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RESUMO  

 

Na última década, um número crescente de estudos enfocando o impacto de deformidades 

orais na qualidade de vida têm sido publicados,. No entanto, a avaliação de pacientes em 

fases distintas do tratamento não tem sido realizada. Sendo assim, o propósito deste estudo 

foi determinar o impacto que as deformidades dentofaciais têm sobre a de qualidade de vida 

dos pacientes, bem como a influência exercida por fatores sócio-econômico-demográficos e 

ortodônticos, tipo e severidade da oclusopatia. Foi feito um estudo bicêntrico, envolvendo 

duas cidades, Natal e Rio de Janeiro, do tipo transversal de painéis repetidos. Um total de 

227 pacientes participaram do estudo: 71 pacientes na fase inicial de tratamento (antes de 

qualquer procedimento orto-cirúrgico), 115 pacientes na fase pré-cirúrgica (com aparelho 

ortodôntico) e 41 pacientes na fase pós-cirúrgica. A qualidade de vida foi mensurada 

utilizando o Questionário de Qualidade de Vida para Pacientes Orto-Cirúrgicos (Orthognatic 

Quality of Life Questionnnaire – OQLQ), traduzido e validado para o Português. A 

necessidade normativa e estética de tratamento foi avaliada através dos Índice de 

Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN) e do Índice de Estética Dental (DAI). 

Também foram avaliados os fatores sócio-econômico-demográficos, de acordo com o 

questionário de classificação econômica do SB-Brasil, 2010, tipo de serviço e principais 

problemas oclusais. Os dados foram analisados através  do teste qui-quadrado/exato de 

Fisher para buscar a associação entre as variáveis categóricas nominais nas três fases de 

tratamento, teste de Mann Whitney e Kruskal-Wallis para aferirem a existência de diferença 

significativa entre dois e três grupos em relação a cada um dos domínios do OQLQ, 

respectivamente. Para todos os testes foi adotado um nível de significância de 5%. Houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0,001) nos escores gerais do OQLQ, e nos 

domínios aspectos social, estética facial e função oral, quando o grupo pós cirúrgico foi 

comparado aos grupos inicial e de preparo ortodôntico. As mulheres, solteiras, com idade 

entre 31 e 59 anos, residentes em Natal, apresentaram maior impacto na qualidade de vida 

entre os pacientes do grupo de preparo. Apenas a variável renda ( de 2 a 3 salários 

mínimos), para o grupo inicial e gênero (feminino) para o pós-cirúrgico, apresentaram 

associação significativa com a qualidade de vida, sendo a mesma pior nas duas situações. 

A variável normativa IOTN  ( DHC e AC)  apresentou associação significativa com o OQLQ 

no grupo inicial e o IOTN-AC-auto no grupo de preparo ortodôntico. Sendo assim, observa-

se que a terapia orto-cirúrgica tem efeitos positivos na qualidade de vida após a cirurgia 

ortognática, efeitos esses menos pronunciados nas mulheres. 

  

Palavras chaves: Cirurgia ortognática. Maloclusão. Qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

In the last decade, an increasing number of studies focusing on the impact of oral deformities 

on quality of life have been published. However, the evaluation of patients at different phases 

of the treatment has not been performed. Therefore, the purpose of this study was to 

determine the impact that dentofacial deformities have on patients' quality of life, as well as 

the influence exerted by social, economic, demographic and orthodontic factors, type and 

severity of malocclusion. A bicentric study - of the cross-sectional type of repeated panels - 

involving two cities - Natal and Rio de Janeiro - was carried out. A total of 227 patients 

participated in the study: 71 patients in the initial phase of the treatment (before any 

orthosurgical procedure), 115 patients in the pre-surgical (with braces) phase and 41 patients 

in the postoperative phase. The quality of life was measured using the Orthognatic Quality of 

Life Questionnnaire - OQLQ, translated and validated into Portuguese. The normative and 

aesthetic need for treatment was assessed with the Index of Orthodontic Treatment Need 

(IOTN) and the Dental Aesthetic Index (DAI); the social, economic and demographic factors, 

the type of service and malocclusion were also assessed. The data were analyzed through 

χ2/ Fisher's exact test to seek the association between the nominal categorical variables in 

the three phases of treatment, Mann Whitney and Kruskal-Wallis test for gauging the 

existence of significant differences between two and three groups regarding each domain of 

OQLQ, respectively. For all tests, it was adopted a significance level of 5%. There was a 

statistically significant difference (p <0.001) in the general scores of OQLQ and in the 

domains of social aspects, facial aesthetics and oral function, when the "postoperative 

group" was compared to the "initial" and "orthodontic preparation" groups. Women, single, 

aged between 31 and 59 and living in Natal had the greatest impact on quality of life among 

patients in the "orthodontic preparation" group. Only the variable "income" (2 to 3 minimum 

wages), for the "initial" group, and gender (female) for the "postoperative" group, showed 

significant association with quality of life. The normative variable IOTN (DHC and AC) 

showed significant association with the OQLQ for the "initial" group, and the IOTN-AC-auto in 

the group of orthodontic preparation, being less important to women. We conclude that the 

ortho-surgical therapy has positive effects on quality of life after orthognathic surgery. 

Keywords: Orthognathic surgery. Malocclusion. Quality of life.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo Qualidade de Vida é definido como a percepção de bem-estar 

individual que uma pessoa tem em seu dia a dia, com relação à cultura e a valores 

do sistema em que vive e aos objetivos, expectativas, padrões e conceitos (OMS, 

1991). Para avaliar inteiramente qualquer intervenção na área de saúde, incluindo 

serviços de atenção à saúde bucal, são necessárias além de mensurações clínicas, 

medidas de importância para o paciente que reflitam as percepções funcionais, 

fisiológicas e sociais do seu bem-estar. 

Tradicionalmente, indicadores clínicos normativos têm sido utilizados para 

identificar os fatores de risco, avaliar o prognóstico e tipos de tratamento sem, no 

entanto, avaliar o impacto que este pode causar na qualidade de vida dos pacientes 

(LOCKER, 1988; LOCKER, 2004). Os indicadores clínicos são precisos para avaliar 

um problema dentário especifico, porém, sua maior limitação consiste na falta de 

capacidade de traduzir as dificuldades que a má oclusão causa na vida diária e na 

autoestima do indivíduo (SHEIHAM, 1992; LOCKER, 2004). 

As medidas de avaliação clínica das oclusopatias têm uma fraca relação com 

a percepção de saúde bucal do indivíduo. No entanto, avaliações que consideram a 

percepção dos indivíduos acerca de suas oclusopatias são mais substanciais para 

determinar o real impacto desses agravos à saúde, uma vez que o próprio indivíduo 

é a melhor pessoa para julgar o que realmente o incomoda e, consequentemente, 

interfere na sua qualidade de vida (OLIVEIRA e SHEIHAM, 2004). 

Pacientes com deformidades esqueléticas faciais frequentemente relatam 

impactos que afetam sua qualidade de vida. A combinação de tratamento 

ortodôntico e cirurgia ortognática é o tratamento de eleição para estes pacientes, o 

que poderia afetar sua qualidade de vida. A melhora na estética é o principal fator de 

motivação do paciente que busca tratamento orto-cirúrgico, alguns relatam que a 

preocupação com a imagem corporal e a baixa autoestima são fatores de 

encorajamento para a busca do tratamento (SCOTT, et al, 1999; MAYO et al, 1991).  

Nesse sentido, se torna muito importante aferir a magnitude do impacto que 

os problemas ortodônticos e, consequentemente, seus tratamentos, causam na 

qualidade de vida de quem os possui e a qual tratamento específico se submeter. A 

determinação da necessidade de tratamento orto-cirúrgico deve ser baseada na 
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associação das medidas clínicas e de qualidade de vida do paciente, permitindo a 

real compreensão da “queixa principal” do paciente (FEU, 2007). 

A utilização de uma medida específica como o Questionário de Qualidade de 

Vida para Pacientes Orto-cirúrgicos (Orthognathic Quality of Life Questionnaire – 

OQLQ) permite compreender o grau de interferência que a deformidade dentofacial 

causa na rotina diária dos pacientes, estabelecer a prioridade para tratamento, além 

de refletir que alterações tal tratamento pode trazer a suas vidas, assim como 

permite estudar os fatores que estão associados ao impacto gerado pela 

deformidade dentofacial (CUNNIGHAN e HUNT, 2001). 

Na literatura, até o presente momento, há uma carência de estudos que 

investiguem o efeito combinado da cirurgia ortognática e a terapia ortodôntica no 

tratamento das  deformidades dentofacias  e seu efeito sobre a qualidade de vida 

dos pacientes sem tratamento, durante sua execução e após sua finalização. Além 

disso, também não são conhecidas as consequências da ausência de tratamento 

dos indivíduos portadores dessa deformidade que percebam ou não sua 

necessidade de tratamento e que, de acordo com os índices normativos que 

mensuram a gravidade dessas oclusopatias, teriam sua correção indicada. 

Visando determinar as mudanças na qualidade de vida após o tratamento 

orto-cirúrgico em pacientes com deformidade dentofacial, Choi et al em 2010 

realizaram um estudo onde 32 pacientes responderam a três questionários sobre 

qualidade de vida, dentre eles o OQLQ,  antes da cirurgia, seis semanas após a 

cirurgia, seis meses após a cirurgia e após o tratamento ortodôntico, sendo 

verificado que a melhora da qualidade de vida ocorreu de forma progessiva na 

trajetória do tratamento, apenas com uma piora transit ria durante o per odo recente 

p s-cirúrgico, provavelmente de ido    mor idade cirúrgica. 

Sendo assim, através deste estudo buscou-se avaliar a prevalência e 

necessidade de tratamento ortodôntico e seu impacto na qualidade de vida de 

pacientes com deformidade dentofacial, a fim de que se possam obter justificativas 

fundamentadas teoricamente para o estabelecimento de políticas de saúde que 

contemplem o acesso ao tratamento orto-cirúrgico nessa população, uma vez que a 

deformidade pode afetar a qualidade de vida de quem a possui. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O “ERRE” DA RELAÇÃO ENTRE OCLUSOPATIAS E QUALIDADE DE VIDA 

 

A oclusopatia é uma desordem de desenvolvimento do complexo craniofacial, 

que pode afetar os dentes, ossos maxilares, língua e músculos da face. Ela pode ser 

considerada um problema de saúde pública, pois apresenta alta prevalência e causa 

impacto social devido à interferência na qualidade de vida dos indivíduos (PERES et 

al., 2007). Logo, é importante compreender os efeitos físicos, sociais e psicológicos 

causados pela oclusopatia na vida das pessoas (CUNNIGHAN e HUNT, 2001). A 

literatura tem relatado que as oclusopatias produzem um efeito físico, social e 

psicológico na qualidade de vida das pessoas (BERNABÉ et al., 2008; LOCKER, 

1988; LOCKER, 2004;  OLIVEIRA; SHEIHAM, 2004). 

Tradicionalmente, os ortodontistas consideram a saúde e a função como os 

principais objetivos do tratamento. Entretanto, existe uma aceitação crescente em 

relação ao ganho estético e aos ganhos psicossociais como importantes benefícios 

obtidos com o tratamento ortodôntico (GIDDON, 1995; CUNNINGHAM; HUNT, 

2001). 

Devido à natureza eletiva do tratamento ortodôntico, a decisão de iniciar um 

tratamento depende da opinião dos pacientes e seus familiares, motivados pelo 

impacto negativo gerado pela oclusopatia. Portanto, essa autonomia do paciente 

desempenha um importantíssimo papel na previsão dos resultados finais, uma vez 

que a satisfação, teoricamente, estaria relacionada à redução ou eliminação dos 

fatores que o levaram a buscar tratamento (CHOI, 2010). Sendo assim, torna-se 

impraticável realizar tratamentos que não possibilitem ganhos psicossociais reais 

aos pacientes e obter sucesso sem conhecer o impacto gerado pela oclusopatia na 

qualidade de vida do indivíduo. 

Prahl-Andersen (1978) afirma que a demanda de pacientes que buscam a 

correção das oclusopatias está mais frequentemente relacionada a fatores 

psicológicos e sociais do que a fatores somáticos. A implicação social acontece de 

maneira severa, uma vez que o complexo dento-facial é o componente mais 

importante da comunicação e da relação interpessoal. Um defeito nessa região 
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torna-se imediatamente um foco para os observadores, que modificam sua atitude 

de maneira perceptível, o que gera, em consequência, reações psicossociais no 

paciente. Desse modo, as oclusopatias geram desvantagens, não por causa das 

incapacidades funcionais, salvo poucas exceções, mas devido às relações sociais 

adversas. 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal tem se tornando tema cada 

vez mais frequente de pesquisas clínicas, com a finalidade de avaliar inteiramente 

qualquer intervenção na área de saúde, incluindo os serviços de atenção à saúde 

bucal. Portanto, são necessárias, além das mensurações clínicas, medidas de 

importância para o paciente, refletindo as percepções funcionais, fisiológicas e 

sociais do bem-estar próprio. 

A necessidade de conhecer a condição de saúde percebida subjetivamente, 

ou o impacto dos problemas de doença bucal na qualidade de vida, criou a 

necessidade de desenvolvimento de novos indicadores subjetivos, conhecidos como 

sócio-dentais. O que esses indicadores procuram revelar é o impacto percebido dos 

problemas bucais sobre a qualidade de vida das pessoas que os possuem. O relato 

do paciente permitirá conhecer em maior amplitude a consequência advinda das 

alterações bucais, como doenças, alterações funcionais e estéticas, já que se trata 

de uma experiência individual (LOCKER, 1988; SHAW; RICHMOND; O’BRIEN, 

1995; SLADE; SPENCER, 1994).  

Atualmente, a avaliação dos resultados e os benefícios de qualquer 

intervenção na área de saúde, incluindo serviços de atenção à saúde bucal, como a 

Ortodontia e, especialmente os tratamentos orto-cirúrgicos, requer medidas de 

importância para o paciente, que reflitam suas percepções, sem deixar de lado as 

medidas informativas para o clínico.  Os indicadores subjetivos são importantes 

instrumentos que permitem a avaliação do impacto das doenças bucais na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal desses pacientes.  

 

2.2 ÍNDICES DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO 

 

A oclusopatia dos indivíduos avaliados precisa ser graduada, utilizando-se um 

índice oclusal ou de necessidade de tratamento, para permitir comparações e 

conclusões. Vários índices oclusais  de  necessidade  de  tratamento ortodôntico são  
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utilizados mundialmente. Entre eles figuram o índice de estética dental (dental 

aesthetic index – DAI) e o índice de necessidade de tratamento ortodôntico (index of 

orthodontic treatment need – IOTN). 

O DAI é o índice oclusal recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e, no Brasil, vem sendo utilizado em levantamentos epidemiológicos 

realizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).  Caracteriza-se por ser um 

método de fácil aplicação e alta reprodutibilidade. Este índice avalia dez 

características das oclusopatias, com pesos variáveis, indicando a necessidade de 

tratamento ortodôntico de um indivíduo (CHOEN e JAGO, 1976). 

A necessidade de tratamento ortodôntico pode ser medida de forma clara 

utilizando-se do IOTN, desenvolvido na Inglaterra por Brook e Shaw (1989), que tem 

reprodutibilidade e confiabilidade comprovadas (RICHMOND; SHAW; O’BRIEN, 

1995). Este índice classifica a necessidade de tratamento ortodôntico de acordo com 

a importância e a gravidade de várias características oclusais para a saúde e 

funções dentais de acordo com o prejuízo estético percebido, sendo notificada 

apenas a maior gravidade oclusal da sua escala. É formado por dois componentes 

distintos, o componente de saúde dental (DHC) e o componente estético (AC). O 

Componente de Saúde Dental (DHC) do índice é dividido em cinco graus de 

severidade da oclusopatia, onde o Grau 5 representa tratamento muito urgente, e 

inclui características oclusais consideradas como as mais prejudiciais para a saúde 

e o bom funcionamento da dentição, e o Grau 1 representa necessidade mínima de 

tratamento. De forma independente, uma escala ilustrada com dez fotos é utilizada 

para avaliar a necessidade estética desses pacientes, o que constitui o Componente 

Estético (AC). Esta recebe críticas por apresentar uma visão bidimensional e limitada 

de aparência dental. O julgamento da impressão estética geral, em vez da 

semelhança morfológica, se torna problemático em casos cujas características 

principais não são mostradas nas fotografias, como o caso da mordida aberta 

anterior e da mordida cruzada anterior, que não estão representadas na escala 

(OTUYEM; NOAR, 1996). 

Diversos estudos realizados para predizer a necessidade de tratamento 

utilizando o IOTN, observaram que pela avaliação do AC uma menor quantidade de 

indivíduos apresenta necessidade de tratamento quando comparada à avaliação 

pelo DHC. Isto ocorre porque existem diferenças entre estes dois componentes, uma 
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vez que o DHC dimensiona, com precisão normativa, a gravidade da má-oclusão, 

enquanto o AC oferece uma impressão pessoal da estética do sorriso (SHAW; 

RICHMOND, O’BRIEN, 1995). 

 

2.3 O “CASO” DAS DEFORMIDADES DENTOFACIAIS, SEUS TRATAMENTOS E 

REFLEXOS SOBRE A VIDA DOS PACIENTES 

 

As deformidades dentofaciais são resultantes de alterações moderadas ou 

severas do processo de desenvolvimento normal dos ossos maxilares (SUGAWARA; 

MITAMI, 1997). Tais deformidades podem causar alterações na função bucal, 

estética facial e qualidade de vida dos pacientes que a possuem, sendo necessários 

tratamentos corretivos integrados através de ortodontia e cirurgia ortognática. 

A cirurgia ortognática consiste na correção cirúrgica das deformidades 

dentofaciais, não só quanto ao aspecto oclusal, mas também quanto à estética 

facial. Logo, os aspectos psicossociais estão diretamente relacionados a este tipo de 

tratamento, pois a aparência facial influencia a formação da imagem corporal, da 

identidade e da autoestima  (NICODEMO; PEREIRA; FERREIRA, 2007) 

A escolha de um plano de tratamento apropriado é baseada não somente nos 

objetivos finais do profissional com relação à estética, função e estabilidade, mas 

também com os objetivos do paciente e suas percepções. O tratamento orto-

cirúrgico é a alternativa de escolha para a correção das deformidades dentofaciais. 

O reposicionamento cirúrgico permite uma correção mais adequada dos ossos 

maxilares e altera significativamente a estética facial, diferente da camuflagem 

ortodôntica, na qual o tratamento ortodôntico isolado consiste somente na 

compensação dentária das relações esqueléticas inadequadas, sem alterações 

faciais significativas. A melhora na estética tem sido relatada como o fator de maior 

motivação para um paciente buscar tratamento orto-cirúrgico (MOTEGI et al., 2003; 

RIVIERA; HATC; RUGH, 2000; FABER, 2010). 

O papel da face na interação humana é um importante problema para os 

indivíduos com deformidades dentofaciais. A face é a forma primária de identificação 

e uma rica fonte de informação não verbal. Isto, em combinação com a ênfase que a 

sociedade dá à aparência física, significa que as implicações sociais e psicológicas 

de uma alteração facial não devem ser subestimadas. A face e suas características 
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individuais simbolizam aspectos significativos da personalidade humana. Pacientes 

com alterações esqueléticas de Classe II são vistos como bobos ou menos 

inteligentes e competentes. Por outro lado, os pacientes de Classe III são 

percebidos como mais agressivos. Esses pré-julgamentos são capazes de prejudicar 

o desempenho desses pacientes nos níveis social, profissional e pessoal e são 

percebidos e internalizados por eles (PRAHL; PRAHL-ANDERSEN, 2007). 

Apesar da demanda de tratamento orto-cirúrgico estar relacionada à queixa 

individual sobre a aparência dos pacientes, suas dificuldades psicológicas e de 

interação social, as avaliações sobre a necessidade de tratamento fornecem pouca 

ênfase na percepção desses pacientes e no quanto o tratamento poderia melhorar 

sua qualidade de vida. É questionável se há uma forte associação entre os índices 

normativos encontrados e a percepção individual (MOTEGI et al., 2003; ESPERÃO 

et al., 2010) e, uma vez que essa percepção é o centro da necessidade e da 

satisfação com o tratamento, é importante saber quais são as expectativas 

subjetivas destes pacientes. 

A avaliação prospectiva de pacientes orto-cirúrgicos demonstrou ganhos 

significativos na qualidade de vida. No período de tratamento ortodôntico pré-

cirúrgico foi observado um ganho significativo na qualidade de vida dos pacientes, 

apesar da progressiva piora dos aspectos oclusais. Na segunda avaliação, feita seis 

a oito semanas após a finalização do tratamento ortodôntico e, consequentemente, 

depois da realização da cirurgia ortognática, os ganhos na qualidade de vida foram 

ainda maiores. As dimensões que mais contribuíram para o significativo ganho na 

qualidade de vida desses pacientes foram os aspectos sociais, a estética dentofacial 

e a fala (CUNNINGHAM, GARRAT E HUNT, 2002) 

Pacientes com deformidades dentofaciais podem apresentar além do 

comprometimento estético, condições funcionais prejudicadas, como dificuldades na 

mastigação, na fonação e na respiração nasal. Alguns autores também atribuem ou 

associam muitos relatos de dores orofaciais às desproporções do esqueleto 

mastigatório (KYIAK; BELL, 2007; MOTEGI et al., 2003).  

Avaliando o impacto que a deformidade dentofacial tem sobre a qualidade de 

vida dos pacientes, Lee, McGrath e Samman, 2007, estudaram pacientes com e 

sem deformidade dentofacial. Seus resultados sugerem que a deformidade 

dentofacial afeta qualidade de vida dos pacientes. 
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Problemas psicológicos relacionados à autoestima e à sociabilidade também 

apresentam íntima relação com os conceitos de autoimagem do paciente portador 

da deformidade (KYIAK; BELL, 2007; MOTEGI et al., 2003). O tratamento 

ortodôntico associado à cirurgia ortognática demonstrou ser eficaz para esses 

pacientes, sendo relatado: melhora da estética facial, melhora das funções 

mastigatórias, melhora das funções fonéticas e redução de dores articulares e 

miofaciais. Apesar de as dificuldades funcionais estarem sempre presentes, são as 

queixas estéticas que, na maioria das vezes, impulsionam esses pacientes a 

procurarem pelo tratamento (RIVIERA; HATCH; RUGH, 2000). 

 

2.4 O “QUE” DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES ORTO-CIRÚRGICOS 

 

A deformidade dentofacial, com potencial psicológico e social destrutivo, 

causa impacto negativo, podendo influenciar não somente na autoconfiança dos 

pacientes, como também os relacionamentos externos, resultando em desvantagens 

sociais e psicológicas. Os objetivos do paciente com deformidade dentofacial, 

relacionados à reparação, são também psicossociais e este pode expressar a 

expectativa de resolver suas dificuldades pessoais e sociais com a mudança física, 

ou seja, com a melhora de sua aparência pela correção cirúrgica (MOTEGI et al., 

2003; NICODEMO; PEREIRA; FERREIRA, 2007). 

É crescente o número de estudos baseados na alegação de que a percepção 

do indivíduo acerca de si mesmo, do seu estado físico e emocional, é um indicador 

importante no delineamento do tratamento e que denota a inter-relação entre saúde 

bucal, saúde geral e qualidade de vida (CUNNINGHAM; GARRATT; HUNT, 2002). 

Em pesquisa realizada por Power, Harper e Bullinger (1999), na avaliação da 

percepção da qualidade de vida em 15 diferentes culturas, a autoestima foi o item 

mais pontuado do domínio psicológico, denotando a importância da investigação 

destes fatores. 

Nas últimas décadas, uma série de questionários voltados à avaliação da 

qualidade de vida está presentes na área odontológica. O mais conhecido destes é o 

Perfil de Impacto da Saúde Oral (Oral Health Impact Profile - OHIP) , concebido para 

determinar a percepção do indivíduo sobre sua própria saúde bucal (LOCKER, 

2004).  Os 49 itens abordados estão divididos em sete dimensões: limitação 
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funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade 

psicológica, incapacidade social e deficiência na realização das atividades. Sua 

versão reduzida, conhecida como OHIP-14, é composta por quatorze questões que 

avaliam as mesmas sete dimensões de impacto (SLADE e SPENCER, 1994; 

LOCKER, 2004).  

O OHIP-14, assim como outros instrumentos originalmente desenvolvidos, 

tem sido amplamente utilizado em pacientes acima de 60 anos de idade 

(CUNNINGHAM, GARRATT e HUNT, 2002; LOCKER, 2004). Pacientes com graves 

deformidades dento-esqueléticas podem requerer um tratamento abrangente, 

ortodôntico e cirúrgico, e proporcionar uma melhor qualidade de vida é um dos 

objetivos desse tipo de intervenção. Os pacientes são, muitas vezes, jovens, o que 

limita a utilização da maioria dos instrumentos existentes, como o OHIP. Esta foi a 

base para a criação do instrumento conhecido como Questionário de Qualidade de 

Vida para Pacientes Orto-cirúrgicos (Orthognathic Quality of Life Questionnaire - 

OQLQ) que vem sendo utilizado em muitos estudos (MURPHY et al., 2011; BOCK; 

ODEMAR; FURHMANN, 2009; KHADKA et al., 2011) com o objetivo de analisar os 

impactos e benefícios do tratamento orto-cirúrgico na qualidade de vida dos 

pacientes. O desenvolvimento e teste de confiabilidade desse instrumento foram 

descritos por Cunningham, Garratt e Hunt (2000), sendo posteriormente validado 

pelos mesmos autores em 2002. 

Este instrumento já foi traduzido transculturalmente para a língua portuguesa 

brasileira, observando-se a sua equivalência conceitual no contexto da cultura 

brasileira e a sua equivalência semântica e operacional com o instrumento original. 

Sua equivalência de mensuração foi realizada após testar a sua validade do 

construto e a sua confiabilidade, determinada por sua consistência interna e 

estabilidade. A partir de então, o instrumento pode ser considerado pronto para ser 

utilizado na população brasileira (GAVA, 2012; BORTOLUZZI et al., 2011, 

LAUREANO FILHO et al., 2011). 

A grande importância de se utilizar questionários cada vez mais específicos à 

condição do paciente está em sua maior sensibilidade de captar os impactos dessa 

condição e em sua menor influência dos fatores de confusão, por exemplo, a 

condição de saúde geral do indivíduo (LOCKER; ALLEN, 2007; BERNABÉ et al., 

2008). Portanto, para avaliar pacientes orto-cirúrgicos é indicado utilizar um 
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questionário com especificidade e sensibilidade adequadas, como o Questionário de 

Qualidade de Vida para Pacientes Orto-cirúrgicos (Orthognathic Quality of Life 

Questionnaire – OQLQ). 

A versão do OQLQ foi testada e validada para a língua alemã nos estudos de 

Bock, Odemar e Furhmann (2009) em 50 pacientes com indicação para tratamento 

orto-cirúrgico e comprovaram sua validade de construto. Eles observaram nos 

indivíduos estudados que, no período pré-cirúrgico, houve um impacto negativo 

significativo relacionado a restrições funcionais e alimentares, desvantagem estética, 

desvantagem social e uma redução significativa da qualidade de vida.  

Cunningham e Hunt, 2001; Cunnigahn, Garratt e Hunt, 2002, também 

demonstraram que o questionário OQLQ pode refletir as mudanças possíveis em 

parâmetros funcionais e estéticas trazidas após uma média de dois anos. Após a 

conclusão do tratamento ortodôntico e cirúrgico, os autores observaram uma 

melhoria significativa na qualidade de vida.  

 Para mensurar as mudanças na qualidade de vida de pacientes com 

deformidade dentofacial submetidos à tratamento orto-cirúrgico, Choi et al. (2010) 

realizaram um estudo prospectivo usando como indicadores de qualidade de vida os 

questionários OHIP-14 e o OQLQ. Os pacientes foram avaliados no período inicial, 

seis semanas após a cirurgia, seis meses após a cirurgia e ao final do tratamento 

ortodôntico. Os autores observaram uma redução progressiva do escore do OQLQ 

em todos os momentos avaliados, quando comparados ao momento inicial de 

avaliação. Também foi avaliada a qualidade de vida geral desses pacientes com o 

Short Form Health Survey (SF-36), que apresentou uma melhora significativa, similar 

à do OQLQ. Contudo, dentre suas dimensões, destacaram-se o “Componente de 

Saúde Mental”, que apresentou melhora significati a apenas seis meses depois da 

cirurgia e o “Componente de Saúde F sica”, que apresentou um decréscimo 

significativo seis semanas depois da realização da cirurgia ortognática, 

provavelmente devido à morbidade pós-operatória. Sendo assim, o tratamento orto-

cirúrgico tradicional foi considerado eficaz, produzindo ganhos psicossociais e 

funcionais significativos para os pacientes. 

Para avaliar se o impacto da cirurgia ortognática na qualidade de vida de 

pacientes com deformidades dentofaciais é clinicamente significante, Murphy et al. 

(2011) estudaram dois grupos de pacientes, um com aparelho ortodôntico, 
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aguardando a cirurgia ortognática e outro com pacientes 6 meses após a cirurgia, 

utilizando  o OQLQ e  a escala visual analógica. Em seus resultados os pacientes do 

grupo pós-cirúrgico tiveram uma melhora significativa em pontuação do OQLQ para 

cada domínio. A proporção de pacientes que relataram melhora na aparência facial 

foi de 93%, função mastigatória, 64%, conforto, 60%, e fala, 32%. Portanto, para os 

autores, a cirurgia ortognática tem efeito positivo na qualidade de vida do paciente. 

Essa cirurgia visa, assim, corrigir as deformidades que afetam maxilares e 

dentes, as quais são dificilmente disfarçadas e, por consequência, afetam 

extremamente a qualidade de vida de quem a possui. Tal cirurgia realiza várias 

osteotomias/ostectomias para atingir um resultado desejável. No entanto, esse 

resultado clínico desejado pode não obter a satisfação do paciente. Estudos 

mostram que não existe uma relação estreita entre a satisfação psicossocial e a 

função. Khadka et al. (2011) investigaram o impacto das deformidades dentofaciais 

na qualidade de vida de pacientes chineses e fizeram uma comparação entre as 

deformidades faciais que envolvem e aquelas que não envolvem a oclusão (função). 

Como resultado, a cirurgia ortognática teve impacto positivo na qualidade de vida, 

independente do tipo de deformidade.  

Os estudos ora apresentados não incluem em suas avaliações indivíduos que 

possuem o problema orto-cirúrgico, mas não estão sob qualquer tipo de tratamento. 

Neste sentido, como afirma Feu (2007), para ser possível determinar o real efeito 

positivo ou negativo de determinado tratamento de saúde bucal, é necessário que 

também sejam avaliados indivíduos com problemas similares que não sejam 

submetidos a nenhum tipo de tratamento, permitindo assim a avaliação dos 

possíveis danos gerados ao não tratar determinada condição. 

Em 2008 foi realizado um estudo para avaliar as mudanças na qualidade de 

vida que ocorriam após realização de cirurgia ortognática. A amostra foi composta 

por pacientes em tratamento ortodôntico pré-cirúrgico e iriam se submeter à cirurgia 

ortognática, em três tempos: pré-cirúrgico, seis semanas após a cirurgia e seis 

meses após a cirurgia. Foi encontrada melhora significativa nos scores do OQLQ do 

grupo inicial em relação ao 6 meses pós-cirúrgico. Houve uma piora transitória em 

alguns aspectos que dizem respeito ao bem-estar, de forma geral, no período 

precoce pós-operatório (LEE, McGrath e SAMMAN, 2008).  
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Al-Ahmad et al., 2009 investigaram a qualidade de vida relacionada à saúde e 

relacionada à condição específica em pacientes jordanianos com deformidades 

dentofaciais. A amostra foi composta por 4 grupos de pacientes:  pacientes com 

deformidade dentofacial antes da cirurgia, após a finalização do tratamento orto-

cirúrgico, pacientes com deformidade dentofacial que se negaram a realizar o 

tratamento cirúrgico e pacientes sem deformidade dentofacial. O grupo de pacientes 

que se negaram a fazer o tratamento cirúrgico não demonstrou diferença 

significativa ao ser comparado com o grupo que já havia operado e com o grupo 

controle.  Os autores concluem que a cirurgia ortognática tem impacto positivo na 

qualidade de vida para a condição de pacientes que foram avaliados durante vários 

estágios do processo de tratamento.  
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

• Determinar a ocorrência dos impactos de saúde bucal sobre a percepção de 

qualidade de vida nos  pacientes com deformidades dento-esqueléticas 

grave em três momentos distintos de tratamento, inicial, de preparo 

ortodôntico e pós-cirúrgico. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Comparar a qualidade de vida de acordo com as fases do tratamento orto-

cirúrgico - estágios iniciais (antes de qualquer procedimento orto-cirúrgico), 

em fase de preparação ortodôntica para cirurgia e pós-operatória; 

• Estudar o efeito  do centro onde os pacientes foram recrutados sobre a 

qualidade de vida nas diversas fases de tratamento orto-cirúrgico; 

• Verificar os efeitos dos problemas oclusais, condições socioeconômicas, 

questões demográficas(idade, gênero e estado civil) e acesso ao serviço de 

saúde bucal sobre a qualidade de vida dos pacientes orto-cirúrgicos nas 

diversas fases do tratamento orto-cirúrgico; 

• Aferir no grupo de preparo ortodôntico e no grupo pós-cirúrgico, o efeito sobre 

a qualidade de vida da variável tempo de tratamento ortodôntico e tempo 

decorrido da cirurgia, respectivamente.  
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4 METOLOGIA 

 

O estudo foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEO-HUOL) sob n° 

04536912.2.1001.5292 e do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (CEP-HUPE) sob n° 06668412.0.1001.5259, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Apêndice A). 

Este trabalho consistiu em um estudo observacional transversal, 

caracterizado como de painéis repetidos, que forneceu informações sobre as 

características clínicas e psicossociais de pacientes com deformidades dento-faciais 

graves que buscaram por tratamento orto-cirúrgicos no Departamento de 

Odontologia da UFRN, na Unidade de Defeitos da Face (UDFACE) e na Clínica de 

Especialização em Ortodontia da UERJ.  

O processo de amostragem se deu através da seleção de uma amostra por 

conveniência, ou seja, o pesquisador selecionou membros da população mais 

acessíveis.  

Esse projeto é a etapa inicial de uma linha de pesquisa que pretende 

conhecer os benefícios na qualidade de vida relacionados à saúde bucal e as 

modificações na auto-percepção estética do paciente, obtidos com o tratamento 

orto-cirúrgico. 

 

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os pacientes devem ser portadores de deformidade dento-facial, com 

indicação para tratamento orto-cirúrgico, ter se apresentado para o exame de 

tratamento orto-cirúrgico em umas das instituições do estudo  (UFRN, UDFACE e 

UERJ), estar aguardando pelo início do tratamento, ter sido submetido à preparo 

ortodôntico para cirurgia ou já ter sido submetido à cirurgia ortognática em uma das 

instituições do estudo, independente do tempo de tratamento ortodôntico e pós-

cirúrgico, respectivamente. 

Foram excluídos da amostra os pacientes fissurados e sindrômicos. 
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4.2 CALIBRAÇÃO 

 

Um fator indispensável na aplicação de qualquer índice oclusal é a constância 

e a coerência do operador, e a compatibilidade de sua opinião com outros possíveis 

avaliadores.  

Previamente ao trabalho, foi realizada a calibração dos dois examinadores, de 

cada centro do estudo (UFRN e UERJ), inter-examinador e intra-examinador, com o 

objetivo de assegurar uniformidade de interpretação, entendimento e aplicação dos 

critérios epidemiológicos. A confiabilidade dos exames realizados pelos 

examinadores foi avaliada utilizando a análise de 20 modelos de pacientes em fase 

inicial de tratamento na Clínica de Especialização em Ortodontia da UERJ, não 

incluídos na amostra. Após a realização dos exames dos indivíduos, foram 

montadas matrizes para verificar as concordâncias e permitir o cálculo do coeficiente 

de correlação intraclasse e do kappa ponderado, considerando-se cada índice 

separadamente. Foi considerado como padrão aceitável um valor de kappa igual ou 

maior que 0,65,  de acordo com Landis e Koch, 1977 (<0, pobre; 0,01-0,20, discreta; 

0,21-0,40, razoável; 0,41-0,60, moderada; 0,61-0,80, substancial; 0,81-1,0, quase 

perfeita) em cada um dos índices avaliados, sendo encontrado concordância 

satisfatória em todos os testes realizados. 

 

4.3 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

   

O cálculo do tamanho da amostra para as três fases de tratamento foi 

realizado a partir de um estudo piloto com 56 pacientes, com a da diferença na 

qualidade de vida, aferida através dos índices nos  três grupos. 

Para a fase inicial, levando-se em consideração um desvio padrão de 25,1 e 

um erro máximo da estimativa de 6, para um nível de significância de 5%, obtivemos 

um tamanho da amostra de 68 pacientes. 

 No que diz respeito à fase em preparo ortodôntico, tomando como base um 

desvio padrão de 24,39 e um erro máximo da estimativa de 5, para um nível de 

significância de 5%, foi obtido um tamanho da amostra de 91 pacientes. 

E, por fim, para os indivíduos em fase pós cirúrgica, levando-se em 

consideração um desvio padrão de 13,28 e um erro máximo da estimativa de 4, para 
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um nível de significância de 5%, obtivemos um tamanho da amostra de 42 

pacientes. 

Os erros máximos variaram de acordo com a variabilidade das médias do 

OQLQ. Para a fase inicial, a variabilidade do OQLQ foi de 61,59% (a menor das 

variabilidades). Já para a fase em preparo ortodôntico, a variabilidade foi de 64,35% 

e para a fase pós-cirúrgica foi de 80,48%. Sendo assim, para quem variou menos, 

possibilitou um erro maior, e vice-versa.   

 

4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O universo amostral foi formado por um total de 227 indivíduos, calculados a 

partir do resultado do estudo piloto, sendo recrutados pacientes da clínica de cirurgia 

buco-maxilofacial da UERJ, da clínica de cirurgia buco-maxilofacial da UFRN e da 

clínica da UDFACE: 71 pacientes na fase inicial de tratamento (antes de qualquer 

procedimento ortodôntico e cirúrgico), 115 pacientes na fase pré-cirúrgica (com 

aparelho ortodôntico) e 41 pacientes na fase pós-cirúrgica.  

Após a aceitação dos pacientes por escrito em participar dessa pesquisa 

(Apêndice A), os mesmos foram submetidos à uma avaliação clínica com base no 

IOTN e DAI e responderam à um questionário auto avaliativo traduzido para o 

português, o OQLQ. Foi preenchida uma ficha de exame individual para cada 

paciente (Apêndice B). 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Foram utilizadas as seguintes variáveis no estudo. 

 

Quadro 1 - Descrição, tipo e categoria das variáveis dependentes e independentes. Natal, RN 2013. 

Variável Dependente Descrição Tipo Categoria 

Orthognathic Quality of 

Life Questionnaire 

(OQLQ) 

Questionário específico para avaliar 

a  qualidade de vida de pacientes 

orto-cirúrgicos. 

Quantitativa Discreta 0-88 

Variável Independente Descrição Tipo Categoria 

Local Local onde o paciente foi Categórica Nominal Rio de Janeiro 
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entrevistado Natal 

Idade Tempo de vida no momento do 

exame 

Quantitativa Discreta 12-60 anos 

Gênero Distinção entre homem e mulher Categórica Nominal Feminino 

Masculino 

Estado Civil Situação matrimonial  Categórica nominal 

 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Relação molar Oclusão do 1
o
 molar superior com o 

1 molar inferior, segundo 

classificação de Angle. 

Categórica nominal Classe I 

Classe II 

Classe III 

Relação canino Oclusão do canino superior com o 

canino inferior, segundo 

classificação de Angle 

Categórica nominal Classe I 

Classe II 

Classe III 

Perfil Perfil do paciente Categórica nominal Reto 

Côncavo 

Convexo 

Ossos maxilares afetados Ossos maxilares envolvidos na 

deformidade dentofacial 

Categórica nominal Maxila 

Mandíbula 

Ambos 

Sobremordida Traspasse vertical do dentes 

anteriores superiores sobre os 

dentes anteriores inferiores. 

Categórica nominal Normal 

Aberta 

Topo 

Total 

Overjet Traspasse horizontal dos dentes 

anteriores superiores em relação  

dentes anteriores inferiores 

Quantitativa discreta Medido em milímetros 

Mordida Cruzada Condição na qual um ou mais 

dentes estão anormalmente 

Categórica nominal Presente 
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posicionados para vestibular ou 

lingual em relação aos dentes 

antagonistas 

Ausente 

Apinhamento superior Ausência de alinhamento entre os 

dentes ou falta de espaço 

Categórica nominal Presente 

Ausente 

Apinhamento inferior Ausência de alinhamento entre os 

dentes ou falta de espaço 

Categórica nominal Presente 

Ausente 

Curva de Spee Linha formada dos incisivos aos 

molares passando pelas cúspides 

vestibulares e bordas incisais 

Categórica nominal Plana 

Suave 

Moderada 

Acentuada 

Grau de escolaridade Nível de ensino Categórica Ordinal Analfabeto 

Ens. Fundamental completo 

Ens. Fundamental incompleto 

Ens. Médio completo 

Ens. Médio incompleto 

Ens. Superior completo 

Ens. Superior incompleto 

Pós-graduação 

Renda familiar Quanto recebe em reais todos os 

moradores da casa.     1-Até 250; 2-De 

251 a 500; 3-De 501 a 1.500; 4-De 1.501 a 

2.500; 5-De 2.501  a 4.500; 6-De 4.501  a 

9.500; 7-Mais de 9.500;  9-Não sabe/não 

respondeu. 

Categórica Ordinal de 1 - 9 

Onde foi a última 

consulta 

Tipo de serviço onde o paciente 

realizou a última consulta 

Categórica nominal Serviço público 

Serviço particular 

Plano de saúde 

DAI Índice que determina a prevalência, 

severidade e necessidade de 

 Nenhuma necessidade de 

tratamento 
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tratamento ortodôntico Categórica Ordinal Necessidade Eletiva 

Altamente Imprescindível 

Imprescindível 

IOTN-AC Índice que determina a prevalência, 

severidade e necessidade de 

tratamento ortodôntico. 

Componente estético. 

Categórica Ordinal Pouca necessidade de 

tratamento 

Necessidade de tratamento 

Necessidade Severa de 

tratamento 

IOTN-DHC Índice que determina a prevalência, 

severidade e necessidade de 

tratamento ortodôntico. 

Componente dentário. 

 

Categórica Ordinal 

Pouca necessidade de tratamento 

Necessidade limítrofe de 

tratamento 

Necessidade de tratamento 

Necessidade severa de tratamento 

Tempo em preparo 

ortodôntico 

Tempo em meses decorridos desde 

a colocação do aparelho/início da 

terapia orto-cirúrgica até o 

momento da entrevista 

Quantitativa discreta Em meses 

Tempo pós-cirúrgico Tempo em meses desde a 

realização  da cirurgia ortognática 

até o momento da entrevista 

Quantitativa discreta Em meses 

 

4.6 MATERIAL UTILIZADO 

 

Para a realização dos exames para IOTN, DAI e para a entrevista com os 

pacientes, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

. Caixa metálica para guardar os instrumentais;  

. 5 réguas plásticas do índice IOTN (Ortho-Care Limited, Inglaterra);  

. 5 réguas milimetradas de aço 

. 5 espelhos bucais (Espelho n 5 plano, Duflex); 
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. 5 sonda periodontal tipo Universidade Carolina do Norte® 

 . Escala de fotografias para a categorização do Componente Estético do 

IOTN (Ortho-care Limited, Inglaterra); 

. 2 caixas de luvas de látex descartáveis; 

. Fichas impressas para anotações dos dados; 

. Programa estatístico SPSS 17.0 

 

4.7 ENTREVISTA COM OS PACIENTES 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos pacientes com 

deformidades dento-faciais foi avaliada pelo questionário de qualidade de vida para 

pacientes Orto-cirúrgicos (Orthognathic Quality of Life Questionnaire – OQLQ 

(CUNNIGAN, GARRATT e HUNT 2000,  CUNNIGAN, GARATT e HUNT 2002), em 

sua versão traduzida e validada para o português (ARAÚJO et al., 2012; GAVA,  

2012) (Anexo B). 

A gravidade da oclusopatia classificada com base no índice de necessidade 

de tratamento ortodôntico (IOTN) e pelo índice de prevalência, severidade e 

necessidade de tratamento ortodôntico (DAI). 

Os pacientes foram contatados pessoalmente no serviço de Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial da URFN, na clínica de atendimento da Unidade de defeitos da face 

(UDFACE) e na clínica do curso de especialização em Ortodontia da UERJ durante 

as consultas de rotina. Os participantes responderam ao questionário (Anexo A) com 

o auxílio dos pesquisadores. Após sua aplicação, foi iniciado o exame clínico e 

preenchimento da ficha individual  (Apêndice B). 

 

4.7.1 Exame clínico 

 

A primeira parte do exame clínico consistiu em mostrar ao paciente o painel 

de fotografias para a auto-categorização do Componente Estético do IOTN (AC) 

(Figura 1). Em seguida, foi feita a medição das variáveis do componente de saúde 
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dental (DHC), para a classificação clínica do IOTN, e as medições dentárias do DAI. 

Os dados coletados foram anotados em uma ficha de exame (Apêndice B). 

 

4.7.2 Qualidade de Vida  

 

A qualidade de vida relacionada com a saúde bucal dos pacientes foi avaliada 

com o Questionário de Qualidade de Vida para Pacientes Orto-cirúrgicos 

(Orthognathic Quality of Life Questionnaire – OQLQ, em sua versão traduzida e 

validada para o português (ANEXO A) (CUNNINGHAM; GARRATT; HUNT, 2002, 

GAVA, 2012). 

O OQLQ é um instrumento que direciona suas perguntas para 4 domínios: 

estética facial, função oral, consciência da deformidade e aspectos sociais, 

composto por 22 questões em uma escala de 4 pontos com respostas que variam de 

1 “incomoda pouco” a 4 “incomoda muito” com escala de pontos que  aria de 0 a 88, 

onde a maior pontuação indica pior qualidade de vida. É nesta especificidade que 

está o seu diferencial para aferir a qualidade de vida deste tipo de paciente sendo, 

portanto, o instrumento ideal para este fim (GAVA, 2012). 

As 22 questões do OQLQ contribuem para  os quatro domínios: estética facial 

(itens 1, 7, 10, 11, 14 de pontuação 0-20), função oral (itens 2 a 6  de pontuação 0-

20), a conscientização da estética dentofacial (itens 8, 9, 12, 13 aspectos de 

pontuação 0-16) e social de deformidade dentofacial (itens 15 a 22 de pontuação 0-

32).  

 

 

4.7.3 Caracterização socioeconômica 

 

A caracterização do nível socioeconômico-educacional foi realizada de acordo 

com o questionário de classificação econômica utilizado no SB-Brasil 2011 

(Apêndice B). 

 

 

 

 



 
 

44 

4.7.4 IOTN 

 

A gravidade da oclusopatia foi classificada com  ase no “Índice de 

Necessidade de Tratamento Ortodôntico” (IOTN-DHC e IOTN-AC), como objetivo de 

identificar os indivíduos com maior severidade da má-oclusão e, consequentemente, 

que mais se beneficiariam com o tratamento orto-cirúrgico. 

A primeira parte do exame clínico foi a categorização da estética dos 

pacientes por parte do examinador, utilizando o Componente Estético do IOTN (AC) 

(Figura 1), que consiste de uma escala de 1 a 10 pontos. Posteriormente, o 

examinador mostrou para o paciente o painel de fotografias para a auto-

categorização do AC. Depois que o painel de fotografias foi mostrado para o 

paciente, ele foi questionado sobre a beleza do sorriso com a seguinte pergunta: 

“Esta é uma lista de 10 sorrisos organizados em ordem de beleza, onde o 1 é o 

sorriso mais bonito e o 10, o mais feio. Se você tivesse que dar uma nota de beleza 

para o seu sorriso, que nota daria de 1 a 10? Estas fotos são somente um exemplo, 

e você não deve tentar achar um sorriso igual ao seu” (BROOK; SHAW, 1989). 

Por objetivos estatísticos o IOTN-AC foi categorizado em 3: valores iguais ou 

inferiores a 4 serão considerados com pouca/sem necessidade estética de 

tratamento ortodôntico, entre 5 e 7 com necessidade de tratamento e acima de 8 

com necessidade severa de tratamento ortodôntico. 
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Figura 1 - Escala fotográfica para obtenção do componente estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brook e Shaw (1989).  

 

Depois, foi feita a avaliação do DHC. O DHC é uma síntese das 

características mais envolvidas nas más oclusões, e daquelas que mais 

comprovadamente representam um prejuízo aos dentes e aos tecidos adjacentes. 

Cada característica oclusal considerada comprometedora para a longevidade e o 

funcionamento satisfatório da dentição é identificada e alocada em cinco níveis, com 

limites claros entre o escore 1 (sem necessidade de tratamento) e o escore 5 

(grande necessidade de tratamento). 

Existem duas maneiras de se avaliar os dados de DHC: a primeira que leva 

em conta apenas o escore (de 1 a 5), e outra mais completa, que indica a causa 

para a categorização neste nível. Cada característica é representada por uma letra 

ao lado do número do Grau (por exemplo: 5a para sobressaliência maior do que 

9mm). 

São os seguintes, segundo Brook e Shaw (1989), os escores de DHC com 

suas características para classificação: 
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ESCORE 5 (grande necessidade de tratamento ortodôntico) 

 5.i- Impacção dentária (exceto terceiros molares) devido ao 

apinhamento, à má posição, à presença de dentes extranumerários, à retenção 

prolongada de dentes decíduos, e a qualquer outra causa patológica. 

 5.h- Hipodontia extensa com indicações protéticas (mais de um dente 

ausente em qualquer um dos quadrantes) e que requerem ortodontia pré-

restauradora. 

 5.a- Sobressaliência (overjet) superior a 9mm. 

 5.m- Sobressaliência negativa com valores menores do que -3,5mm de 

transpasse horizontal, com dificuldades de fonação e de mastigação. 

 5.p- Defeitos de fissura labial ou palatal e outras anormalidades cranio-

faciais. 

 5.s- Dentes decíduos submersos. 

 

ESCORE 4 (necessidade de tratamento ortodôntico) 

 4.h- Hipodontia menos extensa e requerendo ortodontia pré-protética 

ou ortodontia para fechamento de espaço, evitando o uso de prótese. 

 4.a- Sobressaliência de 6 a 9mm 

 4.b- Sobressaliência negativa com valores menores do que -3,5mm de 

transpasse horizontal, mas sem dificuldades de fonação e de mastigação. 

 4.m- Sobressaliência negativa com valores menores do que -1mm até -

3.5mm de transpasse horizontal, mas com dificuldades de fala e de mastigação. 

  4.c- Mordida cruzada posterior ou anterior com diferença maior do que 

2mm entre a relação cêntrica e a oclusão cêntrica. 

 4.l- Mordida cruzada posterior lingual sem contato de oclusão funcional 

em um ou ambos os segmentos vestibulares. 

 4.d- Severo deslocamento de pontos de contato maiores do que 4mm. 

 4.e- Mordida aberta lateral ou anterior maior do que 4mm. 

 4.f- Sobremordida total ou aumentada com trauma gengival ou palatal. 

 4.t- Dentes parcialmente erupcionados, inclinados ou impactados sobre 

dentes adjacentes. 

 4.x- Presença de dentes supranumerários. 
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ESCORE 3 (necessidade limítrofe de tratamento) 

 3.a- Sobressaliência superior a 3,5mm, porém menor ou igual a 6mm, 

com incompetência labial. 

 3.b- Sobressaliência negativa com valores menores do que -1mm, 

porém menor ou igual a -3,5mm. 

 3.c- Mordida cruzada posterior ou anterior com diferença maior do que 

1mm, porém menor ou igual a 2mm, entre a relação cêntrica e oclusão cêntrica. 

 3.d- Deslocamento de pontos de contato maiores do que 2mm, porém 

menores ou iguais a 4mm. 

 3.e- Mordida aberta anterior ou posterior maior do que 2mm, porém 

menor ou igual a 4mm. 

 3.f- Sobremordida profunda completa sobre tecidos gengivais ou 

palatais, mas sem trauma. 

 

ESCORE 2 (pequena necessidade de tratamento ortodôntico) 

 2.a- Sobressaliência superior a 3,5mm, porém menor ou igual a 6mm, 

com competência labial. 

 2.b- Sobressaliência negativa com valor menor do que 0mm, mas até -

1mm. 

 2.c- Mordida cruzada posterior ou anterior com diferença menor do que 

1mm entre a relação cêntrica e oclusão cêntrica. 

 2.d- Deslocamento de pontos de contato maiores do que 1mm, porém 

menores ou iguais a 2mm. 

 2.e- Mordida aberta anterior ou posterior maior do que 1mm, porém 

menor ou igual a 2mm. 

 2.f- Aumento da sobremordida maior ou igual a 3,5mm, sem contato 

gengival. 

 2.g- Oclusões pós-normais ou pré-normais sem outras anomalias 

(inclui discrepância de até metade de uma unidade). 

 

ESCORE 1 (sem necessidade de tratamento ortodôntico) 

 1.- Más oclusões extremamente pequenas, incluindo o deslocamento 

de pontos de contato menores que 1mm. 
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Uma premissa fundamental para o índice é o reconhecimento de que as más 

oclusões são sítio-específicas (por exemplo, uma má posição de qualquer um dos 

dentes representa uma desvantagem particular para aquele sítio),  e que a anomalia 

mais severa identificada é a base para a categorização da necessidade de um 

indivíduo no terreno da saúde dental. Não se faz o acúmulo dos escores para uma 

série de características do indivíduo, assim, múltiplas pequenas alterações, todas 

consideradas irrelevantes para a saúde dental, não podem ser somadas para, 

juntamente, colocar o indivíduo em um nível mais elevado de necessidade. 

Para o auxílio da identificação da pior característica, desenvolveu-se uma 

escala hierárquica de anomalias oclusais, a qual tem dois objetivos: proporcionar um 

guia que permita ao examinador avaliar a dentição de forma sistemática e, na 

ocorrência de duas ou mais anomalias do mesmo nível, determinar qual delas seria 

registrada - no caso, a localizada na parte mais alta da seguinte escala: 

 

1- (M - missing) Ausências (incluindo ausência congênita, erupção ectópica e 

impacção). 

2- (O - Overjet) sobressaliência positiva ou negativa. 

3- (C - crossbite) Mordida Cruzada. 

4- (D - displacements) Irregularidade dos pontos de contato. 

5- (O - overbite) sobremordida exagerada ou mordida aberta. 

 

Dessa forma, um indivíduo que apresenta uma sobremordida total, mas sem 

traumatismo (3.f) e uma sobressaliência de 4mm com incompetência labial (3.a), 

será categorizado como 3a, pois a sobressaliência encontra-se mais alta na 

hierarquia das características das más oclusões. No entanto é evidente que um nível 

mais alto é sempre preponderante na classificação, mesmo que presente na parte 

mais inferior da hierarquia (exemplo: 4d vai ser sempre preponderante sobre 3a, 

ainda que a sobressaliência esteja mais alta na hierarquia do que a irregularidade). 

As letras em negrito no início de cada item representam as iniciais em inglês (M - 
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missing, O - overjet, C - crossbite, D - displacement of contact points, O - overbite), 

utilizadas para a formação do acrônimo MOCDO. 

Para a aplicação do DHC, várias características da má oclusão são medidas 

com o auxílio de uma régua de acetato especialmente desenhada para o método 

(Figura 2). Quando se avalia a sobressaliência, a régua é posicionada paralelamente 

ao plano oclusal e ao local mais proeminente da região anterior do arco (Figura 3). A 

irregularidade do ponto de contato e a sobremordida também são medidas, 

comparando-se com as linhas desenhadas na régua. As distâncias entre os pontos 

de contato causadas por giro do elemento dentário não são consideradas. 

 

   Figura 2- Reprodução esquemática da régua utilizada para a obtenção do DHC. FEU, 2010. 
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50 

Figura 3 -Vista aproximada do exame de DHC. 

     

 

O IOTN-DHC foi categorizado em 4, escores 1 e 2 foram classificados como 

pouca necessidade de tratamento, 3 necessidade limítrofe, 4 necessidade de 

tratamento e 5 como necessidade severa de tratamento. 

 

4.7.5 DAI 

 

O índice de estética dental é um  índice  quantitativo,  proposto,  em  1986  

por Jenny e Cons, para avaliar o grau de  impacto estético da dentição. Tem sido 

adotado pela OMS como um índice de rastreamento transcultural (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 1991). O DAI é uma equação de regressão logística  que  

relaciona,  matematicamente,  a  percepção  do  público  sobre  a estética dental  

com medidas  físicas objetivas de  características oclusais  associadas  às 

oclusopatias, em epidemiologia, o DAI pode ser utilizado como índice de gravidade 

da oclusopatia e como índice de necessidade de tratamento ortodôntico (JENNY; 

CONS, 1988). 

Caracteriza-se por ser um método de fácil aplicação e alta reprodutibilidade. 

Este índice avalia dez características das oclusopatias, com pesos variáveis, 

conforme padrões socialmente definidos para estética dental: dentes ausentes, 

apinhamento anterior, espaçamento anterior, diastema na  linha média, maior  

irregularidade  anterior na maxila, maior  irregularidade anterior na mandíbula,  

trespasse horizontal maxilar,  trespasse horizontal  negativo,  mordida  aberta  
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anterior  e  relação  intermolar  ântero-posterior,  indicando a necessidade de 

tratamento ortodôntico de um indivíduo.  

Tais características são medidas e os valores a elas atribuídos são 

multiplicados pelos seus respectivos pesos e totalizados com a adição de uma 

constante. O resultado, um valor entre treze a aproximadamente oitenta, pode ser 

considerado uma escala de intervalo, que pode ser categorizado através de pontos 

de corte.  

Cada  uma  das  características  é  pontuada, multiplicada  pelos  seu 

respectivo  coeficiente  (peso)  e  os  resultados  são  totalizados  com  a  adição  de  

uma  constante (quadro 2). O resultado final é um valor único que combina os 

aspectos estéticos e físicos da oclusão (JENNY; CONS, 1996). O DAI é um valor 

que varia de 13 a 80 ou mais, que pode ser categorizado através de pontos de corte. 

 

Quadro 2 - Componentes da equação de regressão do DAI com seus respectivos coeficientes 
(pesos). 

Componentes do DAI Valor Coeficientes Subtotal 

Número de dentes visíveis ausentes  5,76  

Apinhamento anterior (0=nenhum, 1=um segmento,2=2segmentos)  1,15  

Espaçamento anterior(0=nenhum, 1=um segmento,2=2segmentos)  1,31  

Diastema na linha média (mm)  3,13  

Maior irregularidade anterior na maxila (mm)  1,34  

Maior irregularidade anterior na mandíbula (mm)  0,75  

Trespasse horizontal maxilar (mm)  1,62  

Trespasse horizontal mandibular (mm)  3,68  

Mordida aberta anterior (mm)  3,69  

Relação antero-posterior de molares 

(0=normal,1=1/2cúspide,2=1cúspide) 

 2,69  

Constante (adicionar aos subtotais)   13,36 

Valor total do DAI _______ 

Fonte: Costa (2007). 
 

Para categorização dicotômica em “com necessidade” ( alores iguais ou 

maiores que 31) e “sem necessidade”  (valores menores  que  31)  de  tratamento  
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ortodôntico,  o  valor  do  ponto  de corte recomendado é igual a 31 (quadro 3) ( 

JENNY; CONS, 1996). 

Quadro 3 - Categorização do DAI a partir dos pontos de corte. 

Pontos de 

Corte 

Categorias 

Ordinais Dicotômicas 

13 a 25 Oclusão normal ou mínima má oclusão Tratamento 

não 

necessário 
26 a 30 Má oclusão definida (tratamento  eletivo) 

31 a 35 Má oclusão grave (tratamento altamente desejável) Tratamento 

necessário 
36 a mais Má oclusão muito grave ( tratamento obrigatório) 

Fonte: Costa (2007). 

 

Cada componente é avaliado como presente ou ausente ou medido em 

milímetros inteiros. Apenas para a relação ântero-posterior de molares o desvio mais 

grave do normal é registrado. Jenny e Cons (1988) recomendam que as medidas 

sejam realizadas com um paquímetro de Boley ou com um abaixador de  língua de 

madeira  e um  lápis bem  apontado.   Como instrumento de medida,  a Organização 

Mundial  de  Saúde  (OMS)  recomenda  a  utilização  de  uma  sonda  CPI 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE,  1999).  Será utilizado  método  de  medida  

recomendado  pela  OMS  e  utilizado  no levantamento epidemiológico nacional SB-

2010 (BRASIL, 2011).  
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Figura 4 – Sonda periodontal CPI-OMS. 

 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Devido à distribuição não normal dos valores do OQLQ na amostra, o  mesmo 

foi dividido em dois grupos, utilizando o valor da mediana para cada grupo estudado: 

de 0 até a mediana menor impacto e da mediana até o valor mais alto, maior 

impacto. As análises subsequentes testando a associação entre qualidade de vida,  

fase de tratamento, e as variáveis socioeconômico-demográficas e ortodônticas 

foram feitas com base nesta dicotomização a partir dessas medianas, com o teste 

do qui-quadrado/exato de Fisher. 

Como os dados não tiveram uma distribuição normal, testes estatísticos não-

paramétricos foram utilizados. O OQLQ (escores totais e seus domínios) em cada 

grupo de tratamento foram comparados através do teste Kruskal-Wallis. Múltiplas 

comparações de pares foram então conduzidas utilizando o teste Mann-Whitney, 

penalizado, para identificar em que pares haveria a diferença. 

 Para todos os testes foi adotado um nível de significância de 5%. A análise 

estatística foi realizada no programa estatístico, SPSS, versão 17.0. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

Os resultados se referem a 227 indivíduos que fizeram parte do estudo nos 3 

grupos de tratamento, sendo 31,3 % (71 pacientes) em fase inicial, sem aparelho 

ortodôntico, 50,7% (115 pacientes) na fase de preparo ortodôntico pré-cirúrgico e 

18,1% (41 pacientes) na fase pós cirurgia ortognática. Os pacientes que se 

encontravam na fase de tratamento ortodôntico apresentaram tempo médio de 

tratamento de 20 meses (± 28,3) e no grupo pós-cirúrgico, o tempo médio pós 

cirurgia ortognática foi de 10 meses (±12,6). 

A amostra acima referida se encontra caracterizada em relação às variáveis 

sócio-econômico-demográficas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Categorização da amostra, nas diferentes fases de tratamento, segundo as variáveis 
qualitativas sócio-econômico-demográficas. Natal, RN 2013. 

  FASE INICIAL FASE EM 
PREPARO 

FASE PÓS-
CIRÚRGICA 

Variáveis  
Qualitativas 

 n % n % n % 

Local Rio de Janeiro                 29 40,8 58 50,4 28 68,3 

Natal              42 59,2 57 49,6 13 31,7 

Gênero Feminino                                 42 59,2 67 58,3 25 61,0 

 Masculino              29 40,8 48 41,7 16 39,0 

Estado Civil Solteiro          62 87,3 88 76,5 26 63,4 

Casado            08 11,3 23 20,0 13 31,7 

Divorciado           01 1,4 04 3,5 02 4,9 

Escolaridade Fund. incompleto 06 8,5 04 3,6 0 0 

Fund. completo 03 4,2 02 1,7 01 2,4 

Médio incompleto 10 14,1 14 12,2 01 2,4 

Médio completo 24 33,8 50 43,5 18 43,9 

Superior incompleto 13 18,3 19 16,5 02 4,9 

Superior completo 11 15,5 17 14,8 11 26,8 

Pós-graduação 04 5,6 09 7,8 08 19,5 

Serviço da 
última 
consulta 

Serviço público 33 46,5 57 49,6 17 41,5 

Serviço particular 38 53,5 54 47,0 23 56,1 

Plano Saúde/convênios 5 7 4 3,5 1 2,4 

Renda 
familiar 

Até 250 1 1,4 2 1,7 0 0 

De 251-500 4 5,6 3 2,6 0 0 

De 501-1500 22 31 35 30,4 15 36,6 

1501- 2500 8 11,3 23 20 5 12,2 

2501- 4500 9 12,7 20 17,4 11 26,8 

4501- 9500 4 5,6 7 6,1 6 14,6 

Mais de 9500 5 7,0 1 9 2 4,9 

Não sabe/Não  
respondeu 

18 25,4 24 20,9 2 4,9 

 

 

 De acordo com a tabela 1, observou-se que os pacientes nas três fases de 

tratamento se assemelharam em relação ao gênero, estado civil, escolaridade e 
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renda familiar. Houve predomínio de mulheres, solteiras, com ensino médio 

completo e renda entre 2 e 3 salários mínimos. 

Quanto ao local de recrutamento dos pacientes, aqueles em fase inicial de 

tratamento provieram predominantemente da cidade do Natal, enquanto aqueles que 

estavam na fase em preparo ortodôntico provieram igualmente das duas cidades. 

Em relação àqueles que estavam na fase pós-cirúrgica, houve uma inversão, sendo 

predominantes os pacientes da cidade do Rio de Janeiro. 

Em relação ao tipo de serviço acessado na última consulta, nas fases inicial e 

pós-cirúrgica, predominaram os indivíduos que o fizeram no serviço particular, 

enquanto aqueles que estavam na fase em preparo haviam procurado tanto o 

serviço público, quanto o particular na sua última consulta. 

A idade dos pacientes foi similar nas três fases de tratamento, sendo de 24 

anos (±11,1) na fase inicial,  26 anos (±8,9) na fase em preparo e 27 (±8,9) na fase 

pós-cirúrgica. 

A caracterização da amostra  em relação às variáveis ortodônticas encontra-

se na tabela 2. 
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Tabela 2 - Categorização da amostra, nas três fases de tratamento, segundo as variáveis qualitativas 
ortodônticas. Natal, RN 2013. 

  FASE INICIAL FASE EM 
PREPARO 

FASE PÓS-
CIRÚRGICA 

Variáveis  
Qualitativas 

 n % n % n % 

Relação Molar 
 

Classe I                 01 1,4 3 2,6 40 97,6 

Classe II         18 25,4 21 18,3 01 24 

Classe III                                 52 73,2 91 79,1 0 0 

Relação 
Canino 
 

Classe I                 0 0 3 2,6 40 97,6 

Classe II         17 23,9 21 18,3 01 24 

Classe III                                 54 76,1 91 79,1 0 0 

Perfil Reto       05 7,0 6 5,2 38 97,6 

 Côncavo 49 69,0 83 72,2 0 0 

 Convexo 17 23,9 26 22,6 03 2,4 

Sobremordida 
 

Normal 21 29,6 29 25,2 40 97,6 

Aberta    25 35,2 44 38,3 0 0 

Topo 14 19,7 34 29,6 0 0 

Total 11 15,5 8 7,0 01 2,4 

Ossos 
maxilares 
afetados 

Maxila 09 12,7 17 14,8 07 17,1 

Mandíbula  14 19,7 16 13,9 06 14,6 

Ambos 48 67,6 82 71,3 28 68,3 

Mordida 
cruzada 

Presente 45 63,4 89 77,4 03 7,3 

Ausente 26 36,6 26 22,6 38 92,7 

Apinhamento 
Superior 

Presente 45 63,4 15 13,0 0 0 

Ausente 26 36,6 100 87,0 41 100 

Apinhamento 
Inferior 

Presente 52 73,2 17 14,8 01 2,4 

Ausente 19 26,8 98 85,2 40 97,6 

Curva Spee Plana 06 8,5 89 77,4 40 97,6 

Suave   1 0,9 01 2,4 

Moderada 16 22,5 6 5,2 0 0 

Acentuada 49 69,0 19 16,5 0 0 
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Quanto à oclusão, nos grupos inicial e em preparo ortodôntico, a maioria dos 

indivíduos apresentavam relação molar e canino de Classe III, perfil côncavo e 

mordida cruzada. A sobremordida na fase inicial foi predominantemente normal ou 

aberta, e na fase em preparo, aberta ou topo. Apenas no grupo inicial, dos três 

grupos estudados, observou-se predomínio de pacientes com presença de 

apinhamento superior e inferior e  curva de spee acentuada. No grupo pós- cirúrgico, 

as características oclusais predominantes foram relação molar e canino de classe I,  

sobremordida normal, ausência de mordida cruzada e apinhamentos e curva de 

spee plana. Em todos os grupos, ambos os ossos maxilares estavam envolvidos na 

deformidade dentofacial.  

Os valores de overjet nos três grupos encontram-se apresentados na figura 5. 

 

Figura  5 - Boxplot do overjet nas fases de tratamento. Natal, RN 2013. 

 

 

 

Segundo a figura 5, os valores do overjet nas fases inicial e em preparo 

ortodôntico foram, em sua maioria, negativos. No grupo pós cirúrgico, os valores 
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de overjet foram positivos e distintos, portanto, daqueles observados nas fases 

anteriores.  

As variáveis referentes aos índices normativos de tratamento ortodôntico 

nas três fases de tratamento se encontram na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Categorização da amostra segundo as variáveis ortodônticas normativas, nas três fases de 
tratamento. Natal, RN 2013. 

  FASE INICIAL FASE EM 
PREPARO 

FASE PÓS-
CIRÚRGICA 

Variáveis  
Qualitativas 

 n % n % n % 

IOTN-DHC 
 

Pouca necessidade 01 1,4 0 0 33 80,5 

Necessidade limítrofe 09 12,7 07 6,1 01 2,4 

Necessidade de tratamento 24 33,8 48 41,7 05 12,2 

Necessidade severa de 
tratamento 

37 52,1 60 52,2 02 4,9 

IOTN-AC-
EXAM 
 

Pouca necessidade 03 4,2 02 1,7 40 97,6 

Necessidade de Tratamento 17 23,9 24 20,9 01 2,4 

Necessidade severa 51 71,8 89 77,4 0 0 

IOTN-AC-
AUTO 

Pouca necessidade 27 38,0 72 62,6 41 100 

Necessidade de Tratamento 29 40,8 33 28,7 0 0 

Necessidade severa 15 21,1 10 8,7 0 0 

DAI 
Categorizado 

Oclusão normal 02 2,8 06 5,2 37 90,2 

Tratamento eletivo 04 5,6 09 7,8 1 2,4 

Tratamento desejável 10 14,1 17 14,8 0 0 

Tratamento obrigatório 55 77,5 83 72,2 03 7,3 

 
  

A maioria dos pacientes nas fases inicial e em preparo apresentavam 

necessidade severa ou obrigatória de tratamento, quanto aos índices normativos 

DAI e IONTN-DHC. Quanto à necessidade estética auto-percebida, apenas na fase 

inicial, a maioria se considerou com pouca ou com necessidade de tratamento 

ortodôntico. Nas fase de preparo ortodôntico,  a grande maioria se considerou com 

pouca necessidade de tratamento, muito embora a avaliação do examinador 

demonstrou, na sua maioria, necessidade severa de tratamento. 

No grupo dos pacientes operados, todos os índices normativos estudados se 

encontravam, em sua maioria, nas categorias de oclusão normal ou pouca 

necessidade de tratamento ortodôntico. 
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5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE O OQLQ E AS FASES E TRATAMENTO 

 

Considerando a variável dependente OQLQ em relação aos grupos, nas 3 

fases de tratamento, inicial, pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, a qualidade de vida foi 

avaliada comparando as pontuações antes, durante e depois do tratamento,  o que 

pode ser observada na figura 6. 

 

Figura 6 - Boxplot da associação do OQLQ com as fases de tratamento. Natal, RN 2013. 

 

Letras iguais denotam ausência de diferença, ao passo que letras diferentes expressam a existência de diferença significativa. 

  
 

 
De acordo com a figura 6, pode-se afirmar que houve diferença na qualidade 

de vida, aferida pelo OQLQ, entre as fases de tratamento em que os pacientes se 

encontravam. A qualidade de vida dos pacientes pós-tratamento orto-cirúrgico foi 

significativamente melhor, segundo o OQLQ, quando comparado aos pacientes nas 

p < 0,001  
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fases iniciais e em tratamento ortodôntico. Não houve diferença estatisticamente 

significativa quando se comparou a qualidade de vida dos pacientes nas fases 

iniciais e em preparo cirúrgico. 

 A relação entre os domínios do OQLQ e as três fases de tratamento encontra-se 

na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Comparação da mediana, quartis 25 e 75 e significância estatística dos domínio do 
OQLQ de acordo com as fases do tratamento. Natal, RN 2013. 

 DOMÍNIOS DO OQLQ  

 Social 
(0-32) 

 
p 

Estética Facial 
(0-20) 

 
p 

Função oral 
(0-20) 

 
p 

Consciência 
(0-16) 

 
p 

 mediana Q25-Q75  mediana Q25-Q75  mediana Q25-Q75  mediana Q25-Q75  

Grupo  inicial 
a
 12 3 – 25 <,001 9 4 – 14 <,001 8 3 – 13 <,001 8 2 - 12 0,083 

Grupo em 
preparo 
ortodôntico 

a
 

9 2 - 19  9 3 - 14  9 4 - 14  7 2 - 11  

Grupo pós-
cirúrgico 

b
 

1 0 – 4,5  2 0 - 4  2 0 - 6  3 3 - 1  

Letras iguais denotam ausência de diferença, ao passo que letras diferentes expressam a existência de diferença significativa
. 

 
 

A tabela 4 mostra as medianas dos domínios OQLQ em todos os três pontos 

de tempo e mostra uma redução significativa na pontuação do OQLQ após a cirurgia 

para três dos quatro domínios. Entre os pacientes que estão com necessidade orto-

cirúrgica e aqueles em preparo ortodôntico, nenhuma diferença foi observada nos 

quatro domínios  do OQLQ. No entanto, diferenças significativas foram observadas 

entre os pacientes que estão nessas fases e aqueles operados para os domínios 

social, estética facial e função oral. O domínio consciência não apresentou diferença 

entre os três grupos de tratamento.  

 

5.3 RELAÇÃO ENTRE AS FASES DE TRATAMENTO E AS VARIÁVEIS 

QUALITATIVAS QUANTO À QUALIDADE DE VIDA 

 

A relação entre a variável dependente OQLQ, categorizada em maior e menor 

impacto, em cada um dos grupo de tratamento estudado, e as variáveis sócio-

econômico-demográficas, encontra-se nas tabela 5, 6 e 7. 
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Tabela 5 - Associação entre a qualidade de vida e as variáveis sócio-econômico-demográficas na 
fase inicial de tratamento. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor 

impacto 
n       (%) 

Maior 
impacto 

         n      (%) 

   

LOCAL       

 RIO DE JANEIRO 19 (65,5) 10 (34,5) 0,067 1,619  1,030 – 2,543 
 NATAL 17 (40,5) 25 (59,5)    
IDADE        
 13-22 18 (60,0) 12 (40,0) 0,404             1  
 23-31  9(42,9) 12 (57,1)  0,700 0,789 – 2,485 
 32-59  9 (45,0) 11 (55,0)  0,727 0,403 – 1.313 
GÊNERO       
 FEMININO 19 (45,2) 23 (54,8) 0,386 0,772 0,491 – 1,213 
 MASCULINO 17 (58,6) 12 (41,4)    
ESTADO CIVIL       
 SSOLTEIRO/ 

DIVORCIADO 
32 (50,8) 31 (49,2) 1,000 1,016 0,487 – 2,117 

 CASADO   4 (50,0)  4 (50,0)    
GRAU 
ESCOLARIDADE 

      

 SUPERIOR/PÓS-
GRADUAÇÃO 

15 (53,6) 13 (46,4)              1  

 MÉDIO 18 (52,9) 16 (47,1)  0,988 0,619 – 1,579 
 FUNDAMENTAL   3 (33,3)   6 (66,7) 0,536               0,622 0,232 – 1,668 
RENDA        
 ATÉ 1500,00 R$  9 (33,3) 18 (66,7) 0,040 0,510 0,279 – 0,931 
 ACIMA 1500,00 

R$ 
17(65,4) 9 (34,6)    

SERVIÇO  PÚBLICO 15 (45,5)      18 (54,5) 0,558 0,823 0,514 – 1,317 

 PARTICULAR/ 
PLANO 

21 (55,3) 17 (44,7)    

 

 

Ao avaliar a tabela 5, pode-se observar que apenas a variável renda 

apresentou associação significativa com a qualidade de vida, sendo que, aqueles 

com renda familiar de até R$ 1.500,00 apresentaram um maior impacto na qualidade 

de vida segundo os valores do OQLQ. 
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Tabela 6 - Associação entre a qualidade de vida e as variáveis sócio-econômico-demográficas na 
fase em preparo ortodôntico. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor 

impacto 
n       (%) 

Maior 
impacto 

         n      (%) 

   

LOCAL       
 RIO DE JANEIRO 37 (63,8) 21 (36,2) 0,007 1,732 1,171 – 2,561 
 NATAL 21 (36,8) 36 (63,2)    
IDADE        
 13-22 28 (66,7) 14 (33,3) 0,009             1  
 23-31 19 (50,0) 19 (50,0)  0,667 0,909 – 1,956 
 32-59 11 (31,4) 24 (68,6)  0,486 0,300 – 0,788 
GÊNERO       
 FEMININO 26 (38,8) 41 (61,2) 0,006 0,582 0,406 – 0,835 
 MASCULINO 32 (66,7) 16 (33,3)    
ESTADO CIVIL       
 SSOLTEIRO/ 

DIVORCIADO 
52 (56,5) 40 (43,5) 0,017 2,167 1,064 – 4,411 

 CASADO 6 (26,1) 17 (73,9)    
GRAU 
ESCOLARIDADE 

      

 SUPERIOR/PÓS-
GRADUAÇÃO 

24 (53,3) 21 (46,7)               1  

 MÉDIO 32 (50,0) 32 (50,0)  0,938 0,649 – 1,353 
 FUNDAMENTAL 2 (33,3) 4 (66,7) 0,651 0,625 0,195 – 2,002 
RENDA        
 ATÉ 1500,00 R$ 17 (42,5) 23 (57,5) 0,128 0,699 0,458 – 1,067 
 ACIMA 1500,00 

R$ 
31 (60,8) 20 (39,2)    

SERVIÇO  PÚBLICO 25 (43,9) 32 (56,1) 0,226 0,771 0,533 – 1,115 

 PARTICULAR/ 
PLANO 

33 (56,9) 25 (43,1)    

 

 

Foi verificada uma associação significativa com a qualidade de vida das 

variáveis local de tratamento, gênero, estado civil e idade, sendo maior o impacto 

naqueles entrevistados da cidade do Natal, do sexo feminino, solteiros e com idade 

variando de 32 a 59 anos. 
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Tabela 7- Associação entre a qualidade de vida e as variáveis sócio-econômico-demográficas na fase 
pós-cirurgia ortognática. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor 

impacto 
n       (%) 

Maior 
impacto 

         n      (%) 

   

LOCAL       
 RIO DE JANEIRO 13 (46,4) 15 (53,6) 0,572 0,754 0,420 – 1,355 
 NATAL 8 (61,5) 5 (38,5)    
IDADE        
 13-22 1 (11,0) 8 (88,9) 0,15 0,157 0,024 – 1,025 
 23-31 12 (70,6) 5 (29,4)               1  
 32-59 8 (53,3) 7 (46,7)  0,630 0,253 – 1,572 
GÊNERO       
 FEMININO 9 (36,0) 16 (64) 0,034 0,480 0,265 – 0,870 
 MASCULINO 12 (75,0) 4 (25)    
ESTADO CIVIL       
 SSOLTEIRO/ 

DIVORCIADO 
12 (42,9) 16 (57,1) 0,216 0,619 0,353 – 1,084 

 CASADO 9 (69,2) 4 (30,8)    
GRAU 
ESCOLARIDADE 

      

 SUPERIOR/PÓS-
GRADUAÇÃO 

14 (66,7) 7 (33,3)                    1  

 MÉDIO 7 (36,8) 12 (63,2)  0,553 0,285 – 1,071 
 FUNDAMENTAL 0  (0,0) 1 (100) 0,099 - - 
RENDA        
 ATÉ 1500,00 R$ 5 (33,3) 10 (66,7) 0,149 0,533 0,245 – 1,163 
 ACIMA 1500,00 

R$ 
15 (62,5) 9 (37,5)    

SERVIÇO  PÚBLICO 7 (41,2) 10 (58,8) 0,444 0,706  0,364 – 1,367 

 PARTICULAR/ 
PLANO 

14 (58,3) 10 (41,7)    

 

 

Na fase pós-cirúrgica, apenas a variável gênero apresentou associação 

significativa, onde as mulheres apresentaram maior impacto na qualidade de vida, 

com escores de OQLQ mais altos. 

A relação entre o impacto na qualidade de vida e as variáveis ortodônticas, nas 

três fases de tratamento estudado, se encontra nas tabelas 8, 9 e 10 
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Tabela 8 - Associação entre o impacto na qualidade de vida e as variáveis ortodônticas na fase inicial 
de tratamento. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor impacto 

n       (%) 
Maior impacto 

         n      (%) 
   

RELAÇÃO MOLAR       

 I 1 (100) 0 (0,0) 0,336        1  
 II 11 (61,1) 7 (38,9)  - - 
 III 24 (46,2) 28 (53,8)  - - 
RELAÇÃO 
CANINO 

      

 II 11 (30,6) 6 (17,1) 0,296 1,398 0,888 – 2,200 
 III 25 (69,4) 29 (82,9)    
PERFIL       
 CONVEXO 11 (64,7) 6 (35,3) 0,398   1  
 CÔNCAVO 23 (46,9) 26 (53,1)  0,852  0,280 – 2,596 
 RETO 2 (40,0) 3 (60,0)  0,618 0,200 – 1,913 
OSSOS 
MAXILARES 
AFETADOS 

      

 MANDÍBULA 10 (71,4) 4 (28,6) 0,162   1  
 MAXILA 3 (33,3) 6 (66,7)  0,467 0,175 – 1,245 
 AMBOS 23 (47,9) 25 (52,1)  0,549 0,229 – 1,311 
SOBREMORDIDA       
 TOPO 9 (64,3) 5 (35,7) 0,266   1  
 ABERTA 9 (36,0) 16 (64,0)  0,560 0,292 – 1,075 
 NORMAL 11 (52,4) 10 (47,6)  0,815 0,463 – 1,433 
 TOTAL 7 (63,6) 4 (36,4)  0,982 0,343 – 2,810 
OVERJET       
 -14 – 0 mm 20 (43,5) 26 (56,5) 0,146 0,580 0,365 – 0,922 
     1 – 4 mm 9 (75,0) 3 (25)     1  
    5 – 15 mm 7 ( 53,8) 6 (46,2)  0,542 0,173 – 1,698 
MORDIDA 
CRUZADA 

      

 PRESENTE 19 (42,2) 26(57,8) 0,102 0,646 0,415 – 1,004 
 AUSENTE 17(65,4) 9 (34,6)    
APINHAMENTO 
SUPERIOR 

      

 PRESENTE 25 (55,4) 20 (44,4) 0,407 1,313 0,781 – 2,207 
 AUSENTE 11 (42,3) 15 (57,7)    
APINHAMENTO 
INFERIOR 

      

 PRESENTE 28 (53,8) 24 (46,2) 0,543 1,279 0,713 – 2,294 
 AUSENTE 8 (42,1) 11 (57,9)    
CURVA SPEE       
 ACENTUADA 8 (51,0) 24 (49,0) 0,997 1  

 MODERADA 8 (50,0)   8 (50,0)  0,980 0,559 – 1,718 

 PLANA/ 
SUAVE 

3 (50,0) 3 (50,0)  0,980 0,421 – 2,283 

IOTN-DHC       

 POUCA/ 
NECESSIDADE 
LIMÍTROFE 

9 (90,0) 1 (10,0) 0,014 2,033 1,434 – 2,883 

 NECESSIDADE / 
NECESSIDADE 
SEVERA 

27(44,3) 34 (56,7)    

IOTN-AC-EXAM       
 POUCA NECESSIDE 3 (100) 0 (0,0) 0,006         1  
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 NECESSIDADE 

TRATAMENTO 
13 (76,5) 4 (23,5)  - - 

 NECESSIDADE 
SEVERA 

20 (39,2) 31 (60,8)  - - 

IOTN-AC-AUTO       
 POUCA NECESSIDE 18(66,7) 9 (33,3) 

 
0,015 1  

 NECESSIDADE 
TRATAMENTO 

15 (51,7) 14 (48,3)  0,690 0,829 – 2,004 

 NECESSIDADE 
SEVERA 

  3 (20,0) 12 (80,0)  0,417 0,231 – 0,752 

DAI       

 OCLUSÃO NORMA/ 
TRATAMENTO 
ELETIVO 

5 (83,3) 1 (16,7) 0,199 1,747 1,126 – 2,711 

 TRATAMENTO 
DESEJÁVEL/ 
OBRIGATÓRIO 

31 (47,7) 34 (52,3)    

 

A avaliação da associação existente entre as variáveis ortodônticas e o impacto 

na qualidade de vida nos pacientes na fase inicial do tratamento, mostrou que 

apenas as variáveis relativas ao índice normativo IOTN apresentaram associação 

estatisticamente significativa, onde o maior impacto na qualidade de vida foi 

observado naqueles considerados com maior necessidade de tratamento. 

 

Tabela 9 - Associação entre o impacto na qualidade de vida e as variáveis ortodônticas na fase de 
preparo ortodôntico. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor impacto 

n       (%) 
Maior impacto 

         n      (%) 
   

RELAÇÃO MOLAR       
 II 14 (71,4) 7 (28,6) 0,231   1  
 I 1 33,3) 2 (66,7)  0,500 0,098 – 2,548 
 III 43 (47,3) 48 (52,7)  0,632 0,335 – 1,193 
RELAÇÃO CANINO       
 II 15 (71,4) 6 (28,6) 0,231    1  
 I 1 (33,3) 2 (66,7)  0,500 0,098 – 2,548 
 III 43 (47,3) 48 (52,7)  0,632 0,335 – 1,193 
PERFIL       
 CONVEXO 15 (57,7) 11 (42,3) 0,526   1  
 CÔNCAVO 41 (49,4) 42 (50,6)  0,856 0,577 – 1,217 
 RETO 2 (33,3) 4 (66,7)  0,578 0,178 – 1,877 
OSSOS MAXILARES 
AFETADOS 

      

 MAXILA 9 (52,9) 8 (47,1) 0,537   1  

 MANDÍBULA 6 (37,5) 10 (62,5)  0,753 0,650 – 3,065 

 AMBOS 43 (52,4) 39 (47,6)  0,989 0,569 – 1,720 

SOBREMORDIDA       

 TOPO 17 (50) 17 (50,0) 0,549   1  

 ABERTA 21 (47,7) 23 (52,3)  0,955 0,605 – 1,507 

 NORMAL 14 (48,3) 15 (51,7)  0.966 0,583 – 1,600 

 TOTAL      



 
 

67 

OVERJET       
    5 - 15 11 (68,8) 5 (31,3) 0,287   1  
     1 - 4 8 (47,1) 9 (52,9)  0,692 0,463 – 1,033 
 -14 - 0 39 (47,6) 43 (52,4)  0,684 0,375 – 1,251 
MORDIDA 
CRUZADA 

      

 PRESENTE 43 (48,3) 46 (51,7) 0,536 0,837 0,565 – 1,241 
 AUSENTE 15 (57,7) 11 (42,3)    
APINHAMENTO 
SUPERIOR 

      

 PRESENTE 6 (40,0)  9 (60,0) 0,555 0,769 0,402 – 1,470 
 AUSENTE 52 (52,0) 48 (48,0)    
APINHAMENTO 
INFERIOR 

      

 PRESENTE 7 (41,2) 10 (58,8) 0,573 0,791 0,435 – 1,440 
 AUSENTE 51 (52,0) 47 (48,0)    
CURVA SPEE       
 PLANA/ 

SUAVE 
47 (53,3) 43 (46,7) 0,641    1  

 MODERAD 2 (33,3) 4 (66,7)  0,717 0,391 – 1,313 
 ACENTUAD 9 (47,4) 10 (52,6)  0,908 0,563 – 1,464 
IOTN-DHC       
 POUCA/ 

NECESSIDADE 
LIMÍTROFE 

3 (42,9) 4 (57,1) 0,717 0,842 0,351 – 2,019 

 NECESSIDADE / 
NECESSIDADE 
SEVERA 

55 (50,9) 53 (49,1)    

IOTN-AC-EXAM       
 POUCA 

NECESSIDADE 
2 (100) 0 (0,0) 0,230     1  

 NECESSIDADE 
TRATAMENTO 

14 (58,3) 10 (41,7)  - - 

 NECESSIDADE 
SEVERA 

42 (47,2) 47 (52,8)  - - 

IOTN-AC-AUTO       
 POUCA 

NECESSIDE 
49( 68,1) 23 (31,9) <0,001 1  

 NECESSIDADE 
TRATAMENTO 

9 (27,3) 24 (72,7)  0,439 1,398 – 4,453 

 NECESSIDADE 
SEVERA 

0 (0,0) 10 (100)  - - 

DAI       
 OCLUSÃO 

NORMA/ 
TRATAMENTO 
ELETIVO 

9 (60,0) 6 (40,0) 0,605 1,224 0,774 – 1,938 

 TRATAMENTO 
DESEJÁVEL/ 
OBRIGATÓRIO 

49 (49,0) 51 (51,0)    

 

Na fase de preparo ortodôntico, associação significativa com a qualidade de 

vida foi encontrada apenas em relação ao  IOTN-AC-AUTO, onde os pacientes que se 

consideravam com necessidade severa de tratamento apresentavam maior impacto 

na qualidade de vida. 
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Tabela 10 - Associação entre o impacto na qualidade de vida e as variáveis ortodônticas na fase pós-
cirurgia ortognática. Natal, RN 2013. 

 OQLQ p RP IC (95%) 

       
 Menor 

impacto 
  n (%) 

Maior 
 impacto 

  n (%) 

   

RELAÇÃO MOLAR       

 I 20 (50,0) 20 (50,0) 1,000 0,500 0,367 – 0,682 
 II 1 (100)   0 (0,0)    
RELAÇÃO CANINO       
 I 20 (50,0) 20 (50,0) 1,000 0,500 0,367 – 0,682 
 II 1 (100)   0 (0,0)    
PERFIL    1,000   
 RETO 19 (50,0) 19(50,0)  0,750 0,317 – 1,774 
 CONVEXO 2 (66,7) 1 (33,3)    
OSSOS MX 
AFETADOS 

      

 MANDÍBULA 4 (66,7) 2 (33,3) 0,675    1  
 MAXILA 3 (42,9) 4 (57,1)  0,643 0,231 – 1,793 
 AMBOS 14 (50,0) 14 (50,0)  0,667 0,678 – 2,622 
SOBREMORDIDA       
 NORNAL 21 (52,5) 19 (47,5) 0,488 0,475 0,343 – 0,658 
 TOTAL 0 (0,0) 1 (100)    
OVERJET       
 -14 – 0 0 (0,0) 1 (100) 0,488 2,105  1,520 – 2,916 
     1 – 4 21 (52,5) 19 (47,5)    
MORDIDA CRUZADA       
 PRESENTE 1 (33,3) 2 (66,7) 0,606 0,633 0,124 – 3,228 
 AUSENTE 20 (52,6) 18 (47,4)    
APINHAMENTO 
SUPERIOR 

      

 AUSENTE 21 (51,2) 20 (48,8)    
APINHAMENTO 
INFERIOR 

      

 PRESENTE 0 (0,0) 1 (100) 0,488 1,053 0,952 – 1,164 
 AUSENTE 21 (52,5) 19 (47,5)    
CURVA SPEE       
 PLANA/ 

SUAVE 
21 (51,2) 20 (48,8)    

 MODERADA 0 (0,0) 0 (0,0)    
IOTN-DHC       
 POUCA/ 

NECESSIDADE 
LIMÍTROFE 

19 (55,9) 15 (44,1) 0,238 1,956  0,584 - 6,551 

 NECESSIDADE / 
NECESSIDADE 
SEVERA 

2 (28,6) 5 (71,4)    

IOTN-AC-EXAM       

 POUCA 
NECESSIDADE 

21 (52,5) 19 (47,5) 0,488 1,053 0,952 – 1,164 

 NECESSIDADE 
TRATAMENTO 

0 (0,0) 1 (100)    

IOTN-AC-AUTO       
 POUCA 

NECESSIDADE 
21 (51,2) 20 (48,8)    

DAI       
 OCLUSÃO 

NORMA/ 
TRATAMENTO 

20 (52,6) 18 (47,4) 0,606 1,579 0,310 – 8,047 
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ELETIVO 
 TRATAMENTO 

DESEJÁVEL/ 
OBRIGATÓRIO 

1 (33,3) 2 (66,7)    

 

Nos pacientes do grupo pós-cirúrgico, nenhuma variável ortodôntica 

apresentou associação significativa com o impacto na qualidade de vida dos 

pacientes 

Quanto às variáveis tempo decorrido após o início da terapia ortodôntica pré-

cirúrgica ( no grupo em preparo) e tempo pós cirurgia ortognática ( no grupo pós-

cirúrgico), não foi verificada associação estatisticamente significativa quanto ao 

numero de meses e o impacto na qualidade de vida. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O conhecimento sobre os impactos físico, social e psicológico das 

deformidades dentofaciais está ganhando cada vez mais importância nas pesquisas 

clínicas. Os pacientes que procuram tratamento para essas deformidades, 

frequentemente, o fazem devido a problemas funcionais e insatisfação com a 

estética. Tendo em vista que esses pacientes podem ter impactos funcionais, sociais 

e psicológicos na qualidade de vida, é de extrema importância determinar o quanto 

esta condição interfere na qualidade de vida dos que a possuem.   

A avaliação da qualidade de vida nas três fases de tratamento, inicial, de 

preparo ortodôntico para cirurgia ortognática e pós-cirúrgico, é importante para 

proporcionar uma visão global das experiências dos pacientes, a ser considerada no 

processo de decisão do planejamento do tratamento e nos seus resultados, à luz do 

que os pacientes experimentam durante o mesmo e de sua satisfação. 

 O presente estudo utilizou o questionário de qualidade de vida específico 

para pacientes orto-cirúrgicos (OQLQ), em sua versão brasileira, para avaliar o 

impacto causado pela  deformidade dentofacial nas diferentes fases de tratamento. 

O nível de resposta do estudo foi alto, indicando a viabilidade de utilização dos 

resultados, e reforça que o OQLQ é um instrumento interessante como afirmam os  

3 estudos de validação no Brasil (BORTOLUZZI et al., 2011;  LAUREANO FILHO et 

al., 2011; GAVA, 2012) para aferir a qualidade de vida relacionada à deformidade 

dentofacial. 

Os escores totais do OQLQ variaram de 0 a 88. No grupo inicial, o valor 

médio foi de 38 (±25,2),e permaneceu semelhante na fase de preparo ortodôntico 

para cirurgia, 37 (±24,4). Após a cirurgia, a pontuação diminuiu para menos da 

metade, 14 (±13,3). Nossa observação é apoiada pelos estudos de Kavin, 

Jadadesan e Venkataraman (2012), Lee, McGrath e Samman (2008) e Esperão et 

al. (2010), o que  comprova que a correção orto-cirúrgica é o tratamento de eleição 

para pacientes com diagnóstico de deformidade dentofacial, amplamente aceito 

pelos pacientes. A modalidade de tratamento melhora não só a saúde bucal, mas 

também a saúde mental e aspectos sociais, com melhor papel funcional, uma vez 

que a melhora da qualidade de vida após a cirurgia foi muito alta.  
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Segundo Esperão et al. (2010), a estética facial dos pacientes em preparo 

ortodôntico pré-cirúrgico na maioria dos casos apresenta uma piora em relação ao 

estado inicial da deformidade, uma vez que  ocorre a descompensação das  

inclinações dentárias anteriores, causando maiores discrepâncias ântero-

posteriores, apesar de melhorar o alinhamento dos dentes e fechamento de espaço. 

Portanto, não é surpreendente que os pacientes pré-cirúrgicos relatem maior 

impacto na qualidade de vida.  

Pacientes com deformidade dentofacial geralmente relatam maior impacto na 

qualidade de vida antes da cirurgia em comparação com taxas relatadas pelos 

pacientes após a cirurgia, o que parece  desempenhar um papel significativo na 

decisão dos pacientes a buscar o tratamento cirúrgico para a correção de sua 

deformidade (LEE et al., 2008; CUNNIGAHAM; GARRATT; HUNT, 2002). Esses 

pacientes necessitam de intervenção para corrigir problemas funcionais e estéticos 

que poderiam ter um efeito negativo na sua qualidade de vida, e  para os pacientes 

que completaram o tratamento ortogonático, diversos estudos confirmaram 

melhorias em seu perfil psicológico, e  níveis de qualidade de vida após tal 

intervenção ( AL-AHMAD et al., 2009; CHOI et al., 2010; LEE; MCGRATH; SAMMAN 

2008). 

Neste estudo, os pacientes que aguardavam a cirurgia ortognática tiveram 

valores médios de OQLQ maiores que a pontuação dos pacientes pós-cirúrgicos e 

não diferiram daqueles que ainda não haviam iniciado o tratamento, o que pode ser 

explicado pelo fato de a deformidade dentofacial ainda não ter sido corrigida no 

tempo pré-cirúrgico. Esta constatação mostra que os ortodontistas devem estar 

cientes do impacto negativo que o tratamento ortodôntico pré-cirúrgico tem em seus 

pacientes, assim como os resultados positivos alcançados com a terapia cirúrgica, 

frente àqueles que ainda não iniciaram o tratamento, a fim de esclarecer possíveis 

dúvidas. 

Nos nossos resultados, encontramos diferença significativa nos escores do 

OQLQ gerais entre os grupos pós-cirúrgico e inicial ou de preparo ortodôntico. Entre 

os domínios do OQLQ, nas três fases de tratamento, houve diferenças significativas 

na estética facial, função oral  e impacto social, o mesmo não havendo quanto à 

consciência da deformidade. Essa diferença estatística nos domínios também se 
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deu apenas quando o  grupo pós-cirúrgico foi comparado ao grupo inicial e de 

preparo ortodôntico. 

Os domínios que mais causaram impacto na qualidade de vida foram o 

aspectos sociais da deformidade (8,0; ±10,29), estética facial (7,0; ±5,65) e função 

oral (7,0; ±6,61). Este resultado está de acordo com o encontrado por Bortoluzzi et 

al. (2011), os quais afirmam que os escores do OQLQ mostram que a “estética 

facial” é o dom nio mais importante, afetando a qualidade de  ida do paciente, 

seguida pela “função oral” e pelos “aspectos sociais da deformidade”. No entanto, os 

autores não citam quais seriam estes escores médios. Nos achados de Murphy et al. 

(2011), maior diferença estatística também foi encontrada para os domínios  estética 

facial,  função oral e ao impacto social. Um pequeno efeito sobre a consciência de 

deformidade facial foi encontrado. 

O impacto da cirurgia ortognática nos domínios sociais,  funcional e sobre a 

percepção da aparência facial foi importante. Tal mudança significativa na aparência 

facial pode fazer alguns pacientes ficarem mais cautelosos  em relação à interação 

social, no rescaldo imediato da cirurgia, e assim moderar o impacto do domínio 

consciência da deformidade. É possível que isto possa melhorar com o tempo, a 

medida que o paciente se torna mais confiante com a interação social pós-cirurgia. 

Este achado é de relevância para explicar os possíveis benefícios para pacientes 

com deformidade facial após a cirurgia. 

Em um estudo longitudinal, Murphy et al. (2011), avaliaram a qualidade de 

vida de pacientes durante a fase de tratamento ortodôntico e 6 meses pós cirurgia 

ortognática, com intervalo médio de tratamento pré-cirúrgico de 24 meses. Eles 

encontraram diferença estatisticamente significativa para todos os domínios do 

OQLQ ao nível de 5% de significância. O impacto sobre a consciência de 

deformidade foi clinicamente importante, mas o efeito foi pequeno. 

Corroborando nossos resultados, nos estudos de Cunnighan, Garratt e Hunt 

(2002), três  dos quatro domínios mostraram uma melhoria significativa entre T2 

(antes da cirurgia) e T3 (no final do tratamento): aspectos sociais, estética 

dentofacial e função. Este resultado foi o esperado, principalmente devido à cirurgia, 

mas a remoção dos aparelhos ortodônticos também pode ter tido um efeito. O quarto 

domínio, a consciência da estética dentofacial, não foi alterado de forma significativa 
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entre T2 e T3. Este é o domínio que parece ser menos afetado pela intervenção, o 

que é apoiado pela magnitude da mudança nos escores dos domínios.  

Al-Ahmad et al. (2009), em um estudo com pacientes da Jordânia, encontram 

diferenças significativas nos escores do OQLQ quando pacientes com deformidade 

dentofacial ainda não tratada foram comparados com pacientes pós terapia orto-

cirúrgica completa. Entre os domínios do OQLQ apenas a função oral não mostrou 

diferença significativa entre os dois grupos. 

Estes achados sugerem que os pacientes tendem ainda a se concentrar em 

seu próprio rosto/dentes após o tratamento e que isso ainda os incomoda de alguma 

forma. No entanto, é compreensível para os pacientes operados, que passam por 

mudanças faciais bruscas, tenham uma distorção da sua consciência estética. Seria 

interessante traçar a evolução desses pacientes ao longo do tempo para verificar 

uma eventual melhora significativa neste domínio ou, até mesmo, alterações nos 

outros domínios.  

No presente estudo, a amostra foi composta, em sua maioria, por pacientes 

jovens, do gênero feminino e solteiras, consequentemente, mais preocupadas em 

relação à sua aparência. Em uma sociedade onde a beleza e a estética está cada 

vez mais evidente, os problemas oclusais ocasionados pela deformidade, somados 

às questões estéticas, fazem com que elas se sintam na obrigação de estar 

inseridas em um estere tipo ideal, “sem defeitos, e para isso,  uscarem por 

tratamento orto-cirúrgico na tentativa de solucionar os seus problemas.  

Muitas vezes os impactos negativos são acumulados pelo indivíduo e, 

portanto, o aparecimento de novos fatores modificadores do impacto, como por 

exemplo, o grau de comprometimento oclusal da deformidade dentofacial, deve ser 

controlado, quando se deseja avaliar o impacto das deformidades e de sua correção 

ao longo do tempo (ESPERÃO et al., 2010). 

No presente estudo, as variáveis referentes ao índice normativo IOTN, com 

seus componentes dentário e estético auto-avaliativo e estético do examinador, 

apresentaram associação estatisticamente significativa com a qualidade  de vida dos 

pacientes do grupo inicial, onde os piores índices estavam associados a um maior 

impacto na qualidade de vida, o que já seria esperado, uma vez que um maior grau 

de severidade  oclusal e estético da deformidade acarreta impactos negativos na 

qualidade de vida. 
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Feu et al. (2010), também encontraram associação significativa com impacto 

negativo da qualidade de vida nos pacientes com oclusopatia mais severa, segundo 

o índice normativo IOTN-DHC, e auto-percepção estética (IOTN-AC).  

Com relação ao IOTN-DHC, Masood et al. (2013) também relataram uma 

associação significativa da necessidade normativa de tratamento ortodôntico com a 

qualidade de vida.  

O componente estético do IOTN tem sido comumente usado para avaliar 

necessidade de tratamento pela auto-percepção estética, e essa foi a única variável 

ortodôntica que apresentou associação significativa com a qualidade de vida no 

grupo dos pacientes em fase de preparo ortodôntico, onde 100% dos pacientes que 

se avaliaram como com necessidade severa de tratamento, também apresentavam 

impacto negativo na sua qualidade de vida. Alguns estudos demonstraram que o 

IOTN-AC coletado pelo paciente apresentam melhores índices do que a avaliação 

profissional na percepção estética da deformidade. (PRAHL-ANDREASEN, 1978; 

MIGUEL et al., 2009; FEU et al., 2010) . 

Avaliando as variáveis ortodônticas no grupo pós-cirúrgico, nenhuma teve 

associação significativa com a qualidade de vida dos pacientes, independente do 

comprometimento ortodôntico, o que se é esperado, uma vez que os pacientes já 

operados apresentam, em sua maioria, oclusão dentro dos padrões de normalidade, 

como demonstrado na categorização da amostra dos pacientes que estavam nessa 

fase do tratamento.  

Foi mostrado por Pahkala e Kellokoski, em 2007,  que pacientes que 

receberam  cirurgia  de recuo mandibular estavam mais satisfeitos do que aqueles 

que recebem o avanço. Isto implica que, pacientes de classe III esqueléticas 

parecem estar mais satisfeitos do que os pacientes de classe II após a cirurgia. No 

presente estudo, no entanto, não houve diferença significativa nos resultados de 

qualidade de vida entre pacientes com diferentes tipos de deformidade dentofacial 

em todos os momentos, o que corrobora os achados de Choi et al. (2010), onde não 

foi encontrado diferença significativa na qualidade de vida entre os pacientes com 

diferentes tipos de deformidade dentofacial. 

 A variável tempo pós-cirúrgico, nesses estudos, não apresentou associação 

significativa com as medidas do OQLQ, apesar de os achados de Lee, McGrath e 

Samman (2008), demonstrarem uma relativa piora na qualidade de vida no período 
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pós-operatório imediato, uma vez que a intervenção cirúrgica em si, traz 

consequências na função como dor, edema, distúrbios neuro-sensores, ou mesmo 

limitação de abertura de boca temporária, e redução da eficiência mastigatória 

durante um período, devido à própria morbidade da cirurgia.  

O fator tempo é uma limitação presente em estudos transversais, no nossos 

estudo, não conseguimos uma padronização quanto ao tempo pós-cirúrgico, 

estando a maioria dos pacientes com mais de 10 meses pós-cirurgia, o que poderia 

explicar os nossos resultados. 

Choi et al., em 2010, relataram uma deterioração na qualidade de vida no 

período pós-operatório imediato, o que é esperado, devido à própria morbidade da 

cirurgia. Entretanto, no período de 6 meses após a cirurgia até a conclusão de todo 

o tratamento, houve uma contínua melhora na qualidade de vida, sugerindo que o 

melhor momento para realizar a avaliação de qualidade de vida após a intervenção 

cirúrgica-ortodôntica combinada é de pelo menos 1 ano após todo o tratamento 

concluído.  

No presente estudo, o tempo médio pós-cirúrgico foi de 10 meses (±12,6), o 

que nivela o tempo pós-cirúrgico em maior que 6 meses, e explica o fato dessa 

variável não ter apresentado associação significativa com o impacto na qualidade de 

vida. 

Khadka et al. (2011) sugerem que a explicação pré-operatório da cirurgia aos 

pacientes, por parte dos profissionais, está diretamente correlacionada com o grau 

de satisfação com o tratamento, devendo a equipe realizar uma  boa explicação 

sobre as etapas, e preparar os pacientes para a cirurgia, o que fortalece a confiança 

na equipe cirúrgica, e aumenta a sua satisfação. Pacientes com expectativa realista 

do desconforto pós-operatório e da recuperação tendem a estar mais satisfeitos com 

os resultados pós-cirúrgicos.  

Quanto às variáveis sócio-econômico-demográficas, a variável gênero, 

apresentou associação significativa com a qualidade de vida nos pacientes dos 

grupos de preparo ortodôntico e pós-cirúrgico, o que pode ser explicado pelo fato de 

as mulheres estarem mais preocupadas com a beleza e a estética, o que corrobora  

os achados de Nicodemo, Pereira e Ferreira (2007), onde as mulheres 

apresentaram sintomas depressivos e baixa autoestima prévio à cirurgia, enquanto 

os homens não demonstraram alteração. Entretanto, em estudos semelhantes, não 
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foi encontrado qualquer associação significativa entre gênero e qualidade de vida 

(CHOI et al., 2010; LEE; MCGRATH; SAMMAN, 2007; PAHKALA; KELLOKOSKI, 

2007; KHADKA et al., 2011).  

No estudo realizado por Esperão et al. (2010), as mulheres tiveram duas 

vezes mais probabilidade de relatar os impactos da deformidade na sua qualidade 

de vida que os homens, independentemente de já haver iniciado o tratamento 

ortodôntico ou ter realizado a cirurgia ortognática.  

Ao testar a associação entre o tratamento ortodôntico e classe 

socioeconômica, Oliveira e Sheiham (2004),  verificaram que os pacientes das 

classes sociais mais baixas relataram 1,27 vezes mais impacto dental do que os de 

classes sociais mais altas. Em nosso estudo,  no grupo inicial, a variável renda 

apresentou associação significativa com a qualidade de vida, o que pode ser 

explicado pelo fato da insegurança do paciente em se um dia terá condições de 

realizar o tratamento, tendo em vista o alto custo do mesmo.  

Na fase de preparo ortodôntico, as mulheres, solteiras, da cidade do Natal, 

com idade média de 32 a 59 anos, apresentaram maior impacto na qualidade de 

vida, o que pode denotar a falta de perspectiva em relacionamentos, devido a 

aparência e baixa autoestima, uma vez que durante o preparo ortodôntico, as 

características oclusais e faciais da deformidade, antes camufladas, tendem a piorar 

com a descompensação das inclinações dentárias (ESPERÃO et al., 2010).  

Alterações na qualidade de vida relacionada à saúde bucal ao longo dos anos 

também pode estar relacionada à alteração de outros fatores como o 

envelhecimento do indivíduo, o que explicaria o fato do grupo com idade mais 

elevada ter apresentado impactos mais negativos na qualidade de vida. 

Segundo Shaw (1981), com o aumento da idade, o indivíduo torna-se mais 

perceptivo e exigente em relação à sua autoimagem. Na avaliação longitudinal do 

tratamento das deformidades, portanto, o envelhecimento do paciente pode ser um 

fator inter-relacionado com as alterações da auto-percepção e até mesmo da sua 

qualidade de vida, devendo ser controlado. 

Khadka et al. (2011) verificaram que, além das alterações faciais visíveis 

causadas pelas deformidades maxilares, pessoas com deformidades faciais também 

tendem a ter problemas sociais e psicológicos, numa sociedade de estereótipos, 

onde as pessoas são direcionadas a se relacionarem com aqueles de melhor 
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aparência facial. Ações como encontrar emprego ou mesmo um companheiro, são 

influenciadas diretamente pelas características físicas da pessoa, resultando em 

problemas  de adaptação social naqueles com deformidades dentofaciais, e como 

consequência, impacto negativo na sua qualidade de vida. 

Quanto ao local, a insegurança de num eventual cancelamento da cirurgia na 

cidade do Natal, uma vez que os serviços gratuitos de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, 

na cidade, ainda estão se estruturando e por isso, trabalhando com um número 

insuficiente de cirurgias, associado ao elevado custo particular dessa intervenção, 

pode explicar nossos achados.  

Nos achados de  Murphy et al. (2011), os pontos de principal insatisfação dos 

pacientes durante o tratamento orto-cirúrgico seriam a duração do tratamento e o 

eventual cancelamento da cirurgia. No presente estudo, a variável tempo de preparo 

ortodôntico não apresentou associação significativa com o impacto na qualidade de 

vida, apesar de ter apresentado valor médio de 20 meses e desvio padrão de 28,3. 

Tendo em vista que a combinação da Ortodontia com a cirurgia ortognática é 

uma modalidade de tratamento confiável, com significativos efeitos positivos na 

qualidade de vida, estudos longitudinais futuros deverão ser realizados, avaliando a 

qualidade de vida dos pacientes nos tempos inicial, em preparo ortodôntico, pós-

cirúrgico e pós conclusão do tratamento ortodôntico, a fim de  se conhecer  melhor o 

impacto do tratamento orto-cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes com 

deformidades dentofaciais, suprindo assim as deficiências deste trabalho. 

Enquanto isso, o presente trabalho, com desenho transversal, reforça o papel 

benéfico que a cirurgia ortognática bem planejada e bem conduzida tem, no sentido 

de não apenas solucionar limitações funcionais, mas também promover bem estar 

psicossocial do paciente.  Sendo assim, o uso do indicador de qualidade de vida, 

específico para pacientes orto-cirúrgicos (OQLQ) deve ser associado ao uso de 

indicadores clínicos no diagnóstico e planejamento do tratamento orto-cirúrgico, 

permitindo a identificação dos pacientes mais beneficiados pela correção e uma 

maior clareza das expectativas dos pacientes e quanto ao resultado final. 

Sendo assim, a incorporação do questionário específico de qualidade de vida, 

OQLQ, é indicado no planejamento e acompanhamento dos resultados da terapia 

orto-cirúrgica nos pacientes com deformidades dentofacial, a fim de se estabelecer 

seus benefícios a curto e em longo prazo. 
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7 CONCLUSÃO 

Este estudo destaca mudanças significativas na qualidade de vida dos 

pacientes após a cirurgia ortognática, quando comparado aos pacientes com 

deformidade dentofacial sem tratamento e em fase de preparo ortodôntico, podendo-

se inferir que as deformidades dentofaciais graves afetam a qualidade de vida dos 

pacientes que a possuem e que os pacientes submetidos a tratamento orto-cirúrgico 

apresentam uma melhora significativa da sua qualidade de vida. 

O centro onde o paciente foram recrutados, Rio de Janeiro ou Natal, 

apresentou associação significativa com qualidade de vida apenas naqueles que 

estavam em fase de preparo ortodôntico, onde o centro de tratamento Natal, 

apresentou associação significativa com qualidade de vida. 

Pacientes com renda familiar baixa tiveram impacto negativo na qualidade de 

vida apenas na fase inicial do tratamento. Pacientes do sexo feminino apresentaram 

maior impacto na qualidade de vida nos grupos em preparo orto-cirúrgico e no grupo 

já operado. O fato de ser solteiro e com idade acima de 30 anos, no grupo em 

preparo, denotou pior qualidade de vida. 

O tempo em preparo ortodôntico e o decorrido após a cirurgia ortognática não 

demostraram efeito sobre a qualidade de vida dos pacientes pós-cirúrgicos. 

A terapia ortodôntica e cirurgia ortognática combinadas constituem uma 

modalidade de tratamento confiável, com efeitos positivos significativos sobre  a 

estética facial do paciente, sua aparência, função oral e vantagens sociais.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido Pós-Informação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

“QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DEFORMIDADE 

DENTOFACIAL GRAVE” 

Prezado Sr (a): 

 A Faculdade de Odontologia da UFRN está realizando uma pesquisa 

com o objetivo conhecer o perfil e as condições bucais dos pacientes com 

deformidades dento-esqueléticas graves que buscaram tratamento orto-cirúrgico e 

avaliar os impactos da deformidade dento-facial na qualidade de vida relacionada a 

saúde bucal. Para isto, será necessária a coleta de informações utilizando-se dois 

questionários de entrevista para os pacientes do Departamento de Cirurgia Buco-

Maxilo-facial da UFRN que buscaram por tratamento, que estão em tratamento ou 

que já realizaram o tratamento orto-cirúrgico no departamento. A participação na 

pesquisa é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade, os procedimentos realizados não apresentam riscos nem desconforto 

para quem será examinado, sendo que, os riscos referentes ao constrangimento de 

se responder formulários com dados sócio-econômicos e de qualidade de vida serão 

minimizados pela não identificação do nome do paciente na ficha de avaliação e 

questionário e mesmo que o paciente não aceite participar da pesquisa 

permanecera sendo acompanhado nas clinicas da UFRN e UERJ sem nenhum 

constrangimento ou discriminação. Caso não haja interesse em participar do estudo, 

sua recusa não causará nenhum prejuízo ao seu possível tratamento nesta 

instituição. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite.   Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à 
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indenização. Os pacientes receberão uma cópia deste termo devidamente assinada 

pelos responsáveis pela pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, você poderá ter 

acesso ao profissional responsável (Ana Heloiza) para informação adicional pelo 

telefone (84) 3221-0582 / (84) 9916-0277. Para maiores esclarecimentos quanto as 

questões éticas da pesquisa entrar em contato com  a Secretaria do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, CEP-HUOL no telefone  (84) 

3342 5003 na  av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Natal/RN. Os dados coletados 

serão mantidos em sigilo, sendo manipulados apenas pelos responsáveis pela 

pesquisa e arquivados por período indeterminado. Entretanto, os resultados em sua 

totalidade serão publicados em literatura científica especializada, estando também 

disponíveis para a consulta na Biblioteca do Departamento de Odontologia da 

UFRN.  

Atenciosamente, 

 

 

__________________________ 

Ana Heloiza Fernandes de Souza, CD 

 

 

______________________________________ 

Prof. Kenio Lima, CD, DO 

 

Coordenador do programa de pós-graduação em Saúde do departamento de 

Odontologia da UFRN e orientador da pesquisa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Declaro que compreendi os objetivos deste estudo, como ele será realizado, 

os riscos e benefícios envolvidos e autorizo a minha participação na pesquisa acima 

discriminada. 

 

Natal,____de ____________ de _____ 

____________________________________________ 

Nome em letra de forma 

Endereço_________________________________________________  

 

 

telefones___________________ 

 

 

_________________________________ 

Assinatura ou impressão dactiloscópica 
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APÊNDICE B - Reprodução da ficha de exame individual 

 

Instituição de pesquisa: (  ) UERJ (  ) UFRN 

Grupo: (  ) 1 - Inicial (  ) 2 - Preparo ortodôntico para cirugia   (  ) 3 - Operados 

 

Data de nasc.___ / ___ / ___ 

  

Sexo: (  ) Masc. Data exame  ___  /___ / ___ 

 (  ) Fem.    

        Idade: _________ 

Estado Civil: _____________________________  

 

ESCOLARIDADE, MORBIDADE BUCAL REFERIDA E USO DE SERVICOS 

1. 5  Até que série o sr(a) estudou?   Fazer a conversão e anotar o total de anos 

estudados com aproveitamento (sem reprovação). Marcar 99 para “não sabe / não 

respondeu”  

2. 6  O sr(a) acha que necessita de tratamento dentário atualmente?   0-Não; 1-Sim; 9-

Não sabe / Não respondeu  

3. 7  Nos últimos 6 meses o sr(a) teve dor de dente?   0-Não; 1-Sim; 8-Não se aplica; 9-

Não sabe / Não respondeu  

4. 9  Alguma vez na vida o sr(a) já foi ao consultório do dentista?   0-Não; 1-Sim; 9-

Não sabe / Não respondeu  

5. 10  Quando o sr(a) consultou o dentista pela última vez?   1-Menos de um ano; 2-Um 

a dois anos; 3-Três anos ou mais; 8-Não se aplica; 9-Não sabe / Não respondeu  
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6. 11  Onde foi a sua última consulta?   1-Serviço público; 2-Serviço particular; 3-

Plano de Saúde ou Convênios; 4-Outros; 8-Não se aplica; 9-Não sabe / Não 

respondeu  

7. 12  Qual o motivo da sua última consulta?   1-Revisão, prevenção ou check-up; 2-

Dor; 3-Extração; 4-Tratamento; 5-Outros; 8-Não se aplica; 9-Não sabe / Não 

respondeu  

8. 13  O que o sr(a) achou do tratamento na última consulta?   1-Muito Bom; 2-Bom; 3-

Regular; 4-Ruim; 5-Muito Ruim; 8-Não se aplica; 9-Não sabe / Não respondeu  

 

Grau de Escolaridade: (   ) Analfabeto 

                                    (   ) Fundamental Completo        (   ) Fundamental Incompleto 

                                    (   ) Médio Completo                   (   ) Médio Incompleto 

                                    (   )  Ensino Superior Completo 

                                    (   ) Ensino Superior Incompleto 

                                    (   ) Pós-graduação                        

 

Ocupação: (   )Sim  Qual? ______________________________ 

                  (   )Não 

 

 

Classificação de Angle: ________   Relação de caninos:_________  Perfil: __________ 

 

Sobremordida: ________      Sobressaliência: ________   

 



 
 

89 

Mordida Cruzada: __________ 

 

Apinhamento: Arcada superior:__________________________ 

 

                       Arcada inferior: __________________________   

 

Curva de Spee: ___________________ 

 

 

Ossos maxilares envolvidos: (   ) Maxila 

                                               (   ) Mandíbula 

                                               (   ) Ambos 

 

 

Avaliação Ortodôntica - IOTN 

  Componente de Saúde Dental                 Componente Estético 

 M ________      Examinador    _______ 

 O ________  

 C ________  Escore _____ 

 D ________      Auto-avaliação  ______ 

 O ________           (paciente) 
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Avaliação ortodôntica – DAI 

 

Ausência 
 

5,76 

Apinham 
Anterior 
(0/1/2) 

1,15 

Espaça- 
mento 

anterior 
(0/1/2) 

1,31 

Diastema 
linha média 

(mm) 
3,13 

> 
irregular. 

maxila 
(mm) 

1,34 

> 
irregular. 

mandíbula 
(mm) 

0,75 

Sobres. 
Maxilar 
(mm) 

1,62 

Sobres. 
Mandibular 

(mm) 
3,68 

Mordida 
Aberta 

Anterior 
(mm) 

3,69 

Relação 
ANT-POST 

Molares 
(0/1/2) 

2,69 

TOTAL 
 

+ 13,36 

           

 

 

 

Avaliação Sócio- econômica:  

  

Quantas pessoas, incluindo o sr(a), residem nesta casa? Marcar 99 para “não sabe / não 

respondeu  ______________ 

Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores deste 

domicilio? Marcar 99 para “não sabe / não respondeu  __________________________ 

Quantos bens tem em sua residência? Considerar como bens: televisão, geladeira, aparelho de 

som, micro-ondas, telefone, telefone celular, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, 

micro-computador, e número de carros. Varia de 0 a 11 bens. Marcar 99 para “não sabe / não 

respondeu”______________________________ 

No mês passado, quanto receberam, em reais, juntas, todas as pessoas que moram na sua casa 

incluindo salários, bolsa família, pensão, aluguel  soldo, aposentadoria ou outros 

rendimentos?  _________ 

     1-Até 250; 2-De 251 a 500; 3-De 501 a 1.500; 4-De 1.501 a 2.500; 5-De 2.501  a 4.500; 6-

De 4.501  a 9.500; 7-Mais de 9.500;  9-Não sabe/não respondeu 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Reprodução da Versão Traduzida para o Português do Questionário de 
Qualidade de Vida para Pacientes Orto-Cirúrgicos (OQLQ) 

 

Questionário de qualidade de vida para pacientes orto-cirúrgicos 

 

Por favor, leia cuidadosamente as afirmativas a seguir. Para que saibamos o quanto cada uma das 

afirmativas é importante para você, por favor circule 1,2,3,4 ou N/A, onde: 

 

1- Significa que isto te incomoda um pouco 

4 - Significa que isto te incomoda muito 

2 + 3 – Ficam entre te incomodar um pouco e te incomodar muito 

N/A – Significa que a afirmativa não se aplica a você ou isto não te incomoda de forma alguma 

 

 

 

 

 

 

1. Eu fico inseguro com a aparência dos meus dentes 

 

  

 

 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    



 
 

92 

 

2. Eu tenho problemas para morder 

 

 

 

 

 

 

3. Eu tenho problemas para mastigar 

 

 

 

 

 

 

4. Há alguns alimentos que evito comer porque a maneira como os meus dentes se  

encaixam torna isso difícil 

 

 

                    

 

 

5. Eu não gosto de comer em lugares públicos 

 

 

6. Eu tenho dores no meu rosto ou no maxilar 

 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    
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7. Eu não gosto de ver o meu rosto de lado (perfil) 

 

 

 

 

 

 

8. Eu passo muito tempo analisando o meu rosto no espelho 

 

 

 

 

 

 

9. Eu passo muito tempo analisando os meus dentes no espelho 

 

 

 

 

 

 

10. Eu não gosto que tirem fotografia de mim 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    
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11. Eu não gosto de ser visto em vídeo 

 

 

 

 

 

 

12. Eu costumo olhar fixamente para os dentes das pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

13. Eu costumo olhar fixamente para os rostos de outras pessoas 

 

 

 

 

 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    
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14. Eu fico inseguro com a aparência do meu rosto 

 

 

 

 

 

 

15. Eu tento cobrir a minha boca quando encontro pessoas pela primeira vez 

 

 

 

 

 

 

16. Eu me preocupo em encontrar pessoas pela primeira vez 

 

 

 

 

 

 

17. Eu me preocupo que as pessoas irão fazer comentários que magoam sobre a minha aparência 

 

 

 

 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    
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18. Eu sinto falta de confiança quando eu saio socialmente 

 

 

 

 

 

 

19. Eu não gosto de sorrir quando me encontro com pessoas 

 

 

 

 

 

 

20. Eu às vezes fico deprimido por causa da minha aparência 

 

 

 

 

 

 

21. Eu às vezes acho que as pessoas estão me encarando. 

 

 

 

 

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    

Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    
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22. Comentários sobre a minha aparência realmente me chateiam ou aborrecem, mesmo quando 

sei que as pessoas estão apenas brincando 

 
Não se aplica a mim 

Não me incomoda 

Me incomoda 

POUCO 

Me incomoda 

MUITO N/A                     1   2   3   4    


