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RESUMO Objetil!ll-se Ilpreender as percepções dll mil/oclusão em adolescentes

e seus p(ás, tentando discernir elementos constituidores de uma demanda por

tratamento ortodôntico. Como abordagem metodológica utilizou-se a técnica de

grupo fixaI e o Indice de Estética Dental (IED) pam avaliação da severidade.

A maloclusão, na percepção dos pais, esteve relacionacúl ao aspecto eftrmllção

dentários. Pllm os Ildo/escentt:$, a mllloclusão implica as relações pessoais

através da estética, como um objeto de ancoragem paTa identidade socilll Os

entrevisrados percebem a maloclusão e sentem necessidade de tralá-w através

do IIJO de Ilpare/hos, porém esbllrralll em dificuldades de Ilcesso aos serviços

ortodõnticos.

PAlAVRAS-ClfAVE: Má oclusão; Percepção; Sllúde Púb/icll.

ABSTRACT 7be Hudy aims Ilr apprehending lhe mll/occlusíon percepriolls

among adolescenlJ and their parenrs, rrying lO discern formarive elemenlJ of

a demandftr ortbodonric lrearment. As a melbodological approacb, lhe ftcus

group leclmique Ilnd riu Dental Aesrlutic Index ftr riu severiry assessmenr

were used. ln riu parenrs'perception, ma/occ/usion was rewted to dental aspeet

and reerh ftrlllarioll. For rhe adolescems, 11Ialocclusioll ajficrs rhe perwnol

re/ario!/.sIJips Ibrottgb Ilesrherícs, as ali allcIJoríllg objccr flr soda/ idemiry. 7he

interviewed perceive lhe malocclusion and fiel rhe need to rrear ir by using

orr!Jodolltic Ilpp/iallces; !Jowever, r/U!:y fi"d diJIicu/tíes iII accessillg orr/Jodo"tic

serVtces.

KEYWOROS: Malocdusion; Perccption; Public Health.
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INTRODUÇÁO

A saúde bucal está relacionada a uma série de

fatOres, dentre os quais a correta posição dos arcos e

elementos dentários que podem ou n:io interferir na

presença ou auséncia de patologias orais. Ao meslllo

tentpo, a sociedade impõe critérios rígidos de estéti

ca que acabam influenciando as relaçõcs interpessoais,

exercendo influência na autoesüma do indivíduo. A

maloclusão, definida como anomalia do crescimento

e desenvolvimemo dos demes e/ou arcos dentários,

apresema alm prevalência e possibilidade de prevenção

e trammemo, e ao provocar, em alguns casos, descon

fono estético e agravos funcionais, pode levar a um

impacto social pela interferência na qualid1de de vida

dos indivíduos afelados. (MARQUES el aI., 2005; PERES

el ai., 2002; TOl>lITA el ai., 2000a).

Alguns fawres influenciam na complexidade e

variabilidade das maloclusõcs, como a heredit:lrie~

d:lde, hábitos nocivos, função respir:.nóri3 n3s:l1 pre~

judicada, cárie demária, traumas demários, enlIe ou~

lros (LINO, 1995). Condicionames sociais aparecem

como agentes inespecíficos, uma vez que estes podem

levar 30 ap3recimento de um f3lOr Clusal diteto, con~

tribuir par:!. o :lgr3vamentO deste f.1tOr ou da maloclu~

são em si.

Dos problentas peninemes à saúde bucal, a

maloclusão ocupa, no Brasil, o terceiro lugar em

frequência, antecedida pela cárie dentária e doença

periodontal (PINTO, 1994; BRASIL, 2004). No le~

vantamenro epidemiológico realiz.1do no Brasil em

2002~2003 (BRASIL, 2004), constatou~se uma preva~

téncia de maloclusão de 58,14%, na idade de 12 anos,

sendo as regiõcs Sudeste e Sul as que mais aptesen~

taram o problema com uma prevalência de 64, II %

e 62,87%, respectiv3mente. AJguns estudos sobre
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prevalência de maloclusões apontam que seus per~

centuais raramente estão abaixo de 50% (GALVÁO;

PEREIRA; BELLO, 1994; SCHWERTNER et aI., 2007;

MARQUES el aI., 2005; ALVES el aI., 2006; SULlANO

t:f aI., 2007), porém, aS diferenças metodológiCls na

apreens:io destes percentuais são fatores limit3ntes

destes achados.

A preocupação com a estétiCl é notória nos dias

atu.1is, principalmeme na população jovem que pasS:!

por mudanças corporais e sofre influências de inúme

ros seguimentos sociais, com predominância d3 midia.

Percebe~se, emão, que o tratamento ortodômico é mais

valotizado e desejado pot grande parte da população,

em especial os adolescentes, que bUSClm uma estétiCl

satisfatóri3. Isso tem levado a uma populatização da

onodomia, tornando~a mais difundida e Cid, vez

mais solicitada, embora ainda não seja acessível a

todos. lndependemememe do nível socioeconâmico

cultural, programas de onodomia preventiva deveriam

atingir toda a populaç:io e assim poderiam reduzir o

percentual de 111310clusões (MAIA; MAlA, 1998).

A aparéncia dentária na percepção do paciellle é

geralmente menos sentida quando comparada à avalia

ção do onodondsta (PINHEIRO et aI., 2005). A forma

como a população petcebe esta problemátiCl é de extre

m3 impord.nci3 para que soluções sej3nt busc3das com

o propósilO de resolv~-la a partir de sua significincia

individual. A participação popular na discussão de suas

necessidades e na definiçáo de suas prioridades deve ser

uma constante no planejamento em saúde, como bent

prevé as diretrizes do SUS. Para tanto, a caracterização

socioeconâmiCl dos indivíduos, o conhecimento da

percepção social acerCl das maloclusões, Sua forma de
- -prevençao e tratamento e o acesso a este tratamemo sao

questões de grande valia para a abordagem públiCl ou

privada que se pretenda realizar na população e vêm a

abranger os propósitos deste estudo.
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Alguns :lUlores (MARQUES tt aI., 2005; GHERUN~

rONG; Ts.AKOS; SHFJHAM, 2006) apontam a necessi~

dade da milização de indicadores subjetivos em saúde

bucal que busquem avaliar a extensão na qual os pro~

blemas bucais rompem a normalidade da função social

e OC:tsionam mudanças no comportamento do sujeito,

relacionados a semimemos e impactos do funciona~

memo oral e aparência, fazendo menção à importân

cia da percepção dos indivíduos sobre a necessidade

de serem tr:ltados.

Objetiva~se, assim, apreender as percepç6cs de

saúde sobre maloclusães dos esludames de 12 anos,

da rede pública de ensino, e seus respectivos pais, ten

tando discernir elementos constituidores de uma de~

manda por tratamento ortodóntico.

METODOLOGIA

o estudo foi fC:llizado na cidade de N:naIlRN,

com 13 adolescentes e seus respectivos pais, tolali~

zando 26 sujeitoS, de duas escolas públicas distintas.

Em cada escola foram formados dois grupos, um de

pais e outro de filhos (Escola 1: Alunos A a F, Escola

2: Alunos G a N) (Quadro 1). O tempo de dura~

ção dos grupos foi de aproximadameme uma hora e

mela.

Os crnenos de inclusão dos adolescentes nos

grupos fOC:tis foram: idade de doze anos no período de

realização da entrevista, uma vez que esta idade é con~

siderad1 como id.1de~índiceda OMS e a fase de maior

instabilidade oclusal (dentição mista) está delermina~

da; ser aluno do Ensino Pundamemal de escola pú

blica: e a aceitação, consentimento e participação dos

pais e filhos (Resolução 196/96 do Conselho Nacional

de Saúde). Dados como 10C:t1 de moradia, ocupação,

renda f:1mil iar e escolarid:lde dos pais foram registrados

para a caracteriz.ação social.

Para a realização deste trabalho, miliwu-se a

abordagem metodológica qualitativa, a qual não faz

ênfase à representatividade llumérica e aleatória paf:l

a gencraliz:lção da :ImOStfa na população, maS à coleta

de informaçõcs suficientes para a reconstrução do dis~

curso, permitindo uma análise aprofundada da sub

jetividade sobre o tema em estudo (MINAYO, 1998).

Foi realiz.ada a técnica de grupo fOC:tI para a colem

das informaçóes verbais (COSTA, 2002), considef:ld.1

adequada para estudar a lemática em questão, a qual

seguiu um roteiro que abordava questões com o in

tuito de aprender como os participantes interpretam

a realidade, seus conhecimentos e experiências (DIAS,

2000) acerca da maloclusão.

Segundo Dias (2000), o objetivo cemral do gru~

po focal é identificar percepções, sentimentos, atitu

des e idéias dos participantes a respeito de um deter

minado aSSUnto, produto ou atividade.

Os dados coletados foram submetidos à tecnJca

de Análise de Conteúdo Temática (BARDIN, 1977),

obedecendo às etapas de pré-análise, exploração do

material e tratamento dos resultados e imerpreração.

OutrO instrumento aplicado foi o índice de 8té~

tica Dental OEO), descrito pela Organiz.ação Mundial

de Saúde (OMS, 1997), que propunha, dentre vários

outros aspectos da saúde bucal, um estudo acerca das

anomalias dentofadais. Através deste índice, é possí

vel a observação de cada componente da malodusão,

bem como a condiç:ío de oclllsopatia geral (severidade

e necessidade de tratamento), dada por escore final. O

lEO é designado especificamente para medir a estética

dental, baseado em padrões estéticos socialmente defi

nidos, ou seja. avalia a aceitabilidade social da aparén~

cia dental pela percepção pública sobre esta esrética,

conferindo pesos diferenciados para cada componente
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QUADRO 1 - Caracterização dos adolescentes segundo escore IED', severidade da maloclusiio, necessidade de

tratamento orwdôntico, percepçáo do responsável e do filho.

Aluno IED Maloclus.io Necessidade I'ercepçáo l'en::epçáo

Tratamemo Pa..i/Mie Filho

A 28 Definida Baixa Elerivo c,,, Definida

B 39 InCól paei t;;Ulte AI~ Imprc:.'\eindivel Definida SeVl:ra

C 27 Definida Baixa Eletivo Definida Definida

O 30 Definida Baixa Elerivo W. SeVl:ra

E 2j c,.. Baixa Po~ Defmida Defmida

F 48 IllGlpaei IJl.llte AI~ Imprc:.'\eindivel Definida SeVl:ra

G 38 IIIGlpaeiCl.llte A1~ Imp=eindivel Definida SeVl:ra

H 32 SeVl'U AI~ AJeU111'ntl' Dl'~l'i:Í\'l'1 c,.. U\'l'

I 27 Dl'finida Baixa Elerivo [licapaei (;Il\ tl' Definida

J 32 Sl'Vl'ra Ab Ah:alTll'ntl' lli~l'j:íVl:1 Severa Dl'finida

L 26 Defmida Baixa Ell'tivo Defmida Dl'fUlida

M 29 Dl'finida Baixa Eletivo c,,, c,..

N 29 Dl'finida Baixa Eleci"o I Severa Dl'finida

• 'n.fioo d< E"",ln Dom..l (IED).
""",," Elohnraçi<> 1'nlpria.

do índice (MONACOj BOCCUNlj MARel, 1997). Os

seus componentes são; ausência de dentes, apinha~

memo dentário, espaçamento, diastemas, desalinha

mento maxilar anterior, d.eS3linhamemo mandibular

anterior, olJerjet maxilar amerior. overjet mandibular

anterior. mordida aberta vertical e a relação molar an~

teroposterior. O somatório destas condições resulta no

escore lED, que demonstra a severidade da maloclu~

sáo em ausente ou leve, definida, severa e muiw severa

ou incapacitame, além da necessidade de tf:namemo

orrodômico, de nenhuma necessidade a imprescin~

divel (MARQUES et aI., 2005j OMS, 1997j MONACOj

BoccuNI; MARCI, 1997).

Os dados do lED foram analisados para efeito

de classificação dos adolescentes com rclaçáo ao grau

de malodusáo e a neassidade de tratamento, e para

compaf:lçáo destes com as falas dos envolvidos.

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. l' 7~3·77L n...ddt•. lO 1I)

RESULTADOS

A caracterização social do grupo estudado foi ex

pressa em termos de ocupação dos pais. renda familiar

e escolaridade. revelando que a maioria trabalha no

seLOr lerciário, recebe enue dois e cinco salários mí~

nimos, e grande pane apresel1la como maior nível de

insuução o segundo grau.

A análise das emrevisras permmu a orgamZ3çao

do material textual nas seguintes categorias e subcne

gofi:ls (Figura 1);

o e1Jtendime1Jto sobrt! smíde b,u:nl e 1Jw!oclll.Sões:

Foi observado que, quamo ao emendimemo so

bre saúde bucal, pais e filhos entrevistados enfatizaram



FIGURA 1 - Gtegorias e subcategorias obtidas a partir do material textual.

Categoria

Conhecimento sobre
maloclusóe5

Acessibilidade aos
serviços

==>

==>

Subcategorias

• Noções sobre Maloclusóe5

• Entendimento sobre Saúde Bucal

• Necessidade de tratamento

• Busca por serviços

aspectoS relativos ao cuidado, .à higiene bUClI e ao tra~

mmento da c:írie, com pouca referência a uma Vlsao

ger.ll de saúde:

... Escovar após todas as refeições {...}. Esco

t'ar para tirar as coisas da boca, o restante da

comida dos dentes { ..}. Cuidar da higiene

da boca, escovação { ..] passar o fio dental

na boca { ..l. Cuidar dos dentes { ..l escovar

os dentes após comer coisas doces {..}. Trocar

sempre a escova por outra { ..J. É o tratamento

que vod tem que faur sobre os dentes { ..}.

Ir ao dentista de 6 em 6 meses (. ..). Perdi os

dentes porfalta de cuidado...

k maloclusõcs foram percebidas como uma

entidade distinta, com conceitos, causas e formas de

tratar, sendo resSllt3da pelos enrrevist3dos a necessi~

dade de tratamentO oftodômico para os 3dolescemes.

O conhecimento sobre prevenção de malodusões foi

reconhecido na medid3 em q ue os entrevist3dos expe

rimentamm problemas oclusais. Não foi percebid3 a

relaç:ío entre c:írie e maloclus6es. que é POntO funda~

mental na prevenç:ío destas.

A percepção da severidade da "wloclltslio:

A severidade de maloclusão foi dividida, para fins

de análise, em alta e baixa. Tanto os filhos com alta se~

veridade de maloclusão e seus pais quanto os de baixa

severidade perceberam a malodusão em algum grau,

sem, necessariamente, sua percepção coincidir com o

resultado técnico obtido no IED. Entre os pais, ape~

nas três dos doze entrevistados perceberam a maloclll~

são igual à encontrada no exame, ouuos três aumen~

taram o problema oclusal dos filhos. e ainda sete deles

diminuímm o problema real. Entre os adolescentes,

cinco perceberam com precisão o seu problema, três

aumenramm sua condiçâo e seis diminuíram o agravo.

De todos os entrevistados, metade diminuiu a condi~

ç:ío oclusal real dos adolescemcs, um terço deles perce~

beu a real condição e apenas um quarto aumentou-a

(Qu,dm I).

Entre pais e filhos. ocorreram poucas diferenças

de percepç:ío da lllalodusão. Enquanto os pais per~

ceberam-na COntO uma responsabilidade que precisa

ser pensada, no que diz respeito à sua gravidade real,

para. s6 então. bUSClr um tratamento. deparando~

se ainda nas dificuldades da sua realização. os filhos

percebemm~na como algo que lhes incomoda e que
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precisa ser tr.ltado. exercendo, de certa forma, pressão

para a realiz.ação do tr:J.tamemo onodôntico. Entre~

lanto, esbarra-se nas dificuldades de acesso aos servi~

ços onodônticos, O que sugestiona ser este um fatOf

determinante.

Destarte. a maloclus::ío na percepção dos pais

esteve relacionada ao aspecto dentário (aparência) e 11

formação dentária (hereditariedade e desenvolvimento

dos dentes). Já para os filhos. além da relação com os

dentes, existem as inter~relaçóes pessoais. no sentido

de cnvergonhar~sepelo feio. T.1is percepçóes são i1us~

Iradas pelas seguintes falas de pais e filhos:

... É voci sair com os dentes deflrnwdos, en

ttÍO eles ntÍo têm como ter aquele encaixe entre

um e outrO, da pane superior com a inferior

[. ..J. NtÍo stÍo os de dma casados com os de~

baixo [. ..}. Denu encaixado errado na boca

[...}. um a /ler com o mamar da criança [. ..J
mordida [...}. Quando ntlSU um dente em

cima do outrl) [. ..}. Vtom da flrmaçtÍo do dente

[. ..J. Não vai morder direito [. ..J mé a voz

dele é diferente [. ..J. Preconceito { ..}. Vê os ou

tros terem os dentes bonitos [. ..J a pessoa tem

que ficar só de boca feclJadl1 [. ..} ntío COl/Jegue

emprego...

A nussibiNdl1de nos serviços de ortMonNn:

ficou implícitO que a percepção da m:l.loclu~

são não é o f:Hor princip:!.l n:!. busca por serviços

orrodônricos, onde esta prOCUf:t se dep:!.ra com ou~

uos fatores, como :I. condição financeira e a oferta

desses serviços no âmbitO público, os qU:l.is fof:l.Ol

insuficientes p:l.ra result:l.f n:l. re:l.lização de um tf:l.~

lamentO, porém, suficientes para :I. form:l.ç:ío de de~

mand:l. .

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt1""""'" ~. 3~. n. 117. I' 7~3·77L nud&•. lO II)

I-'oi reconhecido que os serviços orlodônticos es~

tão dislantes, havendo grande dificuldade de acesso,

devido 11 escassez de serviços públicos especi:l.liz.ados

e pela condição financeira insuficiente para o uso de

serviços privados.

... O problema do dentista é que é muito

caro [. ..}. No privado também tem espera

[. ..}. Eu não procurei ainda não [. ..} mui~

to dificil, tem muita gente querendo colocar

aparelbo [.. .}. É muito disputado, rinba que

colocar o nome, depois esperar [. ..}. Minba

colega disse que fazia aqui nesu posro, mas

só que eu fui afrtÍS t: não bora [. ..}. Onde fiz

é dificil conseguir uaga, o preço é alto [. ..}.

Na Faculdade de Odontologia se wcê bara

Ibar consegue desde que tenba oportunida~

de de se inscrever [. ..}. Esse tratamento ai a

gente niio procurou ainda niio [. ..}. Eu acbo

muito dificil [. ..}. Meu pai borou meu nome

na lista de maiJ de cem pessoas. 01 escolberam

cinquenro...

ll:l.rece haver muito estigma com relação ao rr:J.ta~

mento das m:l.loclusáes. Ao ser :l.bordada:l. utiliz.ação de

aparelhos ortodônticos, renHe:!. idéia de algo distante.

incompreensível, algo s6 decifr:ivel por especialistas. O

falO de ser um tralamentO caro, elitista, torna o seu

uso um:l. questão de status. Enquamo alguns cit:l.m o

tem:l. do emprego. há quem queim uS:l.r :l.p:l.relhos ape~

nas porque ach:l. bonito:

... um geme que perde {[fé emprego por caUJa

dos demes [. ..J. É muito imporrame pra ajei~

rar os dentes [...}. Depende da gmviddde [...}.

Muiros querem usar só porque é moderno

[".J. Aquilo afita muiro a aparência...



DISCUSSÃO

FatOres abordados neste estudo, como ocupação

e educação. refletem os valores. a percepção do grau da

doença e as :ltirudes a serem Tomadas (TOMlTA; BIJELLA;

fRANCO, 2000b). Outros [nores, como a renda e lo~

cal de moradia, refleTem dirctarncmc na acessibilidade

aos serviços. Quanto à. renda, ela foi, em geral, con~

siderada baixa, o que leva a um consumo direcionado

para as necessidades básicas, conforme comenta Souza

(1981), para quem quanto menor o nível de renda,

maior a proporção do orçamento gasto em alimenta

ção e. assim. uma situação de gaStoS com doenças, for~

çosarncntc. rcfleTe cm redução nos itens básicos. Aqui.

também estes aspectos foram desfavoráveis à efetiva~

çia do lratamento por via publica ou privada.

Quando alguem procum um serviço de ooümo

logia, não rraz consigo apenas um problema bucal dis

timo, que tem uma solução prática. Com ele, vem sua

experiênci:J. de vi<b, su:J.s h:lbili<bdes componamen~

tais, seus recursos fisicos e emocionais, sua cultura,

suas experiências com serviços de saúde e suas expec~

. .
t3t1vas pessoaIs.

A forma como se percebe o grau de doença é um

f.-ltor importante, que determin:J. a procul<l por um ser~

viço, muito embora não seja definitivo. Mesmo com

um conhecimelllo l<lzoável da condição dentária dos

filhos e com acesso também razoável ao trammento

cirúrgico, restaurador e preventivo, oferecido na rede

pública de saúde, alb'llns adolescentes continuavam

com necessidades de tr.1tamento sem resolver, deno~

tando existirem outras questões envolvidas.

Segundo Tomita; Bijella; j'ranco (2000b), as

crianças brasileiras apresentam um dos mais altos ín

dices de extTaçõcs dentárias prematuras, sem m:mu~

tenç:'ío do espaço perdido. Lesões de cárie extensas náo

tratad:J.s são f.1toreS agravantes na determinaç:'ío de

maloclusão, uma vez que podem gerar per<b de e1e~

mentos dentários e perda de espaços interproximais,

favorecendo, assim. movimentações indesejadas dos

elementos dentários. Esta relação foi pouco percebida

entre os entrevistados deste estudo. Mesmo outros fa~

tores, como hábitos parafuncionais nocivos e proble~

mas respiratórios, nos quais se pode intervir preven~

tivamente, só foram percebidos na medida em que a

malodusão já estava instalada, sendo assim, pode~se

afirmar que a prevenção das maloclusões é pouco di~

fundida popularmeme.

Quamo ao entendimento sobre saúde bucal, pais

e filhos entrevistados enfatiz..uam aspectos sobre cui~

dado, higiene bucal e tratamento <b cárie, com pouca

referência a uma visão geral de s:J.úde, o que corrobof3

o estudo de Garbin et aI. (2007), em que os adoles~

centes definiram saúde bucal como higiene, aparência

e ausência de doenças bucais.

A malodusão é vivenciada no cotidiano dos sujei~

tOS que procUr:lll1 miliz.1r o OUlfO como referenei:J.l para

comp:l.ldção, e como um objeto de ancor:lgem para

identi<bde social. Uma condição biológica que retrata

um consumo simbólico, no qual os indivíduos buscam

compartilhar dos mesmos valores (BOURDIEU, 1974).

As maloclusõcs parecem estar presentes no dia a

dia dos adolescellles pesquisados. Quem vive com o

estigma de ser tratado diferente, por ler maloclusão e

esta afetar sua aparêneia estética, não consegue esque~

cer. incorporando sentimentos de intimidação e des~

prezo, os quais são levados à tona quando este assunto

é abordado. Biazevic el aI. (2007) verificaram que os

maiores impactos associados à maloclusão em adoles~

centes foram sentirem~se inconfortáveis ao comer, en~

vergonhados, tensos e irrit3dos com outras pe&'>oas, o

que demonstra que. além das alterações fisiológicas. a

subjetivi<bde do indivíduo é :tfetada.
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Em geral, a maloclusão foi percebida em grau

menor que o real ramo pelos pais quanto pelos filhos,

como também a necessidade de tratar em resposta aos

anseios gemdos pelos incómodos estéticos elou fun~

cionais. Esse achado foi semelhante em Peres ef ai.

(2002), onde um dos resultados do estudo foi a discre~

pância entre as necessidades normativas e a percepção

dos indivíduos com telação aos problemas oclusais,

sendo que os critérios normativos idemiflcaram mais

problemas do que os percebidos pelos indivíduos,

como também para tratamento onodóntico superes~

lÍmam a prevalência dos problemas oclusais quando

comparados à percepção dos adolescentes.

Mesmo havendo interesse pelo tf:l.tamento OrtO~

dôntico pela maioria dos participantes deste estudo,

apenas um adolescente teve a possibilidade concreta

de realização deste serviço, uma vez que encomrou

vaga em um serviço universitário especializado. O

acesso a bens e serviços de saúde bucal restringe-se aos

grupos sociais mais favorecidos, de forma que apenas

5% d1 população tênt :lcesso regui:J.r a esses serviços.

Some-se a isso a maior dificuldade de acesso ao lrala~

memo das maloclusõcs, visto que a oftodontia, como

especialidade odontológica, constimi o que se conven

cionou chamar de tratamento pata pessoas privilegia~

das (TO~IlTA; BllELLA; FRANCO, 2000b).

No estudo de Marques el ai. (2005), foi ob~

servado que o aho custo do Ir:namelllo onodôlll..ico

foi o principal modvo pelo qual o escolar não estava

sendo tratado, motivo relatado por 71,5% dos pais

entrevistados.

Programas preventivos, com tratamentos de cá~

ries incipientes, higiene oral, uso de flúor e conrrole

de fatores ambiemais associados à maloclusão (deglu

lição atÍpiCl, perda dentária precoce, infecção respi~

rat6ria, hábitos de sucção deletérios, dieta de baixa

consistência), que podem ser realiz;ldos na Atenção
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Básica parecem ser as melhores medidas para se redu~

zir a alta prevalência de maloclusõcs,

Segundo Hebling el a/. (2007), a elaboração de

protocolos de assistência em oftodontia utiliz;lndo os

recursos humanos já disponíveis dentro da Unidade

Básicl de Saúde (UBS), com a estruturação e solidi~

ficação dos atendimentos ao público, e o correto pla

nejamento das ações oftodÔnticas tornariam possível

a realiz;lção de açõcs preventivas e interceptoras n:lS

próprias UBS. enquanto maiores recursos possam ser

aloc3dos para os Centros de Especialidades Odon~

tológiGl.s, com a implantação de procedimentos em

Onodontia Corretiva.

Para Peres; Marcenes; Tmeber (2002), a demanda

pam tratamento onodôntico na sociedade ocidental

é um fenômeno cultuml parcialmente mediado pela

capacidade de pagamento, mas a decisão para a inter~

vençáo náo pode ignorar o significado culmral e social

do aspecto dentofada!. A utilização apenas de crité

rios clínicos para definição de problemas ortodônticos

pode esTar superestimando as necessidades de tmta~

mento onodômico (BIAZEVIC el ai., 2007). Existem

graus de problemas oclusais definidos tecnicamente

que são aceitáveis pela população e que devem ser

considerados na decisão de indicação de tratamento

oTtodônrico. permitindo. dessa forma, uma melhor

definição dos problemas oc1usais e interferindo dire~

13meme pata a diminuição da demanda para esse tipo

de ttatamento, que, no entamo, ainda é alra.

CONCLUSÃO

Aspectos subjetivos são de grande importância

na avaliação da ne<:essidade do tratamenro ortodôn~

tico, alUando como medida auxiliar no diagnóStico



clínico das mJloclusões, tendo em vistJ que há graus

de maloclusões aceiráveis pela população. A formação

de demanda por serviços de saúde se dá em fUnção da

construção de necessidades, desejos e motivações. ha

vendo re1Jção com JS percepções que as pessoas, de

um dado grupo social, têm sobre Jqucle serviço.

A realidade epidemiológica das maloclusões e a

falm de programas de saúde, que visem 11 saúde bucal

como um todo, agravam a situação, tornando maior

a demanda reprimida nesta área. Estudos sobre esta

temática são necessários e servem para alertar a so

ciedade sobre a dimensão deste problema, atraindo

a atenção para as ações em saúde pública. A probJe..

m:Í[ica das malodusõcs permeia os sentimentos dos

indivíduos e faz parte das suas preocupações, anseios e

necessidades. Essa nccessid:lde náo é apenas de cunho

psicossocial, mas biológica também. A Saúde Coletiva

deve reconhecer esses anseios da população e a grande

demanda para os serviços ortodônticos e, 6llalmenu.

tramr este problema de saúde pública juntO aos pro

gramas de S:lúde BUClI, f:lcilitando sua solução, com

atenção necessária para esta questáo.
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