
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB1471 
 

PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÕES POR GÊNERO E IDADE EM 
DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL - REVISÃO DE 

LITERATURA 
 
 
 

PRISCILA CRISTINE DE SOUZA MIRANDA 
ALINE SANCHES DA SILVA 
cilinha_sjc@hotmail.com 

ODONTOLOGIA 
UNIVAP 

 
 

ORIENTADOR(A) 
MARÍLIA GABRIELA DE OLIVERIA LOPES 

UNIVAP 



RESUMO 
 
 

PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÕES POR GÊNERO E IDADE EM DIFERENTES REGIÕES 
DO BRASIL - REVISÃO DE LITERATURA RESUMO As maloclusões são importantes 
problemas de saúde pública e, que em sua maioria pode ser prevenida ou interceptada 
facilmente. Com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a maloclusão é o 
terceiro item na ordem mundial dos problemas de saúde bucal, sendo precedido só pela cárie e 
pela doença periodontal. Consistem em problemas que podem produzir alterações tanto do 
ponto de vista estético quanto funcional, repercutindo na oclusão, mastigação, deglutição, 
respiração e fonação, além de causar dores e disfunções da articulação temporomandibular. 
No serviço público podem ser realizados procedimentos preventivos na Ortodontia, 
promovendo o desenvolvimento de uma oclusão normal e ajudando na prevenção de 
oclusopatias de desenvolvimento. A publicação da classificação de Angle foi uma conquista 
importante no desenvolvimento da ortodontia, não apenas por classificar a maioria dos tipos de 
maloclusão, mas também por incluir a primeira definição de oclusão normal. Mais de um século 
depois, esta classificação continua sendo utilizada por ser de fácil aplicação em pesquisa de 
campo, não necessitar de muitos recursos e por dar uma ideia da extensão da prevalência de 
algumas das mais importantes categorias de maloclusão. O objetivo deste estudo foi avaliar 
artigos com prevalência de maloclusão em crianças portadoras de dentadura decídua e mista 
em diferentes regiões do Brasil. A amostra constou de artigos periódicos indexados, datados no 
período de 1999 até os dias de hoje, nas línguas inglesa e portuguesa. Com os artigos em 
mão, foram observadas e analisadas as seguintes variáveis: classificação da oclusão segundo 
Angle: Classe I, II e III. Também foram analisados se havia diferença de prevalência de gênero 
dos infantes. Com os dados foi montada uma tabela ilustrando as diferentes variáveis. A partir 
dos estudos avaliados foi possível verificar que a maioria dos infantes possuíam maloclusões, 
de acordo com catorze autores, a Classe I de Angle prevaleceu outros quatro autores 
concluíram que a Classe II de Angle foi a que prevaleceu. Com relação ao gênero não houve 
diferença significativa, embora alguns autores relatasse uma maior quantidade de oclusopatias 
no sexo feminino. A incidência de maloclusão demonstrou um alto índice, comprovando um 
problema de saúde pública. Houve uma unanimidade, aparecendo em último lugar a 
maloclusão de Classe III de Angle. Foi possível concluir que a maioria dos infantes avaliados 
possuíam maloclusões, em Classe I de Angle. Enquanto que a minoria das crianças avaliadas 
apresentou Classe III de Angle. Não houve diferenças significativas entre as diversas regiões 
estudadas e também entre os sexos. O estudo apresentado permitiu identificar as principais 
oclusopatias encontradas na população infantil do estado, buscando nortear futuras ações da 
saúde pública local. Palavras-chave: Maloclusão, prevalência, ortodontia.  


