

Ventura obteve 2,9% e 12,28% para os mesmos registos.

Fizemos referência original à prevalência de anomalias dos freios e, nomeadamente, à inserção

baixa do freio labial superior, que apresentou o valor máximo de 16,8% na fase de dentição mista

tardia das crianças da Escola de Telheiras e o valor mínimo de 2,78% na fase de dentição permanente

da Consulta Hospitalar. Encontrámos uma correlação positiva muito significativa em ambos os grupos

(hospitalar e escolar) e em todas as fases de dentição entre a inserção baixa do freio labial superior e

a ocorrência de diastema (p < 0,0005, sendo < 0,007 na fase de dentição permanente da Escola de

Telheiras). A excepção verificou-se na fase de dentição permanente do grupo hospitalar, em que não

se obteve evidência estatística (χ2 = 5,1; p = 0,16) devido à baixa prevalência verificada nesta fase

(2,78%). Assim, podemos pensar que de alguma maneira a inserção baixa do freio labial superior irá

contribuir ou condicionar a ocorrência do diastema.

Nas diferentes fases de dentição, detectámos, desde a ausência até 1,52% de anomalias de

inserção do freio labial inferior e até 2,02% do freio da língua. Da mesma maneira, a suspeita clínica de

agenesia dentária verificou-se até um máximo de 8,33% das crianças observadas. Este valor aproxima-

-se do obtido por Gordon e col. (7,48%) no Centro de Estudos de Crescimento de Burlington
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(Canadá)(244). Registámos também um nível elevado de perdas dentárias precoces, que atingiu o valor

mais alto de 40,21% na fase de dentição mista inicial e estável do grupo hospitalar, que justifica a ocorrência

de perdas de espaço condicionantes de má-oclusão dentária, incluindo o desvio da linha média, fenómeno

verificado em 35,05% das mesmas crianças na fase referida. Justifica, igualmente, a constatação

comprovada de que a má-oclusão tenha atingido sobretudo a classe social mais baixa, mais carente de

meios de acesso aos tratamentos dentários. A perda de espaço como causa de má-oclusão dentária foi

comprovada por Lindsten(138), que confirmou haver perda de perímetro da arcada associado à destruição

dos segundos molares decíduos por cárie, conduzindo a um maior apinhamento dentário.

Em idades mais avançadas, e apesar de tudo, continuamos a ter valores de prevalência de diastemas

significativos, sendo de 30,56% na fase de dentição permanente no acesso à Consulta Hospitalar. Porém,

na mesma fase de dentição da Escola de Telheiras, o valor é bastante inferior (15,07%), o que se deve ao

facto de estas crianças terem tido grande acesso ao tratamento ortodôntico (38,36%), relativamente às

que, pela falta da mesma acessibilidade (13,89%), recorreram à Consulta Hospitalar. A grande frequência

de diastemas é também descrita em crianças africanas por Kaimenyi(245) e Hassanali e col.(86), no Quénia.

O primeiro refere uma prevalência de 35% em crianças em fase de dentição mista inicial e estável e o

segundo apresenta o valor de 49% em crianças com idades compreendidas entre os 3 e os16 anos.

Em dentição definitiva, continuamos a ter uma alta prevalência relativa de espaços, mais frequente

na maxila, embora com tendência decrescente da dentição mista inicial e estável (60,81% na Consulta

Hospitalar e 52,46% na Escola do Parque Silva Porto) para a fase de dentição permanente (27,78% no

Hospital e 23,29% na Escola de Telheiras). Estes índices não diferem muito do valor médio obtido por

Mugonzibwa(128), de 33% em crianças de 6 a 18 anos do distrito de Ilala, na Tanzânia.

O apinhamento em dentição definitiva, mais frequente na mandíbula, aumentou da fase de dentição

mista inicial e estável (39,19% na Consulta Hospitalar e 19,67% na Escola do Parque Silva Porto), para

a fase de dentição permanente (50% na Consulta Hospitalar e 26,03% na Escola de Telheiras). Aqui,

os valores que registámos foram diferentes entre ambos os grupos, o que uma vez mais se justifica

pelas diferentes acessibilidades ao tratamento ortodôntico. São valores intermédios entre a taxa de

19% encontrada por Ng‘ang‘a e col.(118), na Tanzânia, e 45,2% referida por Legovic e col.(80) em população

caucasiana e correspondendo ao valor médio das diferentes fases de dentição.

Na dentição definitiva, continuámos a ter um elevado índice de aumento do trespasse horizontal,

havendo na fase de dentição permanente 22,22% de crianças da Consulta Hospitalar e 15,07% na

Escola de Telheiras, com um trespasse igual ou superior a seis milímetros, sendo uma das características

designadas por europóides. Todavia, o valor médio do trespasse horizontal na mesma fase, de +4,16mm

na Consulta Hospitalar e de +3,62mm na Escola de Telheiras, é sobreponível ao valor médio de

+3,83mm obtido por Hassanali e col.(86) em crianças Africanas de 3 a 16 anos do Quénia. Já para o

valor médio do trespasse vertical, Hassanali obteve +2,96mm e nós, na fase dentição permanente do

Hospital, temos +2,77mm, e +2,81mm na Escola de Telheiras. Sendo os valores de VMRTV inferiores

nas restantes fases de dentição dos nossos grupos, podemos inferir que as crianças quenianas do

estudo de Hassanali e col. têm em média uma maior sobremordida.

Na dentição definitiva, registou-se o valor mais alto de prevalência de mordidas cruzadas de

incisivos, de 11,11% na fase de dentição permanente da Consulta Hospitalar, seguindo a tendência

inversa da mordida cruzada de caninos, que obteve nas mesmas crianças valores de 13,46% na fase

de dentição decídua e 2,86% na fase de dentição permanente. A mesma tendência verificou-se nas
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escolas, em que a mordida cruzada de incisivos na fase de dentição permanente na Escola de Telheiras

foi de 6,85% e a mordida cruzada de caninos atingiu o nível mais elevado, de 15,52%, na fase de

dentição decídua, no Infantário Público de Benfica e de 2,74% na fase de dentição permanente da

Escola de Telheiras. A prevalência de mordida cruzada posterior subiu ligeiramente da fase de dentição

decídua (15,38% na Consulta Hospitalar e 15,52% nas crianças do Infantário Público de Benfica) para

a fase de dentição permanente (20% na Consulta Hospitalar e 16,44% na Escola de Telheiras).

O hábito de sucção na chupeta foi o mais prevalente na fase de dentição decídua nas nossas

crianças (36,54% na Consulta Hospitalar e 89,66% no Infantário Público de Benfica), sendo persistente

respectivamente em 11,54% e 29,31% na referida fase de dentição. Relativamente a este hábito, os

nossos valores foram ligeiramente inferiores aos obtidos por Ventura(215), que refere ter encontrado um

hábito persistente do uso de chupeta em 34% das crianças que observou.

O hábito de sucção digital ou outro que não a onicofagia obteve também nas nossas crianças o

registo mais elevado na fase de dentição decídua do Infantário Público de Benfica, em que 31,03%

persistiam no referido hábito à data de observação, e o valor mínimo de 2,4% na fase de dentição

permanente da Escola de Telheiras. Os valores obtidos na Consulta Hospitalar foram intermédios e

mais estáveis nas diferentes fases de dentição. Ventura, em fase de dentição decídua e considerando

apenas o hábito de sucção digital, obteve um valor de 2,4%.

A partir da fase de dentição mista inicial e estável, tornou-se numericamente relevante o hábito

de onicofagia, atingindo o valor mais alto na fase de dentição permanente na Consulta Hospitalar com

55,56%, e 57,06% na fase de dentição mista tardia da Escola de Telheiras. Nestas duas últimas fases

de dentição, os valores são próximos e admitimos que possam estar relacionados com a consciência

das dificuldades inerentes ao desempenho escolar.

Embora haja casos em que aos hábitos de sucção persistente esteja associada a presença duma

mordida aberta, que muitas vezes se reduz pela supressão do mesmo, não encontrámos evidência

estatística suficiente em ambos os grupos (hospitalar e escolar) para afirmar que em todos os casos em

que haja um hábito de sucção persistente ocorra uma mordida aberta. Obteve-se significado estatístico

em algumas fases de dentição, tanto no grupo hospitalar como no escolar, o que aponta para a interacção

de outros factores etiopatogénicos, como a respiração bucal e a deglutição atípica.

Não obtivemos qualquer relação entre a ocorrência de Classe II na dentição decídua e a persis-

tência do hábito de sucção, tanto na Consulta Hospitalar (teste binomial com frequência de 12,5%),

como no Infantário Público de Benfica (teste binomial com p = 0,44).

A prevalência global média de deglutição atípica nas crianças seguidas na Consulta de Estomatologia

Pediátrica, em que a mesma foi estudada, era de 30%, próxima dos valores médios descritos por

Segovia(59), de 40%.

Concordamos com Moyers(186) quando diz que a prevenção da má-oclusão na dentição permanente

passa antes de mais pela adequada funcionalidade da dentição decídua, pois os contactos oclusais dentários

têm, segundo este autor, uma influência directa na actividade neuromuscular, fazendo modificar o padrão

de deglutição que deixa o modelo infantil e caminha para a normalidade. Diz ainda que algumas crianças

não desenvolvem esta função porque mantêm a actividade muscular infantil nos lábios e nos músculos

oro-faciais. Aqui se enquadram as que mantêm a sucção digital, do lábio ou da língua, e os respiradores

bucais. Segundo este autor há uma correlação entre os problemas psicológicos e a necessidade de manter

estes hábitos primários e, daí, a importância de contemplar um apoio psicológico a estas crianças.
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Como foi referido, as acessibilidades ao tratamento ortodôntico foram diferentes nestas crianças,

havendo por ocasião do acesso à Consulta Hospitalar 13,89% na fase de dentição permanente que

tinha usado um aparelho ortodôntico, enquanto 38,36% o tinha feito na mesma fase da Escola de

Telheiras. Nesta escola, 88,89% das crianças que efectuaram tratamento ortodôntico realizaram-no

em clínica privada.

Há uma grande preocupação estética na procura do tratamento ortodôntico (100% nas crianças

da Consulta Hospitalar e 87,1% na fase de dentição permanente da Escola de Telheiras). As outras

perturbações funcionais obtiveram níveis bastante inferiores, de que a mais próxima, a mastigatória,

incidiu em 30% das crianças da Consulta Hospitalar e em 12,9% das que estavam em fase de dentição

permanente na Escola de Telheiras. Seguem-se nesta mesma fase a perturbação respiratória, com

20% na Consulta Hospitalar, não tendo sido referida por nenhuma criança na mesma condição da

Escola de Telheiras. A perturbação respiratória foi invocada 10% das crianças da Consulta Hospitalar

e em 6,45% na mesma fase de dentição permanente da Escola de Telheiras. À admissão à Consulta

Hospitalar, as crianças que realizaram tratamento ortodôntico no exterior não apresentaram evidência

estatística de que a presença de má-oclusão pudesse estar relacionada com a ausência do referido

tratamento (χ2 = 1,5; p = 0,3), sendo na generalidade dos casos os motivos da procura o insucesso

ou a insuficiência de meios financeiros para dar continuidade ao tratamento ortodôntico iniciado. Ao

contrário, nas crianças submetidas a tratamento ortodôntico na Escola de Telheiras foi encontrada

evidência estatística suficiente para afirmar que o nível de má-oclusão, de acordo com a relação molar

de Angle, possa estar relacionado com o acesso aos cuidados ortodônticos (χ2 = 76; p = 0,006).

O mesmo não aconteceu com qualquer um dos outros protocolos utilizados (nosso protocolo, valor

“ideal”: χ2 = 0,008; p = 0,7. Nosso protocolo, valor médio: χ2 = 1,7; p = 0,2. Protocolo da OMS:

χ2 = 0,6; p = 0,4). Para esta situação podem contribuir dois factos: haver 13,6% de crianças na fase de

dentição mista tardia e 21,92% na fase de dentição permanente com o tratamento ortodôntico ainda

em curso; a estreita margem de dois milímetros utilizada como referência de trespasse “ideal” leva a

que não seja considerada uma redução significativa da má-oclusão de dentes anteriores, ainda que

se consiga uma boa harmonia clínica individual. Daí que os valores de trespasse, incluindo os VMRT,

devam em nossa opinião servir apenas como referência e, em última análise, sancionados pelo objectivo

final a atingir, o da melhor harmonia estética e funcional.

Assim, de tudo o que apresentámos sobre os dados acessórios das crianças que estudámos, se

pode comprovar que:

1 – As crianças do nosso estudo têm características anatómicas próprias que não se enquadram num

único padrão de raça, nomeadamente caucasiana (Quadro 3):

•  Um valor médio de referência de trespasses, vertical e horizontal a considerar

•Elevada ocorrência de casos de aumento do trespasse horizontal

•Grande frequência de diastemas

•Alta prevalência de espaços primata

•Presença elevada de espaços entre dentes definitivos do sector anterior

•Presença moderada de apinhamentos de dentes definitivos

•Elevado número de mordidas abertas anteriores na fase de dentição decídua
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Há ainda outras características anatómicas já referidas e não incluídas nos dados acessórios, que são:

•O predomínio do plano terminal recto (Classe I de Baume) na dentição decídua

•Alta prevalência relativa de Classe II em todas as fases de dentição

Elevada Prevalência de Classe Dentária

Criança Espaços Apinha-
Mordida Predomínio na Elevada Prevalência

de Raça/Área Espaços entre mentos em
Aberta Aumento de

Geográfica Diastema
Antropóides dentes dentição

Anterior trespasse
Dentição Dentição

Classe II Classe IIIdefinitivos definitiva
(Dentição horizontal

Decídua DefinitivaDecídua)

 + /– a)

Caucasiana – – –  +  +  + III I
a)Significativa.

–
Por vezes,

elevada.

Negra  +  +  + – – – I I – –

Árabe –  + –  + – – III I – –

Asiática – – –  + – – III I –  +

Nosso estudo
(área setentrional  +  +  + –  +  + I I  + –
de Lisboa)Portugal

Quadro 3 – Principais características dentárias, incluindo a oclusão,
de crianças de diferentes raças e/ou áreas geográficas(218,219).

2 – Há uma mistura de características em que se incluem sobretudo as do tipo caucasiano e africano;

muito diferentes das características obtidas por Lew e col.(127), que ao compararem a oclusão

dentária de crianças chinesas com a de crianças caucasianas revelaram uma alta prevalência de

Classe III nas primeiras, igualdade de ocorrência de Classe II e um apinhamento de 50%, que do

ponto de vista destes autores é ligeiramente inferior ao das crianças caucasianas. O estudo de

Abu Alhaija e col.(92), em crianças árabes da Jordânia em fase de dentição decídua, demonstrou a

presença de características idênticas às africanas na elevada ocorrência de espaços de 61,8% na

maxila e de 61% na mandíbula, baixa prevalência de mordidas abertas anteriores, com 5,7%, e

prevalência também baixa de Classe II (3,7%). Na fase de dentição permanente, os mesmos

investigadores(76) encontraram uma taxa de apinhamento de 50,4%, mais próxima dos valores

verificados em populações caucasianas.

3 – Não foram encontradas diferenças significativas de características de acordo com o género.

4 – As poucas diferenças identificadas entre o grupo hospitalar e escolar (ex: diferenças no grau de

apinhamento) foram justificadas por razões sócio-económicas e não se relacionaram com diferenças

de protocolo, já que se utilizou um protocolo único e os mesmos critérios, sendo as populações

comprovadamente semelhantes.
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10. Conclusões

Como corolário do trabalho que desenvolvemos, retirámos as seguintes conclusões:

10.A. De Âmbito Geral

A.1. – A discrepância dos resultados de prevalência da má-oclusão dentária e da disfunção têmporo-mandi-

bular encontrada nas crianças estudadas foi consequência: da ausência de uniformidade da utilização

de protocolos e, nomeadamente, do grau de abrangência dos mesmos, incluindo os meios e os

parâmetros de referência de maior ou menor amplitude de variação; de diferenças na interpretação

dos critérios a utilizar, factores sócio-económicos e variações anatómicas associadas à raça. Há

referências bibliográficas de diferenças atribuídas ao sexo. No nosso estudo não encontrámos evidência

estatística suficiente para afirmar a possibilidade de diferença de género em ambas as entidades

anátomo-clínicas consideradas. Ao contrário, verificaram-se diferenças resultantes da projecção da

mesma avaliação no tempo (ex: estudo transversal, versus estudo longitudinal).

A.2. – Foi possível obter resultados convergentes e comparáveis pela utilização dum protocolo único que

preconizámos para a utilização tanto em clínica de estomatologia pediátrica hospitalar, como para

o estudo epidemiológico escolar. Bastou que houvesse convergência nos objectivos comuns a

atingir: o diagnóstico rigoroso, a prevenção e o tratamento precoce dos casos de doença manifesta,

de modo a que fossem socialmente aceitáveis e economicamente sustentáveis. Trata-se duma

complementação do protocolo da OMS, com adição de parâmetros oclusais de referência no caso

da má-oclusão dentária e de sinais precoces de DTM, que melhoram a acuidade diagnóstica.

•As especificidades de cada uma das actividades acima referidas (actividade clínica hospitalar

e acção de saúde pública escolar), sendo igualmente importantes, devem ser contempladas

em protocolos adicionais e complementares e objecto de dotações orçamentais próprias.

•Assim, consegue-se uma maior eficácia no planeamento, economia de meios e celeridade,

através duma acção articulada.

A.3. – Para o aumento da acuidade diagnóstica, ficou demonstrado ser comprovadamente indispensável

o conhecimento exacto das características próprias da população-alvo da acção programada,

incluindo o estudo anátomo-clínico detalhado.
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10.B. Sobre a Má-Oclusão Dentária

B.1. – Foi possível obter resultados de prevalência de má-oclusão dentária comprovadamente

convergentes e comparáveis, através da utilização do nosso protocolo, tanto em clínica de

estomatologia pediátrica hospitalar como no estudo epidemiológico de saúde oral escolar.

B.2. – Há uma maior acuidade diagnóstica na detecção de más-oclusões dentárias através da utilização

do protocolo mais abrangente, que pela inclusão dum maior número de parâmetros oclusais

se traduz, deste modo, no aumento dos valores de prevalência de má-oclusão dentária. Estes

valores atingiram nas nossas crianças o nível mais elevado de 94,28% pela utilização da

referência do trespasse “ideal” de dois milímetros, na fase de dentição permanente da Consulta

Hospitalar e justificam a amplitude de variação que obtivemos e que se situa entre o valor

mínimo de 31,82%, na fase de dentição decídua do Infantário Público de Benfica, e o valor

máximo apontado. A implementação dos diferentes níveis de abrangência contemplou variações

na disponibilidade de tempo e de meios, sem todavia prejudicar a sua exequibilidade, tanto em

actividade clínica como em estudos epidemiológicos.

Assim, aos resultados obtidos nas classificações de Baume ou de Angle adicionaram-se as

mordidas abertas anteriores e o trespasse horizontal superior a dois milímetros no protocolo

da OMS e das más-oclusões de caninos, más-oclusões de dentes anteriores e más-oclusões

posteriores no sentido transversal no nosso protocolo.

B.3. – Há diferenças de prevalência da má-oclusão dentária, com uma redução entre 3,84% e 22,73%

de crianças dos grupos que estudámos, pela utilização dos VMRT que preconizámos e que se

fundamentam nas variações anatómicas da população em causa, não devendo por isso ser

consideradas anomalias, e pela mesma razão, justificando-se a sua exclusão no cálculo da

prevalência de má-oclusão. Estas variações verificam-se não apenas entre diferentes populações,

tendo também sido identificadas na mesma população, em diferentes fases de dentição.

Assim se infere que:

•Há uma sobrevalorização da prevalência de má-oclusão dentária, se não tivermos em conta

as características anatómicas da população estudada e, nomeadamente, com a utilização

como referência de valores “ideais”de trespasse vertical e horizontal. A diferença contemplada

nas reduções verificadas foram obtidas pela diminuição significativa de más-oclusões de dentes

anteriores em crianças com Classe I dentária, que atingiu o valor mais elevado de 30,15% da

totalidade de crianças desta classe, na fase de dentição mista inicial e estável da Consulta de

Estomatologia Pediátrica. Aqui, a aferição da precisão diagnóstica passou pela exclusão da

prevalência dos casos sobrevalorizados.

B.4. – Não há diferença estatisticamente significativa na prevalência global da má-oclusão dentária

encontrada em ambos os sexos, pese embora haja em regra uma maior prevalência de Classe II

nos rapazes e de Classe I nas raparigas, as quais também manifestam maior prevalência de

más-oclusões de dentes anteriores, tanto no grupo hospitalar como no escolar.
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B.5. – Há uma tendência para a Classe II das nossas populações-alvo relativamente às de outros

investigadores.

B.6. – A prevalência de má-oclusão dentária por grupo etário aumentou com o avanço na idade,

exceptuando-se as fases de maior recurso ao tratamento ortodôntico no grupo de crianças que

tiveram acesso ao referido tratamento da Escola de Telheiras (dentições mista tardia e permanente).

B.7. – Há evidência estatística suficiente para afirmar a possibilidade da existência de correlação entre

a má-oclusão dentária e a classe social, verificando-se que no estudo realizado na Consulta de

Estomatologia Pediátrica eram as crianças com classe social baixa as mais atingidas.

B.8. – Não há evidência estatística que suporte a afirmação de que em todos os casos em que haja

um hábito de sucção persistente ocorra uma mordida aberta, o que aponta para a interacção

de outros factores etiopatogénicos de má-oclusão dentária, como a respiração bucal e a

deglutição atípica.

B.9. – Não há correlação estatisticamente significativa entre o hábito de sucção prolongado ou

persistente no dedo ou outro e a má-oclusão dentária de Classe II de Baume.

10.C. Sobre a Disfunção Têmporo-Mandibular

C.1. – Foi possível obter resultados de prevalência de DTM comprovadamente convergentes e

comparáveis através da utilização do nosso protocolo, tanto em clínica de estomatologia

pediátrica hospitalar, como no estudo epidemiológico de saúde oral escolar.

C.2. – Há uma maior acuidade diagnóstica na detecção da DTM com a adopção do nosso protocolo,

face ao da OMS, que se torna mais evidente no seguimento prolongado.

•O nosso protocolo acresce ao da OMS a detecção de desvios nos movimentos mandibulares

de abertura e encerramento e a presença de hipertonia dos músculos mastigadores sem

limitação significativa da mobilidade mandibular.

•Os valores de prevalência de DTM obtidos pela utilização do nosso protocolo no exame transversal

das crianças, tanto à admissão da Consulta de Estomatologia Pediátrica como nas escolas, embora

sejam ligeiramente superiores aos obtidos pela aplicação do protocolo da OMS (até um máximo

de 1,92% encontrado na fase de dentição decídua da Consulta Hospitalar), não são no entanto

estatisticamente significativos. Passam a sê-lo no seguimento longitudinal das referidas crianças

pelo período de dois anos, aonde na mesma Consulta se obteve significado estatístico e uma

diferença máxima de 7,7% na fase de dentição mista tardia. Sendo o aumento efectivo em dois

anos, de 5,77% (na fase de dentição decídua) a 15,46% (na fase de dentição mista inicial e estável);

demonstra-se ser possível prevenir, melhorando a acuidade diagnóstica do protocolo da OMS,

em até 7,7% de crianças com manifestações clínicas (hipertonias musculares e desvios da linha
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média) que, caso contrário, pelo seu agravamento, poderão vir a ter desconforto ou mesmo ficar

incapacitadas pelo aparecimento duma disfunção têmporo-mandibular de causa neuromuscular.

As variações verificadas são atribuídas à inconstância dos sintomas e sinais de DTM em 12,4% da

totalidade de crianças, numa prevalência global média de 20,4%.

C.3. – A prevalência de disfunção têmporo-mandibular aumenta com a idade em ambos os grupos

estudados, de acordo com o nosso protocolo entre 1,72% obtido na fase de dentição decídua

do Infantário Público de Benfica, e 19,44% na fase de dentição permanente da Consulta Hospitalar,

em que atinge o valor máximo obtido de 27,78% aos dois anos de seguimento na referida

Consulta. É um nível baixo a moderado, comparativamente a estudos provenientes de outras

áreas do globo (ex.: Gazit e col.(154) em Israel, 51%; Sonmez e col.(29) na Turquia, 58% a 68%,

atribuindo-se a diferença a factores relativos ao meio.

C.4. – Não há diferença significativa de ocorrência de DTM entre sexos, tanto nas crianças da Consulta

de Estomatologia Pediátrica, como nas escolas.

C.5. – Há no grupo hospitalar que seguimos durante dois anos evidência estatística suficiente para

afirmar a possibilidade de relação entre a ocorrência de DTM e a presença de má-oclusão

dentária. Há igualmente correlação positiva entre a presença dum trespasse horizontal igual ou

superior a seis milímetros e a ocorrência de DTM nas mesmas crianças.

C.6. – Não há nestas crianças do grupo hospitalar seguidas durante dois anos, relação entre a

ocorrência de DTM e a classe social.

C.7. – Não há também correlação positiva estatisticamente significativa entre a ocorrência de DTM e

a presença do hábito persistente de sucção em ambos os grupos estudados.

C.8. – Não há igualmente evidência estatística para sustentar a hipótese de relação entre a ocorrência

de DTM e o hábito deletério de onicofagia.

10.D. Sobre os Dados Acessórios

D.1. – É possível obter dados convergentes e comparáveis das características anátomo-clínicas e

resultados de prevalência inseridos nos dados acessórios entre as crianças do grupo hospitalar

e as do grupo escolar.

D.2. – Há comprovadamente características anátomo-clínicas oro-maxilares e dentárias comuns aos

dois grupos (hospitalar e escolar) situados na mesma área geográfica (área setentrional de

Lisboa). Há no entanto diferenças em cada grupo inerentes às várias fases de dentição. Existem

ainda características próprias da população que estudámos que as aproximam nuns casos de

características da raça caucasiana e noutros da raça negra, invocando a possibilidade da
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ocorrência do fenómeno de miscigenação. É feita uma apresentação detalhada destas

características, que incluem:

•Um valor médio de referência de trespasse vertical e horizontal a considerar

•Elevada ocorrência de aumento do trespasse horizontal

•Grande frequência de diastemas

•Alta prevalência de espaços primata

•Presença elevada de espaços entre dentes definitivos do sector anterior

•Presença moderada de apinhamentos de dentes definitivos

•Elevado número de mordidas abertas anteriores na fase de dentição decídua

D.3. – Há diferenças identificadas relativamente a trabalhos de outros Investigadores que resultaram

de variações de critérios e, nomeadamente, nos parâmetros de referência utilizados, em particular

no que diz respeito aos diastemas.

D.4. – Há uma correlação estatisticamente significativa entre a inserção baixa do freio labial superior e a

presença de diastema, tanto no grupo hospitalar como no escolar. Esta correlação mantém-se para

a ocorrência de diastema igual ou superior a dois milímetros, também em ambos os grupos estudados.

D.5. – A elevada prevalência de espaços primata verificada é mais acentuada na maxila, tanto no

grupo hospitalar, como no escolar.

D.6. – O menor número de crianças com espaço disponível na mandíbula em relação à maxila que foi

encontrado reflecte-se na colocação dos dentes nas arcadas em posição adequada e tem

correspondência na distribuição do apinhamento dentário nas referidas crianças.

D.7. – Há também em ambos os grupos uma alta taxa de perdas dentárias precoces, sendo causa de

desvio da linha média e de consequente má-oclusão dentária nos mesmos.

D.8. – O desagrado estético é a primeira causa do recurso ao tratamento ortodôntico nos dois grupos

estudados.

D.9. – O recurso ao tratamento ortodôntico nas populações estudadas é manifestamente insuficiente,

face à desarmonia ainda existente. A acessibilidade a este tipo de tratamento é diferente entre

os dois grupos, sendo muito mais elevado no grupo escolar, e mais propriamente nas crianças

que frequentavam a Escola de Telheiras (ex: fase de dentição permanente, no acesso ao Hospital

= 13,89% e na Escola de Telheiras = 38,36%).

•Os VMRT são uma referência importante para o diagnóstico e tratamento, devendo no entanto

em última análise submeter-se à avaliação clínica individual.

D.10.– Há perturbações funcionais (estéticas, fonéticas, mastigatórias, deglutição atípica e respi-

ratórias) que podem ser quantificadas pela utilização de protocolos complementares, devendo

ser prevenidas e tratadas precocemente, com vista ao desenvolvimento harmónico das estruturas

anatómicas oro-faciais.
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11. Propostas

Face às conclusões retiradas da experiência adquirida pela realização do nosso trabalho,

propomos que haja:

Uma parceria efectiva entre as acções clínicas e de saúde pública oral, por uma boa saúde oral

para as crianças portuguesas!

As nossas propostas pretendem aproximar, na medida do possível, os objectivos de saúde pública

oral com os da actividade clínica, através da uniformização de protocolos que permitam definir com

precisão, detectar e quantificar as entidades morfo-clínicas que possam carecer de tratamentos.

Têm como objectivos fundamentais um planeamento adequado da utilização dos recursos de

Saúde Oral, tornando-os mais aproximados à nossa realidade, de modo a que haja uma redução da

prevalência, no caso concreto das más-oclusões dentárias e das disfunções têmporo-mandibulares

em crianças portuguesas, de idades escolar e pré-escolar, evitando as formas mais graves e, na medida

em que possam existir, se tornem socialmente aceitáveis e economicamente sustentáveis.

Assim, consideramos fundamental:

•Que haja um gabinete de estudos e planeamento dos recursos de saúde oral, independente e

detentor duma base nacional de dados de informação sobre saúde oral, articulado com a

Organização Mundial de Saúde, funcional e actuante com a máxima eficácia.

•A identificação e quantificação dos objectivos comuns entre a clínica e a saúde pública oral.

•A avaliação dos recursos disponíveis, com o aproveitamento integral dos meios comuns, que

deverão funcionar em articulação cooperante, nomeadamente os serviços de cuidados primários

e os diferenciados (de acção terciária e de reabilitação).

•Ter em conta uma adequada caracterização da população nacional, que inclua o diagnóstico

anatómico preciso na determinação das suas especificidades, de modo a que estas possam

ser contempladas no planeamento e definição dos objectivos a cumprir e, bem assim, na

utilização criteriosa dos recursos disponíveis.

•Finalmente, a economia de meios resultante da execução prática dum plano nacional de saúde

oral único e tendo em conta a realidade portuguesa.
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12. Resumo

O autor deu início em Junho de 2003 a um estudo comparado de prevalências de má-oclusão

dentária e de disfunção têmporo-mandibular entre dois grupos de crianças, dum universo de 626, de

ambos os sexos, em idades escolar e pré-escolar, em diferentes fases de dentição, objecto de escolha

de conveniência, todavia com características comprovadamente semelhantes. O grupo hospitalar (de

250 crianças que recorreram à Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria em

Lisboa) e o grupo escolar (de 376 crianças que constituíam o somatório das que frequentavam no ano

lectivo de 2003/2004 o Infantário Público de Benfica, a Escola Básica do 1.º Ciclo Parque Silva Porto

em Benfica e a Escola Básica n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras, todas sitas em Lisboa). Estudou

também a evolução da prevalência de DTM durante o seguimento de dois anos na Consulta Hospitalar.

Incluiu ainda como dados acessórios ao seu trabalho de investigação referências inéditas de

características anatómicas oro-maxilares e dentárias relativas às populações estudadas.

Procurava saber a razão pela qual há resultados de prevalência das más-oclusões dentárias e

disfunções têmporo-mandibulares tão díspares entre os Investigadores.

Elaborou um protocolo único que permitisse contemplar a identificação e quantificação dos

diferentes graus de abrangência de protocolos, tanto na detecção de más-oclusões dentárias

(resultados das relações oclusais de Angle ou de Baume, face aos obtidos pela aplicação do protocolo

da OMS e também pela utilização dum protocolo mais abrangente, que preconizou), como nas

disfunções têmporo-mandibulares (resultados do protocolo elaborado, em relação aos da OMS). Na

detecção de más-oclusões dentárias, introduziu a referência dos valores médios de trespasse vertical

e horizontal (VMRT) para cada grupo de crianças-alvo do estudo. Utilizou o material instrumental

recomendado pela OMS para a realização de inquéritos epidemiológicos de saúde oral que melhor se

adequavam às exigências requeridas e em quantidade necessária e suficiente.

Realizou exames em duplicado em uma de cada dez crianças observadas, por ordem sequencial,

tendo obtido um grau de reprodutibilidade acima de 95% para as variáveis indiscretas (trepasses) e superior

a 99% para as variáveis discretas (todas as outras). Consoante a abrangência do protocolo, obteve uma

variação de prevalências entre 31,82% e 94,28% para as más-oclusões dentárias e desde valores residuais

(1,72% e 1,92%), verificados respectivamente à observação inicial das crianças no grupo escolar e hospitalar

na fase de dentição decídua, até 27,78% na dentição permanente, no seguimento de dois anos na Consulta

de Estomatologia Pediátrica, para as disfunções têmporo-mandibulares.

Utilizou o teste estatístico de Mann-Whitney para os trespasses e em todas as outras situações o

teste de McNemar ou o de qui-quadrado, quando não foram observadas as condições para a aplicação
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deste último recorreu à simulação de Monte Carlo ou à prova exacta de Fisher. Considerou haver

evidência estatística quando o resultado indicou um valor de p inferior a 0,05.

Demonstrou ser possível obter resultados convergentes e comparáveis através da utilização dum

protocolo único que preconiza, tanto para a aplicação em clínica como em epidemiologia, para o que,

segundo o autor, basta que na sua concepção haja uma procura de convergência nos objectivos

comuns a atingir.

Confirmou que a discrepância dos resultados de prevalência de má-oclusão dentária e de disfunção

têmporo-mandibular encontrada nas crianças estudadas, foi devida à ausência de uniformidade de

utilização de protocolos e, nomeadamente, do grau de abrangência dos mesmos, incluindo os meios e

os parâmetros de referência de maior ou menor amplitude de variação; de diferenças na interpretação

dos critérios a utilizar, factores sócio-económicos e variações anatómicas associadas à raça. Não se

confirmou a possibilidade de diferenças de género, tanto na má-oclusão dentária como na disfunção

têmporo-mandibular, embora esta seja referida por alguns investigadores. Verificou haver em ambos os

casos, aumento da prevalência com o avanço na idade. Comprovou que, no caso da DTM, apenas 8%

das crianças, numa prevalência média de 20,4%, tinha queixas constantes durante os dois anos de

seguimento e que as variações detectadas constituem factores promotores das diferenças encontradas

entre os resultados de publicações relativas a estudos transversais e estudos longitudinais.

Comprovou que a prevalência de má-oclusão dentária fica sobrevalorizada pela utilização como

referência de valores “ideais” e que alguns casos considerados como sendo de más-oclusões dentárias,

são tão-somente variantes anatómicas do padrão da população infantil alvo do estudo, que assim

foram identificados e eliminados pela introdução dos VMRT. A redução obtida foi de 3,84% a 22,73%.

Demonstrou haver aumento até 7,7% da acuidade diagnóstica das disfunções têmporo-

-mandibulares pela utilização do protocolo que elaborou face ao da OMS, com acréscimo de prevalência

em ambos pelo seguimento das crianças durante dois anos, constituindo espaço privilegiado de acções

preventiva e terapêutica.

O autor apresenta as evidências paramétricas de anatomia oral da população que estudou, em

que se incluem o predomínio do plano terminal recto na dentição decídua, a alta prevalência relativa

de Classe II em todas as fases de dentição, a existência dum valor médio de referência de trespasses

vertical e horizontal a considerar, a elevada ocorrência de casos de aumento do trespasse horizontal,

a grande frequência de diastemas, a alta prevalência de espaços primata, a presença elevada de

espaços entre dentes definitivos do sector anterior, a presença moderada de apinhamentos de dentes

definitivos e o elevado número de mordidas abertas anteriores na fase de dentição decídua. A miscige-

nação é a razão apontada para o facto de as características anatómicas encontradas não se enquadrarem

num único padrão racial, apresentando traços comuns às raças caucasiana e negra.

Considera igualmente importante a recolha de dados específicos de cada uma das áreas envolvidas

(clínica ou epidemiológica), para o que propõe a sua anotação em protocolos complementares.

Concluiu sobre a necessidade de uniformização de protocolos, que permitam definir com precisão,

detectar e quantificar as entidades morfo-clínicas que possam carecer de tratamentos, e tendo em

conta o conhecimento profundo das populações-alvo, procurar evitar as formas mais graves, que

quando existam, se tornem socialmente aceitáveis e economicamente sustentáveis.

Finalmente, a proposta duma efectiva parceria entre as acções clínica e de saúde pública oral,

por uma boa saúde oral para as crianças portuguesas!
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13. Summary

The author undertook a comparative study in June 2003 into the prevalence of dental malocclusion

and temporomandibular disorders (TMD) between two groups of children at different stages of dentition.

The study universe  was composed of 626 male and female school and pre-school children, convenience

selected, who had similar documented characteristics.

One group, the ‘hospital group’, was composed of 250 children who had Paediatric Stomatology

appointments at Lisbon’s Hospital de Santa Maria. The second group, the ‘school group’, was

composed of 376 children who between them made up the population of the 2003/2004 school year

at the Infantário Público de Benfica (the Benfica Kindergarten), the Escola Básica do 1. º Ciclo Parque

Silva Porto em Benfica (the Benfica Infant School) and Escola Básica n.º 1 do 2.º e 3.º Ciclos de

Telheiras (the Telheiras Middle and Secondary Schools). All the educational establishments are situated

in Lisbon.

The study also evaluated the evolution of the prevalence of TMD during two years hospital follow-

up. Hitherto unpublished oromaxilar and dental anatomic characteristics on the study population was

also included in the research as complementary data.

The study sought the reason for the varying rates of malocclusion and temporomandibular disorders

reported by researchers.

The protocol drawn up for this study was unique in that it allowed for the identification and

quantification of the different ranges seen in prior protocols, for both the detection of dental malocclusion,

such as Angle or Baume’s results as compared with the WHO protocol and this widened protocol -

which allowed for it – and also for TMD, comparing results from this study’s protocol with those obtained

by the WHO method.

 The author introduces the mean overbite and overject averages for each study group as dental

malocclusion reference values. The study used the material tools recommended by the WHO for

undertaking epidemiological oral health studies. They were the most suitable to best meet the demands

asked of the study and in sufficient quantity.

Duplicate exams were carried out on one in every ten children observed in sequential order,

obtaining more than 95% accuracy for the continuous variables of overbite and overject. An accuracy

of over 99% for discontinuous variables – all the remaining variables – was also obtained. In line with

the protocol’s scope, the rates of prevalence seen were between 31.82% and 94.28% for dental

malocclusion and from residual levels (1.72% and 1.92%) at the initial observation of children in the

school group and hospital group at the temporary dentition stage respectively, ranging up to 27.78% at
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the permanent dentition stage. The latter was seen during the two years follow-up at Paediatric

Stomatology appointments for TMD.

The Mann-Whitney statistical test was used for the continuous variables – overbite and overject -

and the McNemar and the chi-squared test for all other variables. When the latter test could not be

used, either the Monte Carlo simulation or the Fisher exact method was used. Statistical significance

was considered when p <0.05.

The study showed it was possible to glean convergent and comparable results using the unique

protocol which provides for them, both in a clinical and epidemiological application, as the study design

allows for a search into convergence of common aims.

The discrepant rates of dental malocclusion and temporomandibular disorders seen in the study

population stem from a lack of uniformity in the protocols used, particularly their scope. This includes

the means and the length of the reference parameters, different interpretations of the applied criteria,

socio-economic factors and anatomic variations pertaining to race.

Possible gender differences were not confirmed for either dental malocclusion or temporoman-

dibular disorders, despite some researchers citing these. Both of these conditions became more

prevalent as the age of the subjects increased. Only 8% of the subjects out of a mean prevalence of

20.4% had permanent TMD manifestations during the two years of follow-up, implying that the variations

seen arise from the differences in the published results of transversal and longitudinal studies.

The study proved that the rate of dental malocclusion is over-valued by the use of ‘ideal’ references,

meaning that many cases are identified as dental malocclusion when they are merely anatomic pattern

variations among the child population target of the study. These have been identified and eliminated by

introducing overbite and overject mean averages. The reduction obtained was between 3.84% - 22. 73%.

The study shows that its unique structured protocol gives an increased diagnostic accuracy of

temporomandibular disorders of up to 7.7% as compared to the WHO protocol. Both have seen an

increased rate in the two year follow-up, making this the ideal intervention ground for preventive and

treatment actions.

The author presents parametric evidence of the oral anatomy of the study population. This includes

the prevalent straight distal plan on deciduous molar relation, the relatively high rate of Class II during

all stages of dentition and the mean average overbite and overject value to take into consideration. It

also includes the high occurrence of overject, diastemas and anthropoid spaces; the high spacing

prevalence and moderate crowding of anterior permanent teeth and the high prevalence of open bite

in deciduous teeth. Mixed race offspring is the reason given for the mix of caucasian and african oral

anatomic characteristics seen.

The importance of collecting specific data from each area involved (clinical and epidemiological)

is stressed. A note is to be made of these in complementary protocols.

The conclusion underlines the need to standardise protocols. These should allow for a precise

definition, detection and quantification of any morpho-clinical conditions which may need treating.

Protocols should also include a thorough understanding of the target population, trying to prevent

more serious illness in those in need of treatment, seeking to avoid the more severe forms and, if they

are in existence, make them socially acceptable and economically sustainable.

The author ends by proposing a working partnership between clinical actions and public oral

health initiatives which would bring about the best possible oral health for the children of Portugal.
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