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Atualmente observa-se que grande parte da população 

apresenta algum tipo de desvio morfológico e/ou funcional do 

sistema estomatognático (BOECK; GIMENEZ; COLETA, 

2003). O desenvolvimento dos centros de correção de 

deformidades dentofaciais em nosso país e o notável aumento 

na demanda destes serviços cria a necessidade de realizar 

estudos de prevalência destas deformidades para planejar e 

efetuar tratamentos de maneira mais adequada (BELLO; 

RODRÍGUEZ, 1985). O tratamento das deformidades 

dentofaciais está focado na correção da má-oclusão severa, 

deformidade facial, e conseqüentemente a relação maxilo-

mandibular por uma combinação de ortodontia e cirurgia 

ortognática (BARBER et al., 1992). O presente trabalho visa um 

estudo epidemiológico das deformidades dentofaciais tratadas 

na região de Maringá.

Nowadays the great majority of the population has some type of 

morphological and/ or functional disordes in the stomatognathic 

system (BOECK; GIMENEZ; COLETA, 2003). Due to the 

development of centers of dentofacial deformities correction 

and the great demand of these services in our country, it is 

necessary to carry out studies about these deformities, in order 

to offer appropriate treatments to the patient (BELLO; 

RODRIGUEZ, 1985). The treatment of dentofacial deformities 

aims at correcting occlusion and maxillary-mandibular 

problems and facial deformity through a combination of 

orthodontia and orthognatic surgery (BARBER et al., 1992). 

The present research aims at an epidemiologic study of 

dentofacial deformities treated in the region of Maringá, state of 

Paraná - Brazil.



INTRODUÇÃO

As más-oclusões e as deformidades 

dentofaciais na maioria dos casos são resultantes de 

distorções moderadas ou severas do processo de 

desenvolvimento normal (SUGAWARA; MITAMI, 1997). 

Tais deformidades necessitam de tratamentos corretivos 

integrados através de ortodontia e cirurgia ortognática.

O tratamento das deformidades dentofaciais 

constitui atualmente um dos campos mais discutidos na 

área de Cirurgia Bucomaxilofacial. Seu estudo tem 

englobado aspectos biológicos, fisiopatológicos, 

técnicas cirúrgicas e anestésicas, manejo pós 

operatório, crescimento e desenvolvimento facial e 

estética (BELLO; RODRÍGUEZ, 1986)

F o i  e s t a b e l e c i d a  a  i m p o r t â n c i a  d o  

desenvolvimento de estudos estatísticos nacionais e 

regionais, para o conhecimento da prevalência das 

deformidades dentofaciais (BELLO; RODRÍGUEZ, 

1986) e assim planejar de maneira mais adequada os 

serviços destinados ao tratamento das mesmas. Estes 

mesmos estudos serviram para dar importância para 

esta área nos programas de pós-graduação em cirurgia 

maxilo-facial. Também permitiram desenvolver 

programas de difusão e informação ao público e a outros 

profissionais de saúde, a respeito da prevalência destas 

deformidades e de suas possibilidades de tratamento 

(BELLO; RODRÍGUEZ, 1985). 

Segundo Proffit (1993), a maloclusão de Classe I 

representou o maior grupo (50 a 55%), a Classe II foi 

significante (15 a 20%) e a Classe III (cerca de 1%), 

representou uma proporção muito pequena do total. 

Como era de se esperar, a prevalência das más-oclusões 

e de seus vários tipos variaram entre grupos raciais, 

étnicos e de nacionalidades diferentes.

Ferder (1985) indicou que aproximadamente 

75% da população norte-americana apresentavam 

desarmonia oclusal e destas 37% exibiram uma má 

oclusão definida, dos quais 5% são classificados como 

Classe III. Dá análise realizada por Silva Filho (1989), 

88,5% da população apresentou algum grau de 

desarmonia oclusal: das más oclusões , a Classe I foi a 

mais prevalente (55%), seguida pela Classe II (42%) e 

pela Classe III (3%). Neste referido trabalho as más 

oclusões esqueléticas, de Classe II e Classe III não se 

mostraram sensíveis aos fatores sócio-econômicos, o 

que levou à conclusão de que as más oclusões com 

envolvimento esquelético guardaram uma forte relação 

com a hereditariedade, não sendo vulneráveis aos 

fatores ambientais para a sua instalação.

Angle (1903) já afirmava que a única 

possibilidade de se corrigir as deformidades dentofaciais 

verdadeiras era a combinação da Ortodontia com a 

cirurgia, sendo reconhecida à importância do esforço 

combinado destas duas áreas distintas na 

abordagem das desarmonias dentofaciais dos pacientes 

portadores de problemas esqueléticos.
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MATERIAIS E MÉTODO

A metodologia empregada foi à abordagem 

indutiva com procedimentos estatísticos e descritivos, 

sendo a técnica de pesquisa a documental indireta com a 

utilização dos prontuários dos pacientes atendidos no 

período referido (1997-2003).

RESULTADOS

Com relação à distribuição por deformidade 

nota-se, pela Tabela 1, que a deformidade mais 

submetida ao tratamento foi a Classe III com 53% dos 

pacientes. Embora teoricamente esta classe represente 

a minoria das más-oclusões na população nos dados 

observados ela atingiu mais de 50%.

Quanto à classe II, os dados observados 

concordam com os resultados esperados na população, 

uma vez que o esperado é 20% a 42% e o observado foi 

de 33%. 

Nota-se ainda que houve também uma inversão 

com relação à proporção esperada na classe I (Tabela 

1). Na população esta é a deformidade com maior 

prevalência com 55% e nos pacientes observados a 

ocorrência foi apenas de 2% sendo, portanto, a menor 

entre as três.

Tabela 1 - Distribuição por porcentagens das 
deformidades observadas na amostra em comparação 
com as observadas na população.  

Deformidade
 Observadas na 
amostra (%)

Prevalência na 
População (%)
 

      CL I                5                 55
 

      CL II               37             20 a 42  
 

      CL III               58               1 a 5
 

No que se refere ao tipo de tratamento realizado 

em função do maxilar envolvido (Tabela 2), a maior 

ocorrência foi a combinação de maxila e mandíbula com 

uma diferença significativa em relação aos demais (p < 

0, 05). 
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Tabela 2 - Tipo de maxilar envolvido e o número de 
tratamentos envolvendo o mesmo.

 

Tipo de Tratamento  Total
Mandíbula  22 

Mandíbula/Maxila  66 
Mandíbula/Mento  10 

Mandíbula/Maxila/Mento  43 
Maxila  36 

Maxila/ Mento  03 
Total  180 

 

Gênero  Total  

Masculino  55  
Feminino  125  

Tabela 3 - Distribuição das deformidades dentofaciais por 
gênero.

Tabela 4 - Distribuição das deformidades dentofaciais 
tratadas por gênero, correlacionando o tipo de maxilar 
envolvido com seus respectivos números e porcentagens.

 

 

Masculino  Feminino  Tipo de 
Tratamento  n  %  n  %  

Total  

Mandíbula  5  8  17  11  22  
Mandíbula/Maxila  21  33  45  28  66  
Mandíbula/Mento  5  8  5  3  10  

Mandíbula/Maxila/  
Mento  

 
10  

 
16  

 
33  

 
20  

 
43  

Maxila 13  20  23  14  36  
Maxila/Mento  1  1  2  1  03  

Total 55 125 180  

 

Ano  Total  
1997  21  
1998  20  
1999  23  
2000  20  
2001  35  
2002  47  
2003  59  

Tabela 5 - Número de deformidades dentofaciais tratadas 
no período de 1997 a 2003.

DISCUSSÃO

Considerando-se o fato que o trabalho foi 

realizado em um centro de tratamento para pacientes 

portadores de deformidades dentofaciais, justifica-se a 

prevalência muito mais elevada da má-oclusão do que 

aquela relatada pela literatura nacional e internacional 

nas populações em geral (BOECK; GIMENEZ; COLETA, 

2003; BUSCHANG; MARTINS, 1998; BACCETTI; 

TOLLARO, 1997; FERDER, 1985; KAPUST; SINCLAIR; 

TURLEY, 1998; NGAN, 1998; SILVA FILHO, 1989).

Com relação à incidência das más-oclusões 

analisadas, observa-se que a Classe I, considerada a 

predominante na população, atingindo em média 55% 

da população (NGAN, 1997), foi encontrada em apenas 

2% da amostra. A Classe III, que representa a minoria 

das más oclusões na população (1 a 5%), foi em nossa 

amostra a mais prevalente, atingindo 53% dos pacientes 

avaliados. A Classe II, representada por 33% dos 

pacientes, foi a má oclusão que se aproximou mais dos 

dados estatísticos relatados na literatura, que variam 

dentro de uma média de 20 a 42% (BUSCHANG; 

MARTINS,1998; NGAN, 1997; PROFFIT, 1992; 

TULLOCH, 1990). Isto significa que os pacientes 

portadores da má-oclusão de Classe II esquelética 

procuram na mesma proporção o tratamento 

ortodôntico-cirúrgico e o tratamento ortodôntico 

convencional (compensação e não correção 

verdadeira); ao contrário dos pacientes portadores da 

má oclusão de Classe III que pelos dados observados 

procuram com mais intensidade o tratamento 

ortodôntico cirúrgico que o tratamento ortodôntico 

compensatório. Como já relatado na literatura, a Classe 

III é seguramente um grande desafio à ortodontia 

convencional e é a maior causa de deformidade facial 

dentre as más oclusões (ENLOW, 1993; FOX, 1990; 

GALLAGHER, 1998; GEKKIOW; KAAN, 1992; 

PETERSON, 1993; NGAN, 1997).

A percepção estética da classe III é muito mais 

desagradável que a da classe II. Tal fato pode ser 

apreciado pela porcentagem de 53% dos casos 

operados. As más-oclusões de Classe III são 

consideradas um dos problemas ortodônticos mais 

desafiadores ao tratamento, tendo também um forte 

componente genético (FOX, 1990).

Um achado importante nesta pesquisa foi que 

28% dos pacientes tiveram a mandíbula e a maxila 

operadas e que 20% dos pacientes tiveram a maxila, 

mandíbula e o mento operado, representando 48% da 

amostra analisada. Podemos observar que grande parte 

dos pacientes portadores de más-oclusões apresentam 

problemas maxilares em associação a problemas 

mandibulares, o que nos chama a atenção para um 

diagnóstico preciso e detalhado da má-oclusão e da 

face, considerando todas as estruturas envolvidas, tanto 

separadamente quanto em conjunto, para que o plano 

de tratamento seja bem sucedido, não só pelo aspecto 

funcional e oclusal, mas também pelo resultado estético 

final  

Com relação à distribuição por gênero 

apresentada pela amostra, o feminino foi prevalente. Tal 

fato não se deve a maior prevalência de deformidade no 

mesmo (BELLO; RODRÍGUEZ, 1986). Considerando a 

estrutura social do nosso meio, onde os aspectos de 

caráter estético facial são mais importantes para as 
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mulheres, porém não que os mesmos não o 

sejam para os homens.  

CONCLUSÃO

O número de tratamentos cirúrgicos para a 

correção das deformidades dentofaciais vem 

aumentando. Apesar da deformidade CL II ser a mais 

prevalente na população, não foi a mais submetida ao 

tratamento cirúrgico. O número de procedimentos 

combinados (envolvendo tanto a maxila e a mandíbula) 

corresponde ao maior número da amostra. 
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