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Objetivo: Avaliar a associação entre os tipos de aleitamento, 

sua duração e a existência de hábitos bucais deletérios com a 

presença de maloclusões em pré-escolares. Método: Foram 

examinadas 106 crianças de ambos os gêneros, entre 3 e 5 

anos de idade, com dentição decídua completa, regularmente 

matriculadas nas creches municipais de Campina Grande  PB. 

As mães foram entrevistadas a fim de fornecerem informações 

a respeito do tipo de aleitamento (natural ou artificial) e sobre a 

presença e duração de hábitos bucais. Avaliou-se a presença 

de sobressaliência e sobremordida acentuados, mordida 

aberta anterior, mordida cruzada anterior e/ou posterior. Os 

dados foram analisados estatisticamente pelos Testes Exato de 

Fisher e do Qui-quadrado. Resultados: Observou-se que 

83,0% (n=88) das crianças tinham recebido aleitamento 

materno, no entanto 53,4% (n=47) destas o fizeram por um 

período de até seis meses. As crianças que foram 

amamentadas naturalmente por um período de até 24 meses 

(96,8%; n=62) desenvolveram algum tipo de hábito deletério (p 

< 0,01). A presença de maloclusão foi observada em 80,2% 

(n=85) dos pacientes. As mais freqüentes maloclusões foram a 

sobressaliência acentuada (49,1%) e a mordida aberta anterior 

(45,3%). Uma associação positiva pode ser observada entre 

hábitos bucais deletérios e maloclusões (p < 0,001), porém, 

não houve correlação entre tipos de aleitamento e hábitos 

bucais (p > 0,05). Conclusão: Os resultados indicam que a 

prevalência das maloclusões nessas crianças está associada 

com a presença de hábitos bucais deletérios.

Objective: The purpose of this study was investigate the 

association between types and duration of breast feeding with 

deleterious oral habits etiology and malocclusions. Methods: 

One hundred and six 3 to 5 years-old children, complete 

primary dentition were examined. The children were studying in 

municipal nursery school at Campina Grande city. The mothers 

answered a form with informations about breast feeding and 

bottle feeding, presence and duration of deleterious habits. 

Additionally, overjet, overbite, anterior open bite, posterior 

crossbite, and anterior crossbite were evaluated. The datas 

were investigated by Fisher and Chi-square tests. Results: It 

was observed that 83.0% (n=88) of the patients received 

breast-feed however 53.4% (n=47) for a period until 6 months. 

All the patients of breast-feed for a period until 24 months 

(96.8%; n=62) developed deleterious habits (p < 0.01). There 

were malocclusion in 80.2% (n=85) of the patients. The most 

frequent malocclusions were overjet (49.1%) and anterior 

crossbite (45.3%). Correlation positive between deleterious 

habits and malocclusion could be stablished (p < 0.001) 

however no positive correlation were found between types of 

breast-feed and deleterious habits (p > 0.05). Conclusion: The 

results indicate that prevalence of malocclusions is associated 

with deleterious habits.



INTRODUÇÃO

As maloclusões podem ser definidas como a 

disposição dos dentes no arco dentário e a relação 

destes com as bases ósseas e estruturas relacionadas 

de forma desarmônica, que se estabelecem tanto na 

dentição decídua quanto na permanente (LOPEZ et al., 

2001). Geralmente, são causadas por uma interação de 

fatores hereditários, congênitos, adquiridos de ordem 

geral ou local, assim como pela presença de hábitos 

bucais deletérios (ALMEIDA et al., 2000; MOYERS, 

1991). 

Entende-se por hábito a repetição constante de 

um ato ou atitude com uma determinada finalidade. 

Inicialmente, o hábito é visto como uma atitude 

consciente, mas com a repetição automatiza-se, 

tornando-se inconsciente. No entanto, o hábito de 

sucção, no primeiro ano de vida, é um dos mais 

importantes reflexos para o desenvolvimento da criança 

(VALERIO; ARAÚJO, 1998; RABELO et al., 2000).

 Segundo Almeida et al. (2000) ainda no ventre 

da mãe, o ser humano já começa a exercer sucção dos 

dedos, língua e lábios, numa atitude instintiva dos 

mamíferos. Quando nasce, o bebê apresenta a função de 

sucção completamente desenvolvida e por meio desta 

adquirirá o nutriente necessário para a vida. A sucção é 

um reflexo inato que proporciona ao recém nascido a 

sobrevivência e estabelece vínculo afetivo com a mãe 

durante a amamentação (COLETTI; BARTHOLOMEU, 

1998). 

Os hábitos bucais deletérios são considerados 

fatores etiológicos das maloclusões de caráter muscular, 

esquelético ou dentário, podendo ou não estar 

associados ao crescimento ósseo anormal, más 

posições dentárias, distúrbios respiratórios e dificuldades 

na fala (SEIXAS; ALMEIDA; FATTORI, 1998), podendo 

estar relacionados ou não à sucção. Segundo Valença et 

al. (2001) os principais hábitos que suscitam 

deformidades na oclusão são: onicofagia, bruxismo, 

respiração bucal, interposição lingual, morder objetos, 

morder lábios, além dos mais típicos hábitos deletérios 

de sucção de dedo, chupeta e mamadeira. Estes últimos 

são de fácil aquisição e tendem a perdurar, 

principalmente em crianças que não receberam, ou 

mesmo obtiveram de forma insatisfatória uma 

amamentação natural.

A amamentação no peito é muito importante, 

principalmente nos primeiros seis meses de vida, tanto 

no ponto de vista nutricional e imunológico, como no 

desenvolvimento da função e oclusão das crianças 

(GAMA et al., 1997; PALUMBRO; QUELUZ, 1999; 

MODESTO; VIEIRA; CAMARGO, 1999). As funções 

realizadas através da amamentação promovem 

estímulos neurais adequados ao crescimento ósseo e 

muscular para prevenir as maloclusões por 

hipodesenvolvimento (QUELUZ; GIMENEZ, 2000).

A amamentação artificial, no entanto, não exige 

esforços, nem satisfaz as necessidades de sucção da 

criança, pois se trata de um mecanismo muito diferente 

da sucção no seio, fazendo com que a criança não 

desenvolva normalmente a musculatura e alguns 

componentes ósseos de sua face. Com uma 

amamentação inadequada, a criança geralmente se 

apega a hábitos de sucção de chupeta, dedo ou objetos, 

os quais, se mantidos, principalmente após os quatro 

anos de idade, trazem nocividade de reflexo sistêmico, e 

gravidade variando de acordo com a duração, 

freqüência e intensidade do hábito (Tríade de Graber) 

(ALMEIDA et al., 2000).

Rabello et al. (2000) verificaram que a maior 

parte das crianças que apresentam hábitos de sucção 

iniciou o mesmo, no período que se estende do 

nascimento aos três meses de idade e que a duração do 

hábito se prolongou por mais de três anos. Shoaf (1979) 

e Coletti e Bartholomeu (1998) tentam explicar o 

prolongamento da duração dos hábitos de sucção 

através de três teorias: insatisfação da necessidade de 

sucção durante o período de lactância; distúrbios 

emocionais e simples aprendizado do hábito do qual 

deriva o prazer. 

Sousa et al. (2004) buscaram identificar e 

relacionar a presença de maloclusão e hábitos bucais 

com a forma e o período de aleitamento materno em 126 

crianças entre  2 e 6 anos de idade em João Pessoa/PB. 

Observaram que 35,7% das crianças possuíam 

maloclusão. A presença de sucção digital foi encontrada 

em 16,8%, o uso de chupeta em 49,6%, a onicofagia em 

15,4% e o hábito de morder objetos em 18,2%. A 

amamentação mista foi a mais freqüente em 73,0%, 

seguida da natural (20,6%).

Verifica-se que quando as crianças são 

alimentadas por mamadeiras, é minimizado o trabalho 

da musculatura perioral. Com menor número de sucções 

e o êxtase emocional não atingido, a criança passa a 

buscar substitutos como o dedo e/ou a chupeta 

(QUELUZ; GIMENEZ, 2000; ZUANON et al., 1999). 

Constatou-se que a maior parte das crianças que 

possuíam habito de sucção fizeram uso da mamadeira 

por um período acima de um ano, enquanto as que 

nunca utilizaram apresentam menos hábitos de sucção 

(FORTE; FARIAS; BOSCO, 2000). 

A persistência dos hábitos de sucção de chupeta 

e dedo parece estar relacionada ao desenvolvimento de 

algumas maloclusões (SERRA-NEGRA; PORDEUS; 

ROCHA JR, 1997; COSER et al., 2004). Reconhecendo 

que o osso alveolar sob pressão geralmente responde 

com deformações, a perpetuação de hábitos deletérios 

como dedo, chupeta ou mamadeira por longo período 
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pode gerar maloclusões deformando os processos 

alveolares e/ou o palato (MOFFAT, 1963). 

A respeito do uso da chupeta, Modesto e 

Camargo (1998) afirmaram que se esta for usada 

freqüentemente e/ou por um período prolongado, 

determinará a instalação de um hábito e poderá 

prejudicar a amamentação materna, causar mau 

posicionamento dentário, desvios no crescimento dos 

maxilares e alterações na deglutição e fonação, mas se 

for utilizada racionalmente, poderá estimular a atividade 

muscular e ter influência benéfica na saúde oral do bebê, 

sem interferir na atividade de sucção nutritiva. O início do 

hábito de sucção de chupeta, na maioria das vezes, 

ocorre logo após o nascimento porque a família tem o 

costume de dar a chupeta ao bebê logo o após o 

nascimento. Este fato demonstra o desconhecimento 

dos pais sobre os efeitos prejudiciais deste hábito 

(COLETTI; BARTHOLOMEU, 1998).

O hábito de sucção digital inicia, na maioria dos 

casos, nos primeiros meses de vida, sendo mais 

observado quando a criança está com fome ou sem 

motivo aparente (COLETTI; BARTHOLOMEU, 1998). 

Suga (2001) constatou que a Tríade de Graber, bem 

como a pressão empregada pelo(s) dedo(s), associada 

às fortes contrações bucal e labial são fatores a serem 

considerados para se verificar alterações oclusais, 

musculares, dentárias e ósseas. 

É sabido, porém, que a gravidade dos problemas 

advindos do hábito de sucção depende também da 

duração, da freqüência e da intensidade de seu uso, 

como também da predisposição individual, com 

presença ou não de doenças somáticas (RABELLO et al., 

2000; QUELUZ; GIMENEZ, 2000; BRAGHINI et al., 

2002; MONGUILHOTT; FRAZZON; CHEREM, 2003; 

SUGA, 2001; PASTOR; FRANCO; LEITE, 2000; 

MOYERS, 1991; ZUANON et al., 2000). Tal fato ocorre 

porque, segundo Almeida et al. (2000), a chupeta ou 

dedo durante a sucção, interpõe-se entre os incisivos 

superiores e inferiores, restringindo a irrupção destes 

dentes, enquanto os dentes posteriores continuam a 

desenvolver-se no sentido vertical. Conseqüentemente, 

determina-se uma mordida aberta, quase sempre restrita 

à região anterior dos arcos dentários, de forma circular e 

bem circunscrita para a sucção da chupeta, enquanto 

que para a sucção digital há uma inclinação dos incisivos 

superiores para vestibular, caracterizando uma 

sobressaliência acentuada. O contato do objeto sugado 

com o palato desaloja a língua que se mantêm numa 

posição mais inferior, afastando-se do contato com os 

dentes póstero-superiores, e somado à força de sucção 

do músculo bucinador, ocasiona a atresia do arco 

dentário superior, culminando na mordida cruzada 

posterior uni ou bilateral.

Portanto, hábitos deletérios são facilmente 

adquiridos por crianças no ato contínuo de sucção digital 

e de chupeta, e aleitamento com mamadeiras, as quais 

não oferecem todas as vantagens de uma correta 

amamentação no seio. Esses hábitos podem gerar 

maloclusões graves e, em muitos casos, de difícil 

correção, principalmente quando há persistência, o que 

dificulta sua eliminação. 

A dentadura decídua é fundamental para um 

correto estabelecimento da permanente, uma vez que, o 

conhecimento da normalidade das características 

dentofaciais na primeira dentição possui grande 

importância, pois a prevenção precoce proporciona o 

impedimento do surgimento de várias anormalidades no 

desenvolvimento dos dentes e da oclusão (MOYERS, 

1991; TOMITA et al., 1998).

Baseado no exposto acima, esta pesquisa tem o 

intuito de verificar a associação entre a existência de 

maloclusões, o tipo de aleitamento e a presença de 

hábitos bucais deletérios em pré-escolares. 

Foi realizado um estudo epidemiológico, 

observacional e transversal com abordagem indutiva e 

observação direta intensiva. O estudo seguiu os 

preceitos da Bioética (Resolução 196/96), sendo 

devidamente cadastrado no SISNEP (CAAE 

0988.0.000.133-05) e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba. 

A amostra foi composta por 106 crianças, sendo 

48 do gênero feminino e 58 do gênero masculino, com 

idades entre 3 a 5 anos regularmente matriculadas nas 

creches municipais da cidade de Campina Grande - PB. 

Foram excluídas as crianças que apresentavam lesões 

cariosas extensas, que possuíam dentição mista, as que 

não colaboraram durante o exame e aquelas cujos pais 

não assinaram o Termo de Consentimento. 

Previamente ao exame clínico, as crianças 

foram submetidas a uma escovação supervisionada. Em 

seguida, foram posicionadas de frente para o 

examinador, estando ambos sentados. O exame clínico 

foi realizado em ambiente com iluminação natural, 

através de inspeção visual, com o auxílio da sonda CPI, 

por um único examinador devidamente calibrado (Kappa 

= 0,86). Foram analisadas a presença e ausência das 

seguintes maloclusões: sobressaliência (overjet) e 

sobremordida (overbite) acentuados, mordida aberta 

anterior e mordida cruzada anterior e/ ou posterior (uni 

ou bilateral). Na ocasião do exame, a mandíbula foi 

manipulada em relação cêntrica. Os dados foram 

registrados em uma ficha previamente estruturada.

Os critérios para diagnóstico da sobressaliência 
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e da sobremordida foram os propostos por Mendes 

(2003). A sobressaliência foi tomada horizontalmente 

das bordas incisais dos incisivos centrais decíduos 

superiores (ICDS) à face vestibular dos incisivos centrais 

decíduos inferiores (ICDI), com o auxílio de sonda CPI, 

sendo classificada como normal quando igual ou inferior 

a 2mm. A sobremordida foi mensurada verticalmente das 

bordas incisais dos incisivos centrais decíduos inferiores 

(ICDI) às bordas incisais dos incisivos centrais decíduos 

superiores (ICDS), com o auxílio da sonda CPI, sendo 

classificada como normal quando igual ou inferior a 

2mm.

Estabeleceu-se a mordida aberta anterior como 

a condição em que as bordas incisais dos incisivos 

centrais decíduos inferiores se situavam abaixo do nível 

das bordas incisais dos incisivos centrais decíduos 

superiores, havendo uma falta de contato oclusal, 

quando em relação cêntrica, sendo classificada em 

ausente ou presente (MENDES , 2003).

Conceituou-se como mordida cruzada quando 

os dentes da arcada superior se encontravam 

deslocadas para palatino, em relação aos inferiores, 

tanto no segmento posterior (unilateral/bilateral) como 

no anterior, ou em ambos os segmentos (ântero-lateral 

ou total), em um ou mais dentes (LÒPEZ et al., 2001). Foi 

categorizada em anterior (quando acometer um ou mais 

dentes da região anterior); posterior (quando envolver 

um ou mais dentes da região posterior); unilateral 

(envolvimento de um único hemiarco  direito ou 

esquerdo) e bilateral (envolvimento dos dois hemiarcos  

direito e esquerdo) (MENDES, 2003).

As crianças que não apresentavam nenhuma 

das maloclusões acima definidas foram consideradas 

como portadoras de oclusão normal.

O estudo ainda foi composto por uma entrevista 

com os pais ou responsáveis diretos pelos escolares, 

sendo obtidas informações sobre o tipo e a duração do 

aleitamento (natural e/ou artificial), presença, tipos e 

duração de hábitos bucais deletérios. 

Os dados foram organizados com auxílio do 

software EPI-INFO 2003 e submetidos à análise 

estatística através do Teste do Qui-Quadrado e do Exato 

de Fisher.

Com relação à distribuição da amostra quanto à 

idade, 34,0% (n=36) das crianças tinham 3 anos, 34,9% 

(n=37) apresentavam 4 anos e 31,1% (n=33) possuíam 5 

anos. 

A presença de maloclusão foi diagnosticada em 

80,2% das crianças (n=85), havendo uma distribuição 

semelhante entre os gêneros, 48,2% para o gênero 

feminino e 51,8% para o gênero masculino (p>0,05). 

Analisando a distribuição das maloclusões na 

dentição decídua, verificou-se que as mais freqüentes 

foram a sobressaliência acentuada (49,1%), seguido da 

mordida aberta anterior (45,3%), mordida cruzada 

posterior (25,5%) e sobremordida acentuada (19,8%). 

Não foi observada associação entre o tipo de maloclusão 

e o gênero (p>0,05). Ressalta-se que os percentuais não 

somam 100% em decorrência de muitas crianças 

apresentarem mais de um hábito.

Quanto à presença de hábitos bucais deletérios, 

observou-se que 78 crianças (73,6%) possuíam um ou 

mais tipos de hábitos, sendo que a maioria (79,5%; 

n=62) tinha um único hábito, 19,2% possuíam 2 

diferentes hábitos e apenas 3 crianças (1,3%) 

apresentam 3 distintos hábitos deletérios. Quanto ao tipo 

de hábito, a sucção de chupeta apresentou-se como o 

mais freqüente estando presente em 65,4% (n=51) das 

crianças; seguido da sua associação com a onicofagia 

(6,4%); sucção digital (6,4%) e onicofagia (5,1%). Os 

demais hábitos totalizaram 16,3% e foram relatados 

associados, como, por exemplo, a sucção de chupeta e 

sucção digital (3,8%), sucção de chupeta e morder 

objetos (2,6%). 

Ao se associar a presença de hábitos bucais 

deletérios com a existência de maloclusões, verificou-se 

que das 78 crianças portadoras de hábitos, 72 (92,3%) 

apresentavam maloclusão, sendo este resultado 

estatisticamente significante (p<0,001), conforme pode 

ser observado na Tabela 1. 

O aleitamento natural foi verificado em 83,0% 

(n=88) das crianças, das quais 53,4% (n=47) foram 

amamentadas até os seis meses de vida. A análise 

bivariada entre o aleitamento natural e a existência de 

hábitos bucais, conforme observado na Tabela 2, 

revelou que das 79 crianças que foram aleitadas 

naturalmente por um período igual ou inferior a 24 

meses, 78,5% (n=62) apresentavam hábitos bucais 

deletérios (p < 0,01).

A Tabela 3 apresenta a distribuição das crianças 

quanto a presença de hábitos bucais deletérios e a 

variação do tempo de aleitamento natural. 

Quanto ao aleitamento artificial, 94 crianças 

(88,7%) fizeram uso da mamadeira. Desse total, 80 

(85,1%) eram portadoras de maloclusões, sendo que 72 

possuíam hábitos bucais deletérios (p > 0,05). Quanto 

ao tempo de uso da mamadeira, 55,2% das crianças 

(n=51) utilizaram por um período igual ou superior a três 

anos. 

A distribuição entre o tipo de aleitamento e a 

presença e hábito parafuncional pode ser observada na 

Tabela 4.
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Maloclusão 

Presente Ausente 
Hábitos Bucais 

 Deletérios 
N % n % 

OR (IC95%) p* 

Presente 72 84,7 06 28,6 

Ausente 13 15,3 15 71,4 

1,0 

13,84 (4,53-42,26) 

<0,001 

Total 85 100,0 21 100,0   

 

Tabela 1. Associação entre presença de hábito bucais deletérios e a existência de maloclusão entre crianças de 3 a 5 anos. 
Campina Grande/PB, 2005.

<

>

Tabela 2. Associação entre o tempo de aleitamento natural (em meses) e a presença de hábitos bucais entre crianças de 3 a 
5 anos. Campina Grande/PB, 2005.

Tempo de Aleitamento Natural (em meses) 

Até 6 7 a 12 13 a 18 19 a 24 25 

 

Total 

Hábitos 

bucais 

deletérios n % n % n % N % n % n % 

Presente 39 60,9 15 23,5 1 1,6 7 10,9 2 3,1 64 72,7 

Ausente 8 33,3 4 16,7 - - 5 20,8 7 29,2 24 27,3 

Total 47 53,4 19 21,6 1 1,1 12 13,6 9 10,3 88 100,0 

 

>

Tabela 3. Distribuição entre a presença de hábitos bucais deletérios e a variação de tempo de aleitamento natural entre 
crianças de 3 a 5 anos. Campina Grande/PB, 2005.

Presença de Hábitos bucais 

deletérios 

Sim  Não  

 

Total  

Tipo de Aleitam ento  

n %  N %  n %  

 

p* 

Sim  64 60,4 24 22,6 88 83,0  

Natural Não 14 13,2 4 3,8 18 17,0 

 

> 0,05 

S im  72 67,9 22 20,7 94 88,7  

Artificial Não 6 5,7 6 5,7 12 11,3 

 

> 0,05 

 

Tabela 4. Associação entre o tipo de aleitamento e a presença de hábitos bucais deletérios.

* Teste Exato de Fisher

* Teste Exato de Fisher

* Teste Qui-quadrado
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Presença de Hábitos Bucais 

Sim Não 

 

Total 

Tempo de 

Aleitamento 

Natural (meses) n % n % n % 

p* 

24 62 78,5 17 21,5 79 100,0 

25 2 22,2 7 77,8 9 100,0 
< 0,01 

Total 64 72,7 24 27,3 88 100,0  

 



A prevalência das maloclusões na dentição 

decídua vem sendo estudada, e assim, diferentes tipos 

de alterações oclusais têm sido observadas em várias 

populações com freqüência variável (CHEVITARESE; 

VALLE; MOREIRA, 2002). Estudos epidemiológicos 

transversais reportam uma tendência semelhante à 

encontrada neste trabalho no qual 80,2% da amostra 

apresentavam algum tipo de maloclusão (PEREIRA et al, 

2003; FACHOLLI, 2003; CHEVITARESE; VALLE; 

MOREIRA, 2002; MENDES et al., 2003, SILVA FILHO et 

al., 2003, SADAKYIO; DEGAN; RONTARI, 2004), e 

encontrada em percentuais inferiores nos estudos de 

Tomita et al. (1998), ocorrendo em 53,92% da amostra, e 

no trabalho de Sousa et al. (2004) em 45% dos casos.

A maloclusão mais freqüentemente relatada na 

literatura é a mordida aberta anterior (PAUNIO; 

RAUTAVA; SILLANPAA, 1993; LÒPEZ et al., 2001; 

CHEVITARESE; VALLE; MOREIRA, 2002; SERRA-

NEGRA; PORDEUS; ROCHA, 1997) o que não foi 

constatado nesta pesquisa, uma vez que a 

sobressaliência acentuada foi a mais prevalente. Esse 

resultado está de acordo com dados os obtidos por 

Emmerich et al. (2004), nos quais a sobressaliência foi à 

maloclusão mais freqüente. 

Não houve diferenças significativas quanto à 

prevalência de maloclusão em função do gênero, 

corroborando com os resultados de Tomita et al. (1998), 

Facholli (2003), Tomita, Bijela e Franco (2000) e Castro 

(2001). 

Ao nascimento, a sucção é uma atividade 

imprescindível para o desenvolvimento do bebê. Porém a 

persistência desse e de outros hábitos como a sucção de 

polegar, de chupeta, a interposição de língua e de lábio e 

a deglutição atípica, podem provocar alterações nas 

posições dos dentes (VIANNA et al., 2004). 
Em se tratando da presença de hábitos bucais 

deletérios, eles ocorreram em 73,6% da amostra 

estudada, resultado semelhante aos estudos de 

Emmerich et al. (2004) e Mendes et al. (2003), sendo a 

sucção de chupeta o tipo de hábito mais freqüente 

(65,4%), valor este igual ao obtido por Mendes et al. 

(2003) e inferior aos 75,1% registrados por Serra-Negra, 

Pordeus e Rocha Jr. (1997). Em outros estudos, a 

freqüência do uso da chupeta variou de 34,1% a 65,4% 

(DOLCI; FERREIRA; MELLO, 2001; CASTRO, 2001; 

BITTENCOURT; MODESTO; BASTOS, 2001; COLETTI; 

BARTHOLOMEU, 1998; PAUNIO; RAUTAVA; 

SILLANPAA, 1993, MENDES et al., 2003; SOUSA et al., 

2004; OZAWA et al., 2005). 

Conforme assertiva de Pereira et al. (2003), 

crianças com hábito de uso de chupeta além dos 2 anos 

possuem 8,2 vezes mais chances de apresentarem 

maloclusão e 8,9 vezes de apresentarem alterações no 

trespasse horizontal e 5,3 vezes de apresentarem 

alterações no trespasse vertical. Esses dados vão ao 

encontro dos resultados obtidos na presente pesquisa, 

na qual, a estimativa do odds ratio (OR) para a 

associação entre a existência de maloclusão e presença 

de hábitos bucais deletérios foi de 13,84, ou seja, nas 

crianças que portavam algum tipo de maloclusão a 

chance desta estar associada com a presença de 

hábitos bucais deletérios é de aproximadamente 14 

vezes mais do que naquelas que não tinham nenhum 

tipo de maloclusão.

Ao associar a duração do aleitamento natural 

com a presença de hábitos bucais deletérios, observou-

se que 96,8% das crianças que fizeram uso desse tipo 

aleitamento, por um período inferior a 24 meses, 

apresentaram algum tipo de hábito bucal deletério, 

resultado este que vai ao encontro do obtido por Mendes 

et al. (2003), no qual 83,1% das crianças examinadas de 

3 a 6 anos apresentaram algum tipo de hábito bucal 

correspondente ao mesmo tempo de duração do 

aleitamento natural proposto pela presente pesquisa. 

Nesse mesmo contexto, muitos estudos reportam ao 

tempo mínimo de seis meses ou mais para demonstrar 

uma associação negativa com a presença de hábitos 

bucais deletérios (SERRA-NEGRA; PORDEUS; 

ROCHA JR, 1997; BRAGHINI, 2001; PEREIRA et al., 

2003). No entanto, este estudo constatou que 60,9% das 

crianças amamentadas por um período de até seis 

meses apresentaram algum tipo de hábito bucal.

Com relação ao aleitamento artificial e sua 

associação com a presença de algum tipo de hábito 

bucal deletério não houve inferência estatística 

significante, apesar de revelar que 67,9% das crianças 

aleitadas artificialmente portavam algum tipo de hábito 

bucal. Esses resultados corroboram com os achados de 

Mendes et al. (2003), Braghini et al. (2001), Serra-Negra, 

Pordeus e Rocha Jr. (1997). 

Mesmo havendo um consenso em que o termo 

oclusão normal possa ser aplicado em ampla variação 

de condições existentes na dentição decídua (FOSTER, 

HAMILTON, 1969), alguns estudos relatam a dificuldade 

em efetuar análises comparativas, mediante a 

heterogeneidade de critérios e classificações adotados 

(MAIA,1987). Também o delineamento do estudo, a 

amostragem e o método de análise dos resultados 

podem contribuir para a discrepância dos dados 

disponíveis sobre diferentes populações, além das 

diferenças de caráter étnico e sócio-demográfico 

(TOMITA; BIJELA; FRANCO, 2000).

Evidenciou-se a elevada prevalência de hábitos 
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bucais deletérios e maloclusões nas crianças avaliadas 

com forte associação estatística. A duração e o tipo de 

aleitamento foram considerados fatores predisponentes 

para o desenvolvimento de possíveis hábitos bucais 

deletérios. 
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