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RESUMO 

 

A má oclusão decorre de alterações no posicionamento dentário e mau relacionamento dos 

ossos maxilares, sendo considerada um fenômeno das civilizações modernas que pode ser 

enquadrado como problema de Saúde Pública. Objetiva-se validar um instrumento para o 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Trata-se de estudo 

metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvido em duas etapas. A primeira constou 

da validação de conteúdo e aparência por um painel de juízes composto por cinco cirurgiões-

dentistas especialistas em ortodontia; e pela análise semântica dos itens, com a utilização da 

técnica de “brainstorming”, que consistiu em checar a compreensão dos itens por dois grupos 

de três cirurgiões-dentistas não especialistas em ortodontia. Na segunda etapa, foram 

avaliadas as propriedades psicométricas, o que incidiu na avaliação do instrumento por três 

cirurgiões-dentistas, em duas ocasiões diferentes, com o mesmo grupo de 112 crianças, com 

idade de 3 a 5 anos, verificando a fidedignidade do instrumento. A análise dos dados foi 

realizada por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), coeficiente de concordância de 

Kappa (k) e coeficiente de correlação de Spearman. A pesquisa seguiu todos os aspectos 

éticos e legais de pesquisa em seres humanos, obtendo o Parecer da Comissão de Ética em 

Pesquisa sob o nº 2.803.127. Em relação à clareza, o Domínio 01, referente à identificação da 

criança, obteve IVC=1. O Domínio 02, relativo aos critérios de avaliação, se compôs, 

inicialmente, por 11 itens, quatro foram avaliados com IVC=1, quatro com IVC=0,8, no 

entanto, os itens VII e VIII foram considerados não claros ou pouco claros, com IVC 0,6 e 

0,2. No Domínio 03, referente ao resultado geral, os dois itens que o compõem receberam 

IVC=1. Na avaliação do instrumento como um todo, dois itens receberam IVC=1 e um, 

IVC=0,8. Sobre a relevância, dos itens do Domínio 02, sete obtiveram IVC=1 e dois, 

IVC=0,8, contudo, os itens VII e VIII foram considerados pouco relevantes ou irrelevantes, 

com IVC 0,66 e 0,50. A representatividade do Domínio 03 apresentou IVC=0,8. Na avaliação 

dos três domínios quanto à abrangência, verificou-se que dois obtiveram IVC=1,00 e um 

obteve IVC=0,8; e o instrumento como um todo apresentou IVC=0,8. De acordo com as 

sugestões dos juízes, o instrumento foi modificado, obtendo a primeira versão. Quanto à 

análise semântica, observou-se que dos dez itens que compõem a primeira versão do Domínio 

02, oito foram considerados totalmente compreensíveis, no entanto, os itens VIII e X foram 

considerados não ou pouco compreensíveis, com IVC 0,66 e 0,50. Os três domínios do 

instrumento obtiveram IVC=1,00 em relação ao entendimento dos itens e palavras; e 

preenchimento das respostas. De acordo com as sugestões, obteve-se a segunda versão do 

instrumento. Nos domínios e itens da segunda versão, se obteve IVC=1,00 em todos os 

aspectos analisados. Ao avaliar as propriedades psicométricas, observou-se que houve uma 

concordância quase perfeita interavaliadores (k≥0,8), e que o instrumento foi considerado 

consistente no tempo e no espaço pelos três observadores, obtendo o coeficiente de Spearman 

muito forte (rs>0,80). Na aplicação do instrumento, verificou-se que a maioria das crianças 

(97,3%) foi diagnosticada com necessidade de avaliação pelo ortodontista (pontuação ≥15). 

Assim, aceita-se a hipótese alternativa do estudo, na qual se evidencia que o instrumento para 

o diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas possui fortes 

evidências de validade. Desse modo, espera-se que o produto decorrente deste estudo permita 

ao cirurgião-dentista orientar e encaminhar as crianças para serviços especializados ainda na 

fase de dentição decídua, garantindo uma atenção integral a essa população. 

 

Palavras-chave: Saúde Pública, Ortodontia, Má oclusão, Pré-Escolar, Estudos de Validação, 

Psicometria. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Malocclusion results from changes in the dental position and poor relationship of the 

maxillary bones, being considered a phenomenon of modern civilizations that can be 

classified as a Public Health problem. The aim of this study was to validate an instrument for 

the diagnosis of malocclusion in the deciduous dentition by dental surgeons. This is a 

methodological study, with a quantitative approach, developed in two stages. The first 

consisted of content and appearance validation by a panel of judges composed of five 

orthodontic dentists; and the semantic analysis of the items, using the brainstorming 

technique, which consisted in checking the comprehension of the items by two groups of 

three non-orthodontic dentists. In the second stage, the psychometric properties were 

assessed, which evaluated the instrument by three dental surgeons, on two different occasions, 

the same group of 112 children, aged three to five years, verifying the reliability of the 

instrument. Data analysis was performed using the Content Validity Index (IVC), Kappa (k) 

concordance coefficient and Spearman’s correlation coefficient. The research followed all the 

ethical and legal aspects of human research, obtaining the opinion of the Commission of 

Ethics in Research under No. 2.803.127. In relation to clarity, Domain 01, regarding the 

identification of the child, obtained IVC = 1. Domain 02, regarding the evaluation criteria, 

was initially composed of 11 items, four were evaluated with IVC = 1, four with CVI = 0.8, 

however, items VII and VIII were considered unclear or unclear, with IVC 0.6 and 0.2. 

Domain 03, referring to the general result, the two items that compose it received IVC = 1. In 

the evaluation of the instrument as a whole, two items received IVC = 1 and an IVC = 0.8. 

Regarding the relevance of the items in Domain 02, seven obtained IVC = 1 and two IVC = 

0.8, however, items VII and VIII were considered as less relevant or irrelevant, with IVC 0.66 

and 0.50. The representativity of Domain 03 presented IVC = 0.8. In the evaluation of the 

three domains of coverage, it was verified that two obtained IVC = 1.00 and one obtained 

IVC = 0.8; and the instrument as a whole had IVC = 0.8. According to the judges' 

suggestions, the instrument was modified, obtaining the primary version. As for the semantic 

analysis, it was observed that of the ten items that make up the primary version of Domain 02, 

eight were considered comprehensible, however, items VIII and X were considered non-

understandable, with IVC 0.66 and 0, 50. The three domains of the instrument obtained IVC = 

1.00 in relation to the understanding of the items and words; filling in the answers. According 

to the suggestions, the secondary version of the instrument was obtained. The domains and 

items of the secondary version, obtained IVC = 1.00 in all aspects analyzed. When evaluating 

the psychometric properties, it was observed that there was an almost perfect inter-rater 

agreement (k≥0.8), and that the instrument was consistent in time and space by the three 

observers, obtaining a strong Spearman coefficient (rs> 0, 80). At the application of the 

instrument, it was verified that the majority of children (97.3%) were diagnosed with 

orthodontist evaluation (score ≥15). Thus, the alternative hypothesis of the study is accepted, 

in which it is evident that the instrument for the diagnosis of malocclusion in the deciduous 

dentition by dental surgeons has strong evidence of validity. Thus, it is expected that the 

product obtained from this study will allow the dental surgeon to guide and refer children to 

specialized services during the deciduous teething phase, guaranteeing comprehensive care 

for this population.  
 

Keywords: Public Public Health, Orthodontics, Malocclusion, Preschool, Validation Studies, 

Psychometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Promoção da Saúde tem como referencial teórico dos seus princípios políticos a 

Carta de Ottawa e seus eixos estruturantes podem ser vistos na Política de Promoção da 

Saúde, que reafirma a busca da redução das iniquidades, vulnerabilidades e riscos à saúde, 

visando ao empoderamento dos indivíduos e comunidade por meio de diferentes enfoques 

teóricos e práticos, permitindo maior participação no controle do processo saúde/doença 

(MALTA et al., 2014; RODRIGUES; RIBEIRO, 2012;SANTOS et al., 2012). 

Na área de saúde bucal, em 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), ocorreu também a I Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB), que afirmou a 

saúde bucal como dimensão inseparável do quadro geral da saúde da população brasileira, 

ocorrendo a aprovação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) em 1989, e a 

implantação do Programa “Brasil Sorridente” nas primeiras décadas do século XXI, marco do 

fortalecimento da odontologia no Sistema Único de Saúde(SUS)(PARRO; GUERRERO, 

2016). 

Para a compreensão dessa nova perspectiva, necessita-se resgatar historicamente o 

arranjo técnico-político-organizacional da Reforma Sanitária que culminou na promulgação 

da Constituição Federal (CF) de 1988. Apontada como divisor na gestão de saúde, a Carta 

Magna criou o SUS e trouxe implicações para a saúde bucal que, entendida como parte 

indissociável da saúde, passou também a ser considerada um direito de todos e um dever do 

Estado, a partir da integração dos princípios de universalidade, equidade e integralidade às 

práticas de saúde (FERREIRA et al., 2015). 

O Sistema Único de Saúde surgia então como nova formulação política e 

organizacional para o reordenamento dos serviços e das ações de saúde. Destaca-se como 

importante efeito produzido no modo de organizar a saúde bucal a realocação dos recursos 

odontológicos de unidades escolares para unidades de saúde, reorientando a Atenção Básica 

(AB) e criando condições para maior integração das ações de atenção odontológica com os 

programas de saúde, em diferentes níveis de sistemas (SABADIN; LODI, 2013). 

Em 1994, implantou-se o Programa Saúde na Família (PSF) como alternativa de 

modelo de assistência à saúde no Brasil. O PSF, atualmente denominado Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

indivíduos, família e comunidade, de forma integral e contínua (TONELLI et al., 2016). 

A partir de 2000, propiciou-se a inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na ESF 

por meio da Portaria n.º 1.444/GM, de 2000, que estabeleceu incentivos financeiros para a 
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reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio do Programa de 

Saúde da Família pelo Ministério da Saúde (MS), e da Portaria de n.º 267/GM, de 2001, que 

regulamentou essa reorganização. Entretanto, o setor sobre esse tema no MS só foi criado em 

2003, quando a saúde bucal passou a fazer parte da agenda prioritária do governo federal 

Entretanto, somente em 2003 foi criado o setor responsável pela saúde bucal no MS, 

tornando-o parte da agenda prioritária do governo federal (BRASIL, 2001; BRASIL, 2000; 

PARRO; GUERRERO, 2016). 

Em 2004, com o Programa Brasil Sorridente, expressão de uma política subsetorial 

consubstanciada no documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”, dá-se o 

fortalecimento da odontologia no SUS, sendo inserida na Atenção Básica, Secundária e 

Terciária, com a implantação dos Centros de Especialidade Odontológicos (CEOs) e em 

regime ambulatorial e de internação nos centros e unidades de assistência de alta 

complexidade. Contudo, apenas em 2008 foi publicado o Caderno de Atenção Básica em 

Saúde Bucal, cujo foco foi evidenciar a reorganização das ações e serviços de saúde bucal no 

âmbito da AB, como parte fundamental na construção do SUS (PARRO; GUERRERO, 

2016). 

Desse modo, o desempenho do profissional de Odontologia tem se tornado cada vez 

mais importante no sentido de prover ao paciente o conhecimento necessário para que ele 

possa atuar como corresponsável na prevenção e promoção da sua saúde. Essa atuação ocorre 

principalmente no serviço público de saúde, geralmente composto por populações menos 

favorecidas, onde o profissional atua como formador de opinião e facilitador do processo de 

promoção de saúde (LADEIA JR; RAPOSO, 2013). 

Dentre os problemas bucais que mais acometem a população, destaca-se a má oclusão, 

que representa a terceira posição na escala de agravos em saúde bucal, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sobrepujada apenas pela cárie dental e pela doença 

periodontal, respectivamente em primeiro e segundo lugar. Como também é um dos seis 

principais agravos à saúde bucal infantil mais prevalentes nas comunidades brasileiras, 

segundo o MS (BRASIL, 2008; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

A má oclusão, objeto do presente estudo, decorre de alterações no posicionamento 

dentário e mau relacionamento dos ossos maxilares, sendo considerada um fenômeno das 

civilizações modernas e urbanas, e pode ser enquadrada como problema de Saúde Pública por 

constituir causa de morbidade e necessitar de métodos eficazes de prevenção e controle a 

partir de uma abordagem correta e precoce. Ressalta-se que em ortodontia empregam-se, para 

designar uma oclusão anormal, os termos “má oclusão”, “maloclusão” e “oclusopatia”. No 
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entanto, optou-se por “má oclusão”, por ser empregado dessa forma nos Descritores de 

Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (PONTES; ARAÚJO, 

2017). 

Os fatores etiológicos da má oclusão dividem-se em genéticos e ambientais, de modo 

que a maior influência do primeiro em detrimento do segundo gera menor possibilidade de 

prevenção, pior prognóstico de correção e menores chances de estabilidade pós-tratamento. 

Assim, podem-se destacar como principais fatores de risco as anomalias dentárias, os traumas 

dentários, a perda precoce de dentes decíduos, os hábitos bucais deletérios, os hábitos 

alimentares, as misturas étnicas, a raça, a presença de problemas dentários como a cárie, as 

condições socioeconômicas e a presença e duração do aleitamento materno(BOECK et al., 

2013b; REBOUÇAS et al., 2017; SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

A prevenção da má oclusão requer ações amplas e multidisciplinares, visto que, além 

do caráter multifatorial, a dentição decídua é base para a erupção e alinhamento adequado da 

dentição permanente. Assim, a prevenção desse agravo torna-se elemento promotor da saúde 

bucal do indivíduo e, consequentemente, da saúde sistêmica deste, sendo apontada como 

elemento principal na redução da prevalência que estes agravos têm nas populações, além de 

reduzir sequelas e o custo com o tratamento (CLEMENTINO et al., 2015; PERES et al., 

2015). 

O tratamento precoce da má oclusão deve compreender a eliminação dos fatores 

etiológicos e a prevenção da progressão das desarmonias dentárias, esqueléticas e funcionais. 

De modo a obter um ambiente dentofacial mais favorável, guiando a irrupção dentária para 

posições normais nas arcadas, além de reduzir as discrepâncias esqueléticas por meio de 

redirecionamento facial e minimizar ou até mesmo extinguir a necessidade de tratamentos 

complexos na dentição permanente (GUZZO et al., 2014). 

Nesse sentido, pequenos procedimentos podem minimizar a instalação de problemas 

oclusais que, sem a intervenção adequada, irão se tornar grandes desvios, que trazem sérias 

dificuldades de tratamento, sobretudo sob o ponto de vista funcional, estético e social. 

Portanto, tais complicações podem ser entendidas como reflexo da falta de acesso ao 

tratamento precoce, o que pode acontecer por diversos motivos, desde a situação 

socioeconômica, o nível de escolaridade, a ausência de serviço odontológico no setor público 

atéa dificuldade de encaminhamento ortodôntico pelos dentistas da rede pública ou privada 

que não tenham a devida capacitação para realizar precocemente o diagnóstico da má oclusão 

(MUNIZ, 2016; SÃO PAULO, 2012).  
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Devido aos desvios da oclusão nem sempre serem nítidos e de fácil identificação na 

fase de dentição decídua, destaca-se a importância da garantia de acesso a serviços e ações 

integrais de saúde, através da combinação e articulação das medidas de promoção e prevenção 

com as de cura-reabilitação, cuja sinergia deve resultar na oferta aos cidadãos e à sociedade 

de práticas de saúde resolutivas e de qualidade (SÃO PAULO, 2012). 

Nessa perspectiva, ressalta-se a importância do diagnóstico precoce das condições 

bucais da criança por meio de um instrumento baseado em parâmetros considerados ideais na 

dentição decídua que permita ao cirurgião-dentista orientar e encaminhar pacientes ainda 

nessa fase para o serviço de ortodontia, a fim de corrigir alterações presentes e prevenir o 

aparecimento e agravamento de problemas maiores na dentição mista e permanente. Além de 

permitir que esses pacientes tenham acesso a um tratamento ortodôntico precoce e, 

consequentemente, menos oneroso e complexo, permitindo um melhor destino para os 

recursos necessários para prevenir e tratar este tipo de problema. 

Além disso, a utilização de um instrumento que auxilie no diagnóstico fornece 

elementos para elaboração de estudos epidemiológicos acerca da prevalência e distribuição 

das principais alterações oclusais e fatores de risco associados à presença das más oclusões, se 

tornando fundamental para o planejamento, implementação e avaliação de estratégias de 

prevenção e distribuição de recursos necessários para a realização dos tratamentos nos 

serviços públicos, tomando por base os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

  

A experiência profissional como cirurgiã-dentista, na Unidade Básica de Saúde Dr. 

Ananias Queiroga de Oliveira do Município de Felipe Guerra/RN, possibilitou a oportunidade 

de ampliar a percepção sobre a importância do diagnóstico e acompanhamento dos problemas 

oclusais. Atualmente, nesta unidade, são desenvolvidas ações de saúde bucal articulando a 

rede de escolas e de saúde, como visa o Programa Saúde na Escola (PSE). Estas ações 

consistem de educação em saúde, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e 

acesso a escovas e pastas fluoretadas, com ênfase na higiene oral e prevenção da cárie 

dentária, porém não estão sistematizadas para controle e acompanhamento de outros agravos 

bucais, como as más oclusões.  

Paralelo a essa realidade, os livros de registro clínico e de atividades socioeducativas 

de promoção e prevenção à saúde bucal mostram que as equipes de saúde bucal das zonas 

rural e urbana realizam, como rotina em seus consultórios, procedimentos ligados à clínica 
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cirúrgica, tais como exodontias e remoção de sutura, e à clínica geral, como restaurações e 

raspagens, sem incluir uma abordagem diferenciada na atuação dos profissionais voltada à 

mudança de comportamento, prevenção de doenças e, também, aos determinantes sociais de 

saúde da população (GENIOLE; KODJAOGLANIAN; VIEIRA; LACERDA, 2011). 

Cabe registrar que, apesar do apoio referenciado do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) do Município de Apodi/RN, o mesmo não apresenta a Ortodontia como 

serviço oferecido à população. Constatando-se, portanto, a importância da assistência aos 

indivíduos com más oclusões e necessidade de capacitações para os cirurgiões-dentistas da 

atenção básica em Ortodontia preventiva. 

Essa realidade não difere de outras cidades do país, pois o Sistema Único de Saúde 

não dispõe de assistência efetiva para a prevenção e tratamento dos problemas de oclusão. 

Portanto, é esperado que muitos indivíduos portadores de má oclusão não estejam recebendo a 

devida orientação, uma vez que parte significativa da população depende exclusivamente 

desse sistema (BOECK, 2013b). 

Destaca-se que o quadro epidemiológico de doenças bucais no Brasil apresenta níveis 

de precariedade que merecem atenção. OSUS não atende efetivamente os problemas de 

oclusão, deixando a população que depende exclusivamente desse sistema desamparada. Há 

também dificuldade de acesso ao tratamento da má oclusão, visto que a Ortodontia, como 

especialidade odontológica, é considerada como um tratamento para populações com 

melhores condições econômicas (BOECK et al., 2013a). 

As crianças brasileiras apresentam um dos mais altos índices de extrações dentárias 

prematuras, sem manutenção do espaço perdido, como de lesões de cárie extensas não 

tratadas, que são fatores agravantes na determinação da má oclusão. Além da presença de 

fatores comportamentais associados, tais como: hábitos de sucção não nutritivos, 

características antropométricas e nutricionais, padrões alimentares e suas alterações, uso de 

mamadeira e desmame precoce (MORAIS; MOTA; AMORIM, 2014). 

Nesse contexto, estudos epidemiológicos de prevalência, diagnóstico e distribuição 

das doenças bucais, bem como de seus fatores de risco, caracterizam-se como importantes 

subsídios para gestores no planejamento e na administração dos serviços particulares, 

públicos e de programas de saúde bucal prestados à população, como também para avaliação 

de impacto dessas ações (BOECK et al., 2013a; BRIZON et al., 2013). 

Salienta-se que a OMS apresenta uma gama de instrumentos e fichas de registro 

reconhecidos e validados para utilização na coleta de dados epidemiológicos, que podem ser 

prontamente entendidos e aplicados por programas de saúde pública em todo o mundo. Dentre 
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os índices utilizados em fichas de exames para diagnosticar a má oclusão, enumeram-se o 

Índice de Má Oclusão, o índice de Condição da Oclusão em Dentição Decídua e o Índice de 

Estética Dental, largamente utilizados em levantamentos epidemiológicos (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2009; OMS, 1991; OMS, 1997; OMS, 2017). 

De acordo com a literatura, a prevalência de má oclusão em crianças com a dentição 

primária varia de 26,0% a87,0%. Estudos realizados pelo Ministério da Saúde (MS) nos anos 

de 2003 e 2010, denominados Saúde Bucal Brasil (SB Brasil), revelam aumento da 

prevalência de problemas oclusais em crianças de 5 anos, com 36,46% para 66,7% (BRASIL, 

2003; BRASIL, 2012a; CORRÊA-FARIA et al., 2014). 

 Outros estudos mais recentes realizados no Brasil demonstram acentuada prevalência 

de má oclusão na fase de dentição decídua, como em estudos realizado no Pará (81,44%) 

(NORMANDO; BARROSO; NORMANDO, 2015), na Paraíba (62,4%) (SOUSA et. al., 

2014), no Rio Grande do Sul (61,1%) (PERES et al.; 2015), na Bahia (57,8%) (MORAIS; 

MOTA; AMORIM, 2014), e em Minas Gerais (46,2%) (CARVALHO et al.; 2013). 

Em trabalho realizado sobre as características oclusais e faciais em crianças indígenas 

da Amazônia na fase de dentição decídua, observaram-se resultados semelhantes para as 

aldeias Assurini (37,71%) e Pat-kro (46,67%), e inferiores para a aldeia Pikayaka (10%), os 

quais podem estar associados à miscigenação genética e ao seu importante papel na 

variabilidade oclusal e facial em populações humanas (SOUZA et al., 2015). 

Com relação ao Estado do Rio Grande do Norte, a pesquisa denominada SB Brasil RN 

2010avaliou as características oclusais de crianças de 12 anos e de adolescentes de 15 a 19 

anos, observando-se que cerca de 50% de ambas as faixas apresentavam esse agravo. 

Entretanto, a amostra avaliada não abrangeu a população-alvo do presente estudo, o qual é 

voltado para crianças de3 a 5 anos de idade, que ainda apresentam dentição decídua, 

intensificando a realização de estudos que envolvam esse grupo etário (SESAP, 2012). 

 Desse modo, apesar de os traços oclusais na dentição primária variarem entre 

diferentes populações e grupos étnicos, a má oclusão foi objeto de estudo em países diversos, 

devido à sua alta prevalência em populações (CARVALHO et al., 2014; LOCHIB et al., 

2015).  

Ao estabelecer uma comparação com estudos internacionais, observam-se dados 

elevados de prevalência para esse agravo em crianças com a primeira dentição completa. Na 

Colômbia, a taxa de prevalência foi de 66,1%, 70 a 71%na Suécia e 54% na Alemanha 

(DIMBERG et al., 2015; DIMBERG et al., 2013; URREGO-BURBANO et al., 

2011;WAGNER; HEINRICH-WELTZIEN, 2015). 
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Assim, a visibilidade da dimensão da ocorrência de doenças, agravos e eventos em 

saúde bucal, associada à compreensão de que as anomalias e características oclusais presentes 

na dentição primária permanecem ou mesmo agravam-se na dentição mista e/ou permanente, 

leva a maior conscientização da importância da detecção de má oclusão na dentição decídua 

por parte do cirurgião-dentista, como ação prognóstica que permite o planejamento precoce 

do tratamento(KHAN et al., 2014; RAMOS-JORGE et. al., 2015). 

O tratamento ortodôntico e ortopédico precoce tem por finalidade corrigir os 

desequilíbrios dentoalveolares, musculares e esqueléticos existentes ou em desenvolvimento, 

melhorando as condições oro-crânio-faciais, antes que a erupção dos dentes permanentes 

esteja completa (MANSUR, 2015).  

A não detecção precoce dessas condições pode gerar alterações na mastigação, 

deglutição, fala, desenvolvimento da articulação temporomandibular (ATM) e crescimento 

crânio-facial. Além de possíveis prejuízos psicossociais ao indivíduo e tratamentos mais 

complexos, que exigem necessidade de acesso a serviços especializados e têm um custo mais 

elevado (MOREIRA et al., 2015). 

Desse modo, a partir do exposto, elaborou-se as seguintes questões de pesquisa: 

 Qual a concordância de conteúdo do instrumento para diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas? 

 Os itens do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas são compreensíveis para todos os membros da população para a 

qual se destina? 

 Qual a confiabilidade do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas? 

 Quais as características oclusais das crianças de 3 a 5 anos de idade a partir da 

aplicação do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgião-dentista? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a complexidade dos problemas demandados à rede de atenção básica e a 

necessidade de se buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços 

prestados, o presente estudo justifica-se por contribuir com a proposta de integralidade das 

ações do SUS, uma vez que aponta para a possibilidade de diagnóstico de um problema que 
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ainda não consta no protocolo de atendimento, visando a um olhar mais amplo e completo dos 

problemas odontológicos na dentição decídua. 

Destaca-se, assim, a importância da utilização do instrumento na clínica odontológica 

pela frequente ausência das alterações oclusais em prontuários de saúde bucal na rede pública 

de saúde. O qual servirá de guia, por ser lúdico e auto-explicativo, para o cirurgião-dentista da 

atenção básica orientar responsáveis de crianças pré-escolares acerca do encaminhamento em 

tempo hábil, aproveitando a janela de tratamento da má oclusão na infância. 

Com isso, evidencia-se o alerta para os gestores dos serviços de saúde sobre a 

necessidade de incorporar os procedimentos de diagnóstico, orientação e encaminhamento dos 

problemas de má oclusão no protocolo de atendimento das UBS, de forma a serem realizados 

pelo próprio cirurgião-dentista que compõe a equipe de ESF. Contribuindo, assim, para a 

racionalização dos recursos do SUS, uma vez que o tratamento precoce é menos oneroso e 

complexo, quando comparado ao tratamento da má oclusão em pacientes adultos. 

Além disso, a validação de um instrumento clínico diagnóstico irá corroborar com 

estudos científicos sobre a prevalência e vigilância da má oclusão nas populações, devido às 

suas propriedades, como a reprodutibilidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Validar um instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Verificar a concordância de conteúdo e aparência do instrumento para diagnóstico de 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. 

 Verificar se os itens do instrumento para diagnóstico de má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas são compreensíveis para todos os membros da 

população para a qual se destina. 

 Avaliar a confiabilidade do instrumento para diagnóstico de má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas. 

 Apresentar as características oclusais das crianças de 3 a 5 anos de idade a partir da 

aplicação do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas. 
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3 HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

 Para verificar a validade de um instrumento para o diagnóstico das más oclusões na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas generalistas, foram formuladas as seguintes 

hipóteses (Quadro 1): 

 

Quadro 1 – Hipóteses para verificação da validade do instrumento para diagnóstico da 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Hipótese Nula (H0) O instrumento para o diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas não possui 

fortes evidências de validade. 

Hipótese Alternativa (H1) O instrumento para o diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas possui fortes 

evidências de validade. 

Fonte: A autora, 2019. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura que embasa este estudo se compõe de cinco momentos. O 

primeiro aborda a odontologia, ainda com o desafio de superar o modelo biomédico e 

ascender para uma ótica diferente de atenção em saúde, que busca olhar o paciente como um 

todo e não somente os seus problemas bucais. O segundo momento apresenta aspectos 

anátomo-fisiológicos da irrupção dos dentes decíduos, bem como as fases das dentaduras 

mista e permanente. O terceiro descreve a má oclusão dentária, suas complicações, prevenção 

e tratamento. O quarto fornece informações sobre metodologias validadas e reconhecidas de 

levantamento e avaliação de alterações bucais que podem ser prontamente compreendidas e 

aplicadas em programas de saúde pública. Por último, apresenta-se a descrição da construção 

do instrumento para o diagnóstico de má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. 

. 

4.1 CIRURGIÃO-DENTISTA: CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA SAÚDE 

INTEGRAL 

 

 Historicamente, no Brasil, as relações e os reflexos da saúde bucal sobre a saúde geral 

têm sido negligenciados, não se levando em consideração que todo e qualquer problema de 

origem bucal pode provocar, além de desconforto físico e emocional, prejuízos consideráveis 

à saúde geral (SANTOS; MEDEIROS, 2012). 

 Caracterizada pela abordagem tecnicista, a odontologia ainda se encontra arraigada ao 

modelo biomédico, que supervaloriza o aspecto individual sobre o coletivo, a especialização 

sobre a abordagem clínica generalista, a concepção estática do processo saúde/doença, a 

assistência curativa sobre a prevenção e promoção de saúde, e a mercantilização do ato 

odontológico (FERREIRA; FERREIRA; FREIRE, 2013). 

 Entretanto, a atuação do cirurgião-dentista vai muito além da atividade clínica, 

poisdeve existir uma lógica de pensar na saúde de forma integral e ampliada. No entanto, a 

formação acadêmica desses profissionais não contempla ainda estas questões, ou considera-as 

apenas de forma pontual e isolada, o que reflete na falta de preparo para o trabalho em equipe, 

para o olhar interdisciplinar e para a vivência do paradigma de promoção de saúde 

(MATTOS; FERREIRA; LEITE; GRECO, 2014). 

Tem-se, desse modo, como grande desafio da odontologia atual, a atuação educativa 

junto à população infantil, provendo-a de informações necessárias ao desenvolvimento de 
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hábitos para manter a saúde e prevenir as doenças bucais, em uma mudança de atitude sobre 

essas doenças que frequentemente são consideradas como inevitáveis pela população (TOMÉ 

et al., 2016). 

Ressalta-se que o papel social do cirurgião-dentista vai além dos consultórios, se 

estendendo à comunidade em geral, e que a saúde é determinada não por intervenção médica 

unicamente, mas pelo comportamento, pela alimentação e pela natureza e qualidade do meio 

ambiente que permeia a vida (TOMÉ et al., 2016). 

 Nesse contexto, no âmbito da rede pública, a integração do cirurgião-dentista, médico 

e enfermeiro teve início na Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual é considerada pelo 

Ministério da Saúde como estratégia para reorganização do primeiro nível de atenção do SUS, 

aproximando os profissionais da comunidade, prestando assistência integral e resolutiva 

direcionada às necessidades da população, priorizando ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos indivíduos, com necessidade de educação permanente (SANTOS; 

MEDEIROS, 2012). 

Assim, com base em uma ação multidisciplinar, a equipe de saúde é estimulada a 

reconhecer, por meio do vínculo e do fortalecimento da participação social, as potencialidades 

locais e as possibilidades de parcerias intersetoriais para alcançar a integralidade da atenção. 

De fato, com o surgimento da ESF, a odontologia se viu imersa no contexto de mudança de 

paradigma, na ótica diferente de atenção em saúde, que busca olhar o usuário como um todo e 

não somente os seus problemas bucais (MATTOS; FERREIRA; LEITE; GRECO, 2014). 

Percebendo o papel que a saúde bucal exerce na saúde geral do indivíduo e a 

importância do seu desenvolvimento no sistema público de saúde, a inclusão das ações de SB 

na ESF tem sido vista como possibilidade de romper com os históricos modelos de atenção, 

ineficientes e excludentes, baseados no curativismo e biologicismo (TOMÉ et al., 2016). 

Há, portanto, a necessidade de motivar os profissionais de saúde bucal para que 

reflitam e redirecionem suas práticas, compreendendo a realidade social e cultural que cerca 

sua atuação para constituir sua identidade profissional, calcada na ética, na postura crítica e 

reflexiva, tornando-se um profissional engajado com a sua transformação e da realidade 

(TOMÉ et al., 2016). 

Nesse sentido, enfatiza-se que a saúde não se esgota na formação clínica e que apenas 

a atuação profissional curativista não dá conta de recuperar o homem por inteiro, abrindo-se, 

em decorrência, infinitas possibilidades de produzir conhecimentos e práticas a partir dessa 

reflexão (TOMÉ et al., 2016). 
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4.2 DENTIÇÃO DECÍDUA E PERMANENTE: DIFERENÇAS ENTRE OS TIPOS DE 

DENTIÇÃO E SUAS FUNÇÕES 

 

 O conjunto característico de dentição primária, em grande medida, estabelece a base 

para uma erupção e alinhamento adequados da dentição seguinte. O ser humano apresenta 

dois conjuntos de dentição: a dentição decídua, composta por 20 dentes, e a dentição 

permanente, composta por 32 dentes. Entretanto, passa por três fases oclusais distintas: a 

dentadura decídua, a dentadura mista e a dentadura permanente (LOCHIB et al., 2015; 

SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

 A dentição decídua geralmente inicia sua erupção aos 6 meses de idade, estando 

completa entre os 24-30 meses, conforme erupcionam os segundos molares inferiores e, 

então, os superiores. A transição da dentadura decídua para a permanente estende-se por um 

período prolongado do desenvolvimento infantil, aproximadamente dos 6 aos 12 anos de 

idade (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

 A sequência de irrupção mais comum dos dentes decíduos é: incisivo central inferior, 

incisivo central superior, incisivo lateral inferior, incisivo lateral superior, primeiros molares 

inferiores e superiores, caninos inferiores e superiores, seguidos dos segundos molares 

inferiores e, então, os superiores, completando a ordem que está cronologicamente descrita no 

Quadro 2 (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

 

Quadro2 - Cronologia de irrupção dos dentes decíduos 

CRONOLOGIA DE IRRUPÇÃO DOS DENTES DECÍDUOS 

Incisivo central inferior 6-8 meses 

Incisivo central superior 9-10 meses 

Incisivos laterais 10-14 meses 

Primeiros molares 14-18 meses 

Caninos 18-24 meses 

Segundos molares 24-30 meses 

Fonte: Silva Filho, Garib e Lara (2013, p.59) 

 

Os aspectos de normalidade da dentadura decídua norteiam as metas terapêuticas das 

intervenções precoces. A partir disso, a dentadura decídua possui alguns referenciais para 

definição de normalidade: (1) relação normal de caninos, que define a relação normal sagital 

interarcos ou a relação classe I e se caracteriza pela ponta da cúspide do canino superior 
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ocluindo exatamente na ameia entre canino e primeiro molar inferior decíduo; (2) a relação 

interincisivo, que se refere à presença de transpasses vertical e horizontal que devem ser 

positivos para que se tenha uma oclusão normal, de modo que os incisivos superiores devem 

ocluir suavemente à frente dos inferiores, além de recobrir parte de suas coroas no sentido 

vertical; e (3) a relação transversal interarcos ou relação caixa-tampa com o arco superior 

abraçando o arco inferior, ou seja, o arco superior deve ter dimensões maiores que as do arco 

inferior (Quadro 3) (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

 

Quadro 3 - Referenciais para definição de normalidade na dentição decídua 

RELAÇÃO NORMAL DE 

CANINOS 

RELAÇÃO 

INTERINCISIVOS 

RELAÇÃO TRANSVERSAL 

INTERARCOS 

  

(1-2 mm) 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

A dentadura mista caracteriza-se por um período prolongado de desenvolvimento, 

incluindo a troca da dentição, o crescimento facial e as mudanças dimensionais dos arcos 

dentários. A prevalência de más oclusões aumenta consideravelmente na transição da 

dentadura decídua para a dentadura mista. Essa fase apresenta duas épocas marcantes de 

trocas de dentes, o primeiro e o segundo período transitórios, interpostos por um estágio de 

passividade denominado período intertransitório (Quadro 4) (VEDOVELLO et al., 2015). 

 

Quadro4 - Fases da dentadura mista 

FASES DA DENTADURA 

MISTA 

EVENTOS IRRUPTIVOS 

Primeiro período transitório - Irrupção dos primeiros molares permanentes. 

- Esfoliação dos incisivos decíduos e irrupção dos 

incisivos permanentes. 

Período intertransitório (Ausentes) 

Segundo período transitório - Esfoliação dos caninos decíduos e irrupção dos caninos 

permanentes. 

- Esfoliação dos molares decíduos e irrupção dos pré-

molares. 

- Irrupção dos segundos molares permanentes. 
Fonte: Silva Filho, Garib e Lara (2013, p.76) 
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No primeiro período transitório, as características de normalidades da oclusão 

incluem: (1) relação de caninos Classe I; (2) presença de transpasses horizontal e vertical 

positivos e normais; (3) relação caixa-tampa normal (arco superior por fora do inferior); e (4) 

incisivos permanentes alinhados ou com suaves irregularidades posicionais (SILVA FILHO; 

GARIB; LARA, 2013). 

Na fase de período intertransitório, a referência de normalidade inclui: (1) a relação 

sagital entre os arcos dentários continua sendo determinada pela chave de canino; (2) relação 

interincisivo normal, com transpasse horizontal positivo de cerca de 2 mm e transpasse 

vertical positivo com o terço incisal do inferior sobreposto pelo incisivo inferior; (3) relação 

caixa-tampa com o arco superior envolvendo todo o arco inferior; e (4) alinhamento ou 

pequenas irregularidades dos incisivos permanentes (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). 

 A partir do segundo período intertransitório, a referência de normalidade da oclusão 

equivale à da dentadura permanente, sendo representada pelas seis chaves de oclusão normal 

de Andrews:(1) relação molar em classe I; (2) Angulação das coroas – a porção cervical do 

longo eixo de cada coroa encontra-se distalmente à sua porção oclusal; (3) Inclinação das 

coroas – a porção cervical do longo eixo da coroa dos incisivos superiores encontra-se por 

lingual à superfície incisal, aumentando a inclinação lingual progressivamente na região 

posterior; (4) Rotações – não deve haver rotações dentárias indesejáveis; (5) Contatos 

interproximais – não deve haver espaços interproximais; e (6) Curva de Spee – deve 

apresentar-se plana ou suave (PROFFIT, 2012). 

 

4.3 MÁOCLUSÃO NA DENTIÇÃO DECÍDUA: DIAGNÓSTICO E IMPORTÂNCIA DO 

TRATAMENTO PRECOCE 

 

Considera-se a má oclusão dentária como um agravo comum na clínica diária, em 

especial para os ortodontistas e odontopediatras. Por se tratar de alteração que sofre 

influências genéticas, anatômicas e/ou ambientais, é importante que seu diagnóstico seja 

cuidadosamente estabelecido, a fim de investigar sua etiologia para possíveis 

encaminhamentos, se assim se fizer necessário (COELHO et al., 2013). 

As pessoas devem ter saúde bucal que lhes permita falar, mastigar, sorrir, sem dor e 

desconforto, e se relacionar com outras pessoas sem constrangimento. Entretanto, crianças 

com alterações oclusais podem apresentar um declínio na qualidade de vida e impacto 

negativo sobre as atividades diárias, além de sofrerem julgamentos negativos e atraírem 
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respostas sociais desfavoráveis. Experiências essas que, no início da vida, podem deixar uma 

marca indelével (MOREIRA et al., 2015; TORRES, 2015). 

Dentre as sequelas resultantes dessas irregularidades, destacam-se: pobre aparência 

facial, falta de cuidado com a saúde bucal, risco aumentado para doenças periodontais, 

desordens de função, problemas psicossociais, maior risco de traumatismos dentários, além de 

problemas na articulação temporomandibular (ATM) (MANSUR, 2015; MOREIRA et al., 

2015). 

Por não ser uma característica exclusiva da dentição permanente, a má oclusão pode se 

manifestar em todos os estágios de desenvolvimento da oclusão e o tratamento pode ser 

realizado precocemente ainda na dentadura decídua ou mista. Portanto, quando se inicia o 

tratamento nesse momento, considera-se precoce ou interceptativo, sendo estabelecido em 

relação à idade dentária, referindo-se a toda abordagem mecânica realizada em momentos que 

antecedem a dentadura permanente, independente da gravidade ou da mecânica envolvida 

(MACEDO, 2015; MANSUR, 2015; SILVA FILHO; GARIB; LARA 2013). 

As irregularidades oclusais e faciais se expressam desde a dentadura decídua, com 

prevalência expressiva. Dentre as más oclusões que mais se destacam nesse período de 

dentição, encontram-se a mordida aberta anterior, a mordida cruzada posterior e anterior, 

como também os hábitos bucais deletérios, que são extremamente comuns na infância, tais 

como sucção de digital e de chupeta. A prevalência destas desordens bucais é bastante 

variável e depende de vários fatores, incluindo sexo, idade, método de alimentação e nível 

socioeconômico (ANTUNES et al., 2015; TORRES, 2015). 

Assim, o estudo das más oclusões e de sua etiologia é de fundamental importância 

para o cirurgião-dentista que, por meio do diagnóstico precoce e de medidas preventivas, 

inclusive com a conscientização do paciente e/ou responsáveis, consegue eliminar os fatores 

etiológicos da má oclusão e prevenir a progressão das desarmonias dentárias, esqueléticas e 

funcionais, obtendo-se uma harmonia dentofacial, ou até mesmo minimizar ou eliminar a 

necessidade de tratamentos complexos durante a dentição permanente (COELHO et al., 

2013). 

Por isso, entender as características da dentição decídua, tais como as mudanças que 

ocorrem na fase de transição para a dentição permanente, é importante para o planejamento de 

um tratamento ortodôntico precoce de prevenção e interceptação. De modo a diagnosticar e 

intervir precocemente e de forma adequada em benefício da evolução normal da dentição e do 

crescimento crânio-facial, quando não se tratar de uma condição clínica transitória (LOCHIB, 

2015). 
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4.4 METODOLOGIAS DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

BUCAIS 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) possui uma longa tradição em metodologia 

de levantamentos epidemiológicos, que inclui a descrição dos critérios de diagnóstico que 

podem ser prontamente entendidos e aplicados por programas de saúde pública em todo o 

mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017). 

 A referida organização apresenta, na quinta edição do manual “Levantamentos em 

saúde bucal: métodos básicos”, instrumentos e fichas de registro para utilização na coleta de 

dados epidemiológicos, com objetivo de realizar comparações internacionais. Dentre as fichas 

mencionadas, merece destaque a utilizada para avaliação de crianças, que é diferenciada das 

demais por apresentar variáveis relevantes para essa faixa etária, e que inclui as seguintes 

seções: (1) informação de identificação do levantamento; (2) informação geral; (3) condição 

dentária; (4) condição gengival; (5) fluorose dentária; (6) erosão dentária; (7) trauma dentário; 

(8) lesões de mucosa bucal; e (9) urgência de intervenção (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2017).  

 No Brasil, os inquéritos nacionais tornaram-se realidade a partir da segunda metade 

dos anos 1980, de modo que quatro levantamentos epidemiológicos de base nacional foram 

realizados nos anos 1986, 1996, 2003 e 2010. No entanto, quando se relaciona à má oclusão, 

os dados só foram incluídos nos dois últimos inquéritos realizados (BRASIL, 1986; BRASIL, 

1996; BRASIL, 2004; BRASIL, 2012a). 

No Projeto SB Brasil 2003, cujo nome inicial era Projeto SB2000, foi incluída, como 

critério de observação na ficha de exame, a condição de oclusão dentária. Essa foi avaliada, 

para a idade de5 anos, pelo Índice de Má-Oclusão preconizado pela OMS em 1987 e 

modificado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), em 

1996. Enquanto, para a idade de 12 e de 15 a 19 anos, utilizou-se o Índice de Estética Dental 

(DAI) (BRASIL, 2001). 

O Manual de Campo para a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Projeto SB Brasil 

2010 utilizou, na sua ficha de exame, segundo as mesmas idades do levantamento anterior, 

dois índices: o Índice de Má Oclusão proposto pela OMS com critérios incorporados por 

Foster e Hamilton para a dentição decídua, denominado Condição da Oclusão em Dentição 

Decídua, e o DAI (BRASIL, 2009). 

O Índice de Má Oclusão foi descrito na terceira edição do Oral Health Surveys, 

definindo dois níveis distintos de classificação, os quais foram detalhados como nenhuma 
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anormalidade ou má oclusão (M0); leve (M1), quando há um ou mais dentes com giroversão 

ou ligeiro apinhamento ou espaçamento prejudicando o alinhamento regular; e 

moderada/severa (M2),quando há uma ou mais das seguintes condições nos quatro incisivos 

anteriores: transpasse horizontal maxilar estimado em9 milímetros ou mais; transpasse 

horizontal mandibular, mordida cruzada anterior igual ou maior que o tamanho de um dente; 

mordida aberta; desvio de linha média estimado em 4 milímetros ou mais; e apinhamento ou 

espaçamento estimado em 4 milímetros ou mais; e sem informação (M9), quando não for 

possível verificar o índice ou quando não se aplica para a idade que está sendo examinada 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1991). 

 Segundo a modificação realizada pela FSP-USP, recomenda-se que as alterações 

oclusais não explicitadas nos critérios anteriormente citados, como mordida cruzada posterior 

(uni ou bilateral), sobremordida ou transpasse vertical acima de 2 milímetros, sejam incluídas 

na categoria leve – código1 da variável (BRASIL, 2001). 

 O índice Condição da Oclusão em Dentição Decídua, resultado da aplicação do Índice 

de Má Oclusão da OMS com modificações incluídas a partir da proposta de Foster e 

Hamilton(1969), avalia apenas quatro aspectos: chave de caninos, sobressaliência, 

sobremordida e mordida cruzada posterior (BRASIL, 2009). 

 Sobre o Índice de Estética Dental, tem a sua base em informações relativas a três 

grupos de condições: dentição, espaço e oclusão, cujo conjunto expressa o estado oclusal do 

indivíduo, seu comprometimento estético e, consequentemente, sua necessidade de 

tratamento. Deve ser usado para os grupos etários nos quais não existam mais dentes 

decíduos, geralmente a partir dos 12 anos. Além da inspeção visual, a sonda CPI será utilizada 

nos exames. (BRASIL, 2009; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS: A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

O instrumento para diagnóstico de má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas foi elaborado pela autora da presente pesquisa, juntamente com uma professora do 

curso de Especialização em Ortodontia desenvolvido pela Academia Norte-Rio-Grandense de 

Odontologia (ANRO) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte(UFRN). Esse instrumento foi o produto final da monografia intitulada “Atenção às 

oclusopatias na dentição decídua: uma abordagem sistemática para generalistas” (DE 

MORAIS, 2015).  
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A construção do instrumento seguiu as etapas: (1) revisão da literatura relacionada ao 

construto; (2) procedimentos complementares à revisão teórica; (3) construção da definição 

operacional; e (4) construção dos itens (HUTZ, BANDEIRA, TRETINI, 2015). 

Salienta-se que a construção de um novo instrumento requer amplo levantamento do 

referencial teórico sobre o construto. Assim, com base na revisão e nos instrumentos 

construídos por outros autores, especialmente para fichas de levantamentos epidemiológicos, 

e partindo do diagnóstico da frequente ausência das alterações oclusais em prontuários de 

atendimento odontológico na rede pública de saúde, propôs-se a elaboração de um 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas 

(HUTZ, BANDEIRA, TRETINI, 2015). 

Desse modo, decididas a propriedade e suas dimensões, com o estabelecimento da 

estrutura conceitual, da definição dos objetivos do instrumento e da população envolvida, 

partiu-se para a definição operacional do construto. Esse foi exaustivamente analisado em 

seus fundamentos teóricos (indicações da literatura–demandas desenvolvimentais e clínicas), 

por entrevistas realizadas com profissionais especialistas em ortodontia sobre os principais 

aspectos da dentição decídua e com representantes da população-alvo e pela análise 

documental de instrumentos validados que avaliem as más oclusões (REPPOLD; GURGEL; 

HUTZ, 2014). 

A entrevista consistiu em pedir aos especialistas em ortodontia, que, segundo Pasquali 

(1999), são os sujeitos representativos para a construção do instrumento, que opinassem sobre 

em que tipos de atributos tal construto se manifesta. Enquanto a análise documental pôde se 

inspirar através de itens que compõem outros instrumentos disponíveis no mercado e que 

medem o mesmo construto. 

Assim, após definidos os atributos que constituíram o objeto de mensuração, os 

próximos passos foram a construção dos itens e das escalas de resposta, a seleção e 

organização dos itens e, por fim, a estruturação do instrumento preliminar. Nesse enfoque, os 

itens não foram selecionados ou sorteados, mas sim construídos para representar o construto 

de interesse, de modo que os itens possuíssem validade teórica real (PASQUALI, 1999; 

COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015).  

 Por fim, o instrumento preliminar ficou composto por três domínios: o Domínio 01, 

que se refere aos dados de identificação e queixas da criança, tais como: nome, sexo, idade, 

etnia, tipo de escola (particular ou pública), queixa dos pais (sim, não e sim, qual?), queixa do 

paciente (sim, não e sim, qual?).  
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O Domínio 02 se relaciona aos critérios de avaliação, composto por 10 itens: I-

avaliação do arco de Baume (tipo I e tipo II), II- espaço primata (se presente ou ausente), III- 

relação canino (classe I, classe II e classe III), IV- relação terminal dos segundos molares 

decíduos (reto, degrau mesial (com espaço primata ou sem espaçoprimata)), V- relação 

interincisal: sobressaliência (overjet) e sobremordida (overbite), VI- relação transversal 

interarcos, VII - espaço livre de Nance/Lee Way Space, VIII - curva de Spee e curva de 

Wilson, IX - padrão facial e X - hábitos deletérios.  

O Domínio 03 contempla o resultado geral, contendo a legenda para o cálculo, a 

fórmula para a quantidade total de pontos obtidos e legenda para o encaminhamento ao 

ortodontista, onde o total de pontos vai de 0 (sem necessidade de tratamento ortodôntico); 5 a 

10 (apenas acompanhamento); e > ou = a 15 (necessidade de avaliação do paciente pelo 

ortodontista). (ANEXO A) (DE MORAIS, 2015). Assim, segue-se uma representação gráfica 

das etapas de construção e validação de instrumento para diagnóstico das más oclusões na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Representação gráfica das etapas de construção do instrumento para 

diagnóstico de má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, 

Brasil, 2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Será apresentado, neste momento, um relato histórico sobre a psicometria, com 

descrições desde sua origem até a sua importância nas pesquisas atuais como percurso 

metodológico necessário para a construção e obtenção de um instrumento revestido de 

qualidades métricas válidas. 

 

5.1 A PSICOMETRIA E O MODELO TEÓRICO DE ELABORAÇÃO DE 

INSTRUMENTOS PROPOSTO POR PASQUALI 

  

 A origem da Psicometria se encontra no enfoque empiricista das tendências 

epistemiológicas em psicologias nos limiares do século XX. Destaca-se a tradicional diatribe 

de origem cartesiana, alma vs. corpo; de um lado a psicologia alemã da introspecção, 

interessada na experiência subjetiva e, do outro, o empirismo inglês e norte-americano 

interessado no comportamento e processos sensoriais (PASQUALI, 2013). 

Desta sua origem, a Psicometria, tanto a Clássica quanto a Moderna, retém algumas 

caracterizações que permitem controvérsias, como o predomínio da estatística em relação à 

psicologia, e o caso da sua prática, ainda guiada pela concepção positivista baconiana do 

empirismo, ou seja, que a ciência do universal se faz através do conhecimento singular 

(indução), enfoque demonstrado como logicamente inviável (PASQUALI, 2013). 

Desse modo, os seus precursores e os que desenvolveram a Psicometria eram 

estatísticos de formação, tanto que ainda se define a Psicometria como um ramo da 

Estatística, quando na verdade ela deve ser concebida como um ramo da Psicologia que 

interfaceia com a Estatística (PASQUALI, 1999; PASQUALI, 2013). 

 Para entender melhor a origem da Psicometria, podem-se seguir duas orientações, de 

início bastante independentes, que mais tarde se unificariam na chamada Psicometria 

Clássica. A primeira tendência era mais aparente entre os psicólogos cujas preocupações eram 

mais de caráter psicopedagógico e clínico. Enquanto a outra visava mais ao desenvolvimento 

da própria teoria psicométrica e era, sobretudo, perseguida por psicólogos de orientação 

estatística. Esta polaridade covaria com as chamadas psicologia experimental e psicologia 

individual, esta mais preocupada com problemas humanos e aquela, mais com a ciência 

“pura” (PASQUALI, 2013). 

 Quanto à Psicometria Moderna, existem duas vertentes, uma relacionada à teoria 

clássica dos testes (TCT) e a outra, à teoria de resposta ao item(TRI). De um modo geral, a 
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psicometria procura explicar o sentido que têm as respostas dadas pelos sujeitos a uma série 

de tarefas, tipicamente chamadas de itens. A TCT tem interesse em produzir testes de 

qualidade, enquanto a TRI se interessa por produzir tarefas (itens) de qualidade. No final, 

então, tem-se ou testes válidos (TCTs) ou itens válidos (TRIs), com os quais se poderão 

construir tantos testes válidos quantos se quiser ou o número de itens permitir (PASQUALI, 

2009). 

No campo da Psicometria, o nome de Luiz Pasquali é certamente conhecido por 

estudiosos desta área que utilizam testes para o seu exercício profissional, assim como por 

aqueles interessados na compreensão dos atributos que fazem dessas ferramentasinstrumentos 

confiáveis para a avaliação psicológica (BORGES, 2012). 

Ao se escolher desenvolver ou realizar a adaptação cultural de instrumentos que serão 

usados tanto em pesquisas como na prática clínica, observam-se alguns atributos para 

avaliação das qualidades dos instrumentos: praticabilidade (usability), sensibilidade 

(sensitivity), responsividade (responsiveness), validade (validity), confiabilidade (reliability), 

sendo os dois últimos os mais importantes (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

  A praticabilidade refere-se aos aspectos práticos da utilização de instrumentos. 

Sensibilidade é a habilidadeda medida para identificar diferenças entre pacientes ou grupo de 

pacientes com afecções leves e severas. A responsividade avalia a capacidade do instrumento 

de detectar melhora ou piora nas condições de pacientes, isto é, ele consegue verificar 

mudanças (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

A validade verifica se o instrumento mede exatamente o que se propõe a medir, logo, 

um instrumento é considerado válido quando sua construção e aplicabilidade permitem a fiel 

mensuração daquilo que se pretende mensurar. Os seguintes procedimentos são utilizados 

para sua avaliação: validade de conteúdo, validade relacionada a um critério e validade do 

constructo (JUNIOR; MATSUDA, 2012). 

 A confiabilidade é a capacidade de reproduzir um resultado de forma consistente no 

tempo e no espaço, ou com observadores diferentes. Pode ser avaliada por meio dos seguintes 

métodos: estabilidade (teste-reteste), homogeneidade e equivalência (interavaliadores) 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

 Desse modo, a construção de um instrumento de medida é um grande desafio, 

requerendo rigor metodológico, etapas bem definidas e procedimentos precisos. Assim, a 

Psicometria estabelece o percurso metodológico necessário para a construção e obtenção de 

um instrumento revestido de qualidades métricas válidas para o que se espera (BORGES, 

2012). 
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 Nos manuais de Psicometria, costuma-se definir a validade de um teste dizendo que 

ele é válido se de fato mede o que supostamente deve medir. Os psicometristas recorrem a 

uma série de técnicas para viabilizar a demonstração da validade dos seus instrumentos, as 

quais podem ser reduzidas a três grandes classes (o modelo trinitário): técnicas que visam à 

validade de construto, validade de conteúdo e validade de critério (PASQUALI, 2009). 

 A validade de construto ou de conceito é considerada a forma mais fundamental de 

validade dos instrumentos psicológicos, dado que ela constitui a maneira direta de verificar a 

amplitude em que a medida corresponde à construção teórica do fenômeno a ser mensurado 

(PASQUALI, 2013). 

O construto possui definições constitutivas e operacionais. A definição constitutiva 

relaciona-se com a definição de termos em enciclopédias e dicionários, ou seja, os conceitos, 

que são realidades abstratas. Enquanto as definições operacionais correspondem à definição 

do construto por operações concretas, por meio de comportamentos físicos nos quais o 

construto se expressa (PASQUALI, 2010). 

 A validade de critério de um teste consiste no grau de eficácia que ele tem em predizer 

um desempenho específico, ou seja, é a correlação existente entre a medida avaliada em 

relação a outra medida ou instrumento que serve como critério de avaliação, que possui 

atributos iguais ou semelhantes. Costuma-se distinguir dois tipos de validade de critério: (1) 

validade preditiva e (2) validade concorrente (MEDEIROS et al., 2015; PASQUALI, 2013). 

 Quanto à validade de conteúdo, consiste em verificar se os itens constituem uma 

amostra representativa de um domínio. Um estudo de validade de conteúdo pode fornecer 

informações sobre a representatividade e clareza de cada item com a colaboração de 

especialistas, porém existem limitações nos estudos de validade de conteúdo que precisam ser 

observadas, visto que a análise dos especialistas é subjetiva e, por conseguinte, podem existir 

distorções nos estudos (MEDEIROS et al., 2015; PASQUALI, 2013). 

Um instrumento de medida baseado em construto, seguindo o modelo da Psicometria 

preconizado por Pasquali, consiste no fato de que eles são construídos e validados para 

representar e medir conteúdos onde o significado dos itens dita a inclusão ou não do item no 

teste, bem como dita a qualidade dele no instrumento (PASQUALI, 1999). 

A teoria e modelo de elaboração de instrumento de medida referente a construto se 

baseiam em três grandes eixos: procedimentos teóricos, procedimentos empíricos 

(experimentais) e procedimentos analíticos (estatísticos) (PASQUALI, 2010; REPPOLD; 

GURGEL; HUTZ, 2014). 
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 O primeiro eixo refere-se à teoria sobre o construto, que deve fundamentar a 

construção do instrumento. Inclui a escolha do sistema a ser estudado, a definição de seus 

atributos, a concepção da dimensionalidade desses atributos, a definição constitutiva e 

operacional dos mesmos, a construção de itens e a validação de conteúdo, além de auxiliar o 

pesquisador a assegurar maior cobertura da extensão semântica do constructo e uma 

pertinência maior dos itens à teoria (LOBÃO, 2012; PASQUALI, 1999). 

 O segundo eixo é o momento em que ocorrem os procedimentos que definem as etapas 

e técnicas da aplicação do instrumento piloto e da coleta válida da informação para proceder à 

avaliação da qualidade psicométrica do instrumento (LOBÃO, 2012; PASQUALI, 1999). 

 Enquanto o terceiro estabelece procedimentos de análises estatísticas a serem 

efetuadas sobre os dados para levar a um instrumento válido, precisão e normatização do 

teste, possibilitando avaliar a sua qualidade psicométrica (LOBÃO, 2012; PASQUALI, 1999). 

 A figura abaixo apresenta um diagrama detalhado, para cada um dos três eixos, das 

etapas ou passos sistematizados para a elaboração de um instrumento de medida baseado em 

construtos (Figura 2). 

 

Figura 2 - Diagrama para elaboração de instrumento de medida 

Fonte: PASQUALI (1999, p.38). 

 



40 
 

 

Observa-se, portanto, que, para a construção de um instrumento, os passos vão da 

conceituação do teste, revisão da literatura acerca do construto em questão, passando pela 

criação dos itens, análise dos itens, aplicação destes a uma amostra, até a revisão do teste 

(HUTZ, BANDEIRA, TRETINI, 2015). 

Assim, após a investigação teórica sobre o construto, bem como a definição das 

dimensões, prossegue-se com a elaboração dos itens e a construção do instrumento. 

Construídos os itens, estes devem ser testados quanto à hipótese de que eles representam 

adequadamente o construto. Para o julgamento dos itens de um instrumento existem doze 

critérios, relacionados com o referencial metodológico de Pasquali, que dão subsídio para a 

validação de conteúdo desse instrumento, que são: comportamental, objetividade, 

simplicidade, clareza, relevância, precisão, variedade, modalidade, tipicidade, credibilidade, 

amplitude e equilíbrio. Esses critérios se aplicam, em parte, à construção de cada item 

individualmente, e em parte ao conjunto de itens que medem um mesmo construto, 

dependendo do que se deseja medir (MEDEIROS et al., 2015; PASQUALI, 1999). 

Essa análise dos itens é feita por especialistas e comporta dois tipos distintos: 

primeiro, a avaliação incide sobre a pertinência dos itens (análise dos juízes) e, segundo, sobre 

a compreensão dos itens pela população-alvo (análise semântica), etapa que compreende o 

estudo de validade de conteúdo do instrumento (BORGES, 2012; JOVENTINO et al., 2013). 
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6 MÉTODO 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Trata-se de estudo de desenvolvimento metodológico, com abordagem quantitativa, 

baseado em um construto e seguindo o modelo da Psicometria preconizado por Pasquali. 

Salienta-se que as pesquisas metodológicas visam à investigação de métodos para a coleta e 

organização dos dados, favorecendo a condução de estudos com rigor acentuado. Consistem 

no desenvolvimento, na validação e na avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa 

(MELO et al., 2017; PASQUALI, 1999). 

As crescentes demandas por avaliações de resultados sólidos e confiáveis, testes 

rigorosos de intervenções e procedimentos sofisticados de obtenção de dados fazem deste tipo 

de estudo uma estratégia, pois utiliza de maneira sistemática os conhecimentos existentes para 

elaboração de nova intervenção ou melhora significativa de intervenção existente, ou, ainda, 

elabora ou melhora instrumento, dispositivo ou método de mediação (NASCIMENTO, 2012). 

O pesquisador procura, portanto, atender a critérios necessários para a elaboração de 

um instrumento confiável, preciso e utilizável, que possa ser empregado por outros 

pesquisadores e pessoas. Assim, a presente pesquisa de desenvolvimento metodológico de 

validação se efetuou por meio das seguintes fases (Figura 3): 

 

Figura 3 - Representação gráfica das etapas de desenvolvimento metodológico de 

validação do estudo. Natal/RN, Brasil, 2019 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 



42 
 

 

6.2 ETAPAS DA PESQUISA  

 

A validação do instrumento para o diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas se deu conforme as etapas a seguir. 

 

6.2.1 Análise Teórica dos Itens 

 

A análise teórica dos itens foi composta por dois momentos: Validade de conteúdo e 

de aparência, em que a avaliação incidiu sobre a pertinência dos itens; e Análise semântica 

dos itens: técnica “brainstorming”, em que foi analisada a compreensão dos itens pela 

população-alvo. 

 

6.2.1.1 Validade de conteúdo e de aparência: análise dos juízes 

 

A análise dos juízes, chamada de análise de conteúdo, deve mais propriamente ser 

chamada de análise de construto, dado que procura verificar a adequação da representação do 

atributo. Enquanto a validade de aparência refere-se ao julgamento subjetivo dos juízes sobre 

o teste baseado na sua percepção sobre os itens, classificando-o como um teste interessante 

que mede algo importante ou que não mede nada relevante (HUTZ, BANDEIRA, TRETINI, 

2015; PASQUALI, 1999). 

Segundo Coluci, Alexandre e Milani (2015), essa análise deve ser realizada por um 

painel composto por cinco a dez juízes, enquanto Pasquali (2013) refere que meia dúzia de 

juízes seria suficiente para realizar esta tarefa. Assim, escolheu-se a quantidade de dez 

participantes pelo fato de geralmente haver perdas durante o processo.  

De acordo com Pasquali (2013), os juízes devem ser peritos na área, logo, elegeram-se 

como critérios de inclusão: ser cirurgião-dentista, com titulação de especialista em ortodontia, 

mestre ou doutor em ortodontia, professor do curso de graduação do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da pós-graduação 

em Ortodontia da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia (ANRO), com experiência 

superior a dois anos na área. Foram excluídos os profissionais cirurgiões-dentistas que 

possuíssem apenas titulação de Aperfeiçoamento em Ortodontia ou que tivessem finalizado a 

especialização havia menos de dois anos e não atuassem na docência; ou que não 

preenchessem todo o instrumento de coleta de dados. 
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Portanto, com base nesses critérios, no período de agosto a setembro de 2018, foi 

entregue uma carta-convite aos dez juízes eleitos para validação do instrumento, dos quais 

sete aceitaram. Para esses, foram disponibilizados, via meios físico e eletrônico, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) junto ao instrumento preliminar 

contendo as instruções específicas para cada estágio da validação de conteúdo (APÊNDICE 

B).  

Os juízes tiveram um prazo de 15 dias para devolvê-lo respondido. Caso, dentro do 

prazo estabelecido, o juiz não entrasse em contato, bem como não respondesse, um novo 

contato seria realizado e um novo prazo de 15 dias seria estabelecido. No caso de ausência de 

resposta após estes 30 dias, seria considerado como perda e este não seria contabilizado. Após 

essa etapa, obteve-se resposta de seis juízes, sendo três docentes da UFRN e três docentes da 

ANRO. 

No primeiro estágio de validação, os juízes avaliaram o desenvolvimento dos itens e, 

no segundo, eles avaliaram a especificação dos domínios. Assim, no primeiro estágio de 

avaliação, os juízes analisaramos itens individualmente, verificando sua clareza e 

representatividade, redigindo sugestões e comentários para melhorá-los. Enquanto, no 

segundo estágio, avaliaram o instrumento como um todo, determinando a sua abrangência. Ou 

seja, se cada domínio estava adequadamente coberto pelo conjunto de itens e se todas as 

dimensões haviam sido incluídas, fornecendo sugestões quanto à inclusão ou a eliminação de 

itens, além de tecerem comentários. 

Todas as sugestões e modificações dos membros do painel foram avaliadas e 

revisadas, de modo que as readequações necessárias foram realizadas, obtendo-se uma nova 

versão do Instrumento de Avaliação (IA), que foi revisada pelos juízes a fim de finalizar o 

processo de validação de conteúdo e aparência. 

 O método estatístico utilizado para avaliar a validade de conteúdo e aparência dos 

dados do primeiro e do segundo estágio tomou como base a concordância interavaliadores 

(IRA), a partir do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), calculando-se com a utilização de 

uma escala tipo Likert de quatro pontos. 

Em relação aos itens, para avaliar a clareza, as respostas incluíram: 1 = não claro, 2 = 

pouco claro, 3 = claro, 4 = totalmente claro; enquanto para avaliar relevância foram: 1 = 

irrelevante, 2 = pouco relevante, 3 = relevante, 4 = totalmente relevante. Os escores quanto à 

representatividade foram: 1 = não representativo, 2 = item necessita de grande revisão para 

ser representativo, 3 = item necessita de pequena revisão para ser representativo, ou 4 = item 

representativo. Para avaliar a abrangência dos domínios, a grandeza foi: 1= não abrangente, 2 
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= item necessita de grande revisão para ser abrangente, 3 = item necessita de pequena revisão 

para ser abrangente, ou 4 = item abrangente. 

Realizou-se o cálculo da análise a partir da divisão do somatório das respostas “3” e 

“4” de cada juiz em cada item pelo número total de respostas. Como aceitável, considerou-se 

índice mínimo de 80% tanto para a avaliação de cada item, como para a avaliação geral do 

instrumento (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). 

 

6.2.2.2 Análise semântica dos itens: técnica “brainstorming” 

 

A dificuldade na compreensão dos itens não deve constituir um fator complicador na 

resposta dos indivíduos, dado que não se objetiva medir a compreensão dos mesmos, mas sim 

a magnitude dos atributos a que os itens se referem (PASQUALI, 2009; PASQUALI, 2010).  

Há várias maneiras eficientes de verificar se os itens de um instrumento são 

compreensíveis para todos os membros da população à qual se destina, entretanto, seguindo 

os autores pesquisados, optou-se pela técnica de “brainstorming” para se fazer a análise 

semântica dos itens do instrumento a ser validado na presente pesquisa, pois esta tem se 

mostrado eficaz na avaliação da compreensão dos itens de um instrumento (BOECKMANN; 

RODRIGUES, 2018; COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015; PASQUALI, 1999). 

Para essa etapa o critério de inclusão foi: cirurgiões-dentistas que atuassem na rede 

pública de saúde do Município de Mossoró/RN. Foram excluídos os cirurgiões-dentistas que 

possuíssem título de aperfeiçoamento ou especialização em Ortodontia. E todos os que 

aceitaram participar dessa fase da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C) (TCLE).  

A finalidade dessa técnica, nesse momento, consistiu em checar a compreensão dos itens do 

instrumento em uma situação de entrevista com dois grupos de três cirurgiões dentistas com tempo 

de atividade profissional que variou de 2 a 25 anos, sendo dois com 2 anos, dois com 10 e 

dois com 25 anos.  

Assim, no período de novembro a dezembro de 2018, durante a sessão em atmosfera de 

“brainstorming”, a facilitadora, que foi a pesquisadora desta pesquisa, orientou e provocou a 

participação do grupo a fim de suscitar ideias e apresentar uma lista de possíveis soluções para os 

problemas que surgiram a partir da leitura do instrumento. 

Desse modo, em um primeiro momento, a pesquisadora apresentou os itens um a um e 

solicitou ao grupo reproduzi-los com as próprias palavras. Se a reprodução do item não 

deixasse nenhuma dúvida, o item havia sido corretamente compreendido. Caso a reprodução 
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não fosse consenso ou não correspondesse ao que era pretendido com o item, este obviamente 

tinha problemas de compreensão e deveria ser reformulado ou descartado. Assim, no último 

caso, durante a sessão, a pesquisadora explicou ao grupo o que ela pretendia com tal item, e, 

assim, surgiu a formulação correta do item oferecida pelo próprio grupo. 

Na técnica brainstorming, itens que com dois grupos de sujeitos não apresentam 

problemas de compreensão não precisam mais ser ulteriormente checados, enquanto itens 

com problemas nesta área poderão exigir até meia dúzia de conferências, depois disso o item 

que ainda persistir duvidoso deve ser descartado. No presente estudo, não houve nenhum item 

descartado, entretanto, alguns foram melhorados com a inclusão e organização da descrição 

ou destaque dos pontos indicativos nas figuras (PASQUALI, 1999; PASQUALI, 2010). 

Nesta etapa, a fim de consolidar e reiterar os resultados, empregou-se uma avaliação 

semântica com abordagem quantitativa, por meio de uma escala Likert cuja classificação 

variou de 1 a 4, com ordem gradativa dos seguintes conceitos atribuídos: 1 = não 

compreensível, 2 = pouco compreensível, 3 = compreensível, 4 = totalmente compreensível 

(APÊNDICE D). 

Realizadas as modificações sugeridas durante as sessões, o instrumento foi novamente 

submetido à avaliação semântica pelos mesmos profissionais que compuseram os grupos 

brainstorming, os quais avaliaram individualmente a nova versão do instrumento por meio da 

escala Likert anteriormente descrita. 

Foram necessárias algumas modificações na versão final do instrumento, no entanto, 

não se julgou necessária uma nova submissão para a avaliação do painel de juízes. Terminada 

esta fase, considerou-se o instrumento pronto para ter suas propriedades psicométricas 

avaliadas. 

 

6.2.2 Avaliação das propriedades psicométricas  

 

Nesta etapa, o instrumento foi avaliado quanto à propriedade psicométrica 

fidedignidade, também conhecida como precisão, constância, consistência interna, 

estabilidade, confiabilidade ou homogeneidade. Assim, ela diz respeito à capacidade do 

instrumento de reproduzir um resultado de forma consistente no tempo e no espaço ou com 

observadores diferentes. Ou seja, refere-se a quão estável ou preciso o instrumento se 

apresenta (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015; PASQUALI, 1999; PASQUALI, 

2010). 



46 
 

 

A fidedignidade diz respeito à característica que o teste deve ter de medir sem erros, 

ou seja, significa que o mesmo teste, medindo os mesmos sujeitos na mesma ocasião, ou 

testes equivalentes, medindo os mesmos sujeitos na mesma ocasião, produzem resultados 

idênticos (PASQUALI, 2013). 

Neste estudo, para a estimação da fidedignidade, fez-se uso do delineamento de uma 

amostra de sujeitos, um mesmo teste e duas ocasiões. Ou seja, aplicou-se a uma amostra 

aleatória de sujeitos um teste na ocasião 1 (O1) e reaplicou-se à mesma amostra o mesmo 

teste em uma ocasião ulterior (O2), realizando-se a correlação entre os dois conjuntos de 

dados (Técnica Teste-Reteste) (PASQUALI, 2013). 

Esta fase da pesquisa se desenvolveu com as crianças da Escola Municipal Maria 

Bernadete Pinto, única escola pública de ensino infantil do Município de Felipe Guerra/RN, 

que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma 

população de 5.734 habitantes, com uma área territorial de 268 km², localizado no oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, situado entre Mossoró e Apodi (IBGE, 2012). A escola 

funciona nos turnos matutino e vespertino, com um total de 156 alunos matriculados, cuja 

idade varia dos 2 anos e meio aos5 anos de idade.  

Para os critérios de inclusão foram consideradas as crianças cuja classificação dentária 

encontrava-se no período da dentição decídua (com o segundo molar decíduo irrompido na 

boca), sendo solicitada aos pais ou responsáveis a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E). 

Foram excluídas as crianças menores de3 anos que ainda não possuíssem todos os 

dentes decíduos erupcionados, como também as crianças maiores de 5 anos que tivessem pelo 

menos um dente permanente erupcionado na cavidade oral, e 132 alunos atenderam a esses 

critérios. 

Para determinar o número necessário de crianças, prosseguiu-se calculando o tamanho 

da amostra para populações finitas (MIOT, 2011) utilizando a seguinte fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 

 

Onde: 

 

N = Tamanho da População, composta de 132 crianças. 

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. 
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p = Proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p =0,50. 

q = (1-p) É a proporção da não ocorrência do fenômeno. 

e = Erro amostral expresso na unidade variável, onde foi admitido umerro máximo de 

0,05. 

 

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula, tem-se o seguinte cálculo de 

amostra: 

𝑛 =
1,962. 0,5.0,5.132

0,052. (132 − 1) + 1,962. 0,5.0,5 
 

𝑛 =
126,77

0,33 + 0,96
 

𝑛 =
126,77

1,29
 

𝑛 = 98,3 

99 crianças. 

Considerando um percentual de 10% para eventuais perdas, o número mínimo de 

pessoas para o estudo definido pelo cálculo amostral é de aproximadamente 109crianças. 

Entretanto, trabalhou-se com um total de 112 crianças. 

A fidedignidade por meio da técnica anteriormente descrita foi obtida pela aplicação 

do Instrumento de Avaliação (IA) por três profissionais, sendo dois cirurgiões-dentistas não 

especialistas da rede pública de saúde e um especialista em Ortodontia que também atuava no 

SUS, duas vezes, a um mesmo grupo de crianças, depois de um período de tempo entre as 

aplicações. De modo que, caso a correlação entre os resultados fosse fortemente positiva 

(próxima de 1), o instrumento poderia ser considerado confiável (PASQUALI, 1999). 

Os critérios de inclusão para os cirurgiões-dentistas não especialistas foram que 

atuassem no SUS ou no serviço privado. Foram excluídos os cirurgiões-dentistas que 

possuíssem título de aperfeiçoamento ou especialização em Ortodontia. A todos os envolvidos 

na pesquisa foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE E), conforme determina a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012b). 

Não há consenso na literatura sobre o intervalo de tempo ideal entre as avaliações. No 

entanto, é importante considerar que a avaliação da estabilidade do teste sofre grande 

influência do período de tempo adotado entre as avaliações, sendo recomendado que o 
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intervalo de tempo entre as avaliações não seja tão curto nem tão longo (CUNHA; DE 

ALMEIDA NETO; STACKFLETH, 2016).  

Para evitar problemas do tipo memorização do resultado da ocasião anterior (O1), 

fazendo com que o sujeito dê a mesma resposta que deu antes simplesmente por se lembrar 

dela, ou se houvesse alterações na cavidade bucal, como perdas precoces de dentes, aguardou-

se o intervalo de sete dias entre as ocasiões. E para evitar uma série de eventos pessoais e do 

meio ambiente entre as ocasiões, optou-se pela aplicação do teste em uma escola com um 

número de estudantes 10% maior que o da amostra a fim de suprir possíveis perdas 

(PASQUALI, 2013). 

Com a finalidade de complementar as evidências fornecidas pelo teste-reteste, optou-

se por correlacionar os resultados de respostas dados por avaliadores diferentes, verificando o 

grau de similaridade entre eles. Podendo ser o próprio valor da correlação o índice da 

fidedignidade do avaliador. 

No estudo, fez-se uso do coeficiente de correlação de Spearman (rs), no qual, quanto 

mais próximo de 1 for o seu valor absoluto, mais intensa será a relação linear entre as duas 

variáveis. Enquanto o sinal negativo indica que as variáveis se correlacionam de maneira 

inversa, ou seja, o aumento de uma está correlacionado à diminuição da outra. Os índices 

foram classificados, quanto à intensidade, em: correlação negligenciável (rs<0,20), correlação 

fraca (0,20 <rs< 0,40), correlação moderada (0,40 <rs< 0,60), correlação forte (0,60 < rs< 

0,80) e correlação muito forte (rs>0,80) (NETO et al., 2018). 

Analisaram-se, também, os dados por meio do coeficiente Kappa (k), que constitui um 

índice de fidedignidade ajustado para múltiplos avaliadores em dados nominais. Apresenta a 

seguinte classificação: concordância pobre (k≤0), concordância baixa (0<k≤0,20), 

concordância razoável (0,20<k≤0,40), concordância moderada (0,40<k≤0,60), concordância 

substancial (0,60<k≤0,80) e concordância quase perfeita (k>0,80). Para ser considerado 

satisfatório, o ponto de corte para o índice foi de 0,60 (LÚCIO et al., 2016). 

Os dados foram expressos em valores de média ± desvio padrão, bem como frequência 

simples e porcentagem através do programa estatístico SPSS versão 23.0. Após avaliação da 

fidedignidade dos escores totais realizados pelo teste de correlação de Spearman, a 

concordância entre os avaliadores nos diferentes itens do instrumento foi conduzida através 

do índice de concordância Kappa. Após análise dos pressupostos paramétricos, as diferenças 

estatísticas dos escores finais das 112 crianças por avaliador bem como entre avaliadores para 

as ocasiões O1 e O2, após sete dias, foram avaliadas com base em Wilcoxon e Friedman, 

respectivamente. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. 



49 
 

 

Figura 4 - Diagrama de constituição das fases da pesquisa. Natal/RN, Brasil, 2019  

Validade de Conteúdo e Aparência 

S
el

eç
ão

 d
o
s 

Ju
íz

es
 

10 Juízes (análise curricular) 

7 Juízes aceitaram 

CRITÉRIOS 

Inclusão: 

Especialistas em 

Ortodontia, mestre, 

doutores e/ou 

professores do curso 

de graduação do 

DOD da UFRN e da 

pós-graduação em 

Ortodontia da 

ANRO; que 

possuíssem 

experiência superior 

a dois anos na área. 

 

Exclusão: CD com 

titulação de 

aperfeiçoamento em 

Ortodontia ou que 

tivessem finalizado 

a especialização a 

menos de dois anos. 

 

Envio: TCLE, instrumento preliminar e 

instruções para validação 

 
Prazo resposta:  

15 dias + novo contato + 15 dias 

1 perda 6 respostas 

1º Estágio 2º Estágio 

 

Desenvolvimento 

dos itens 

Especificação dos 

domínios e 

instrumento como 

um todo 

Sugestões e modificações dos membros: 

avaliadas e revisadas 

Instrumento versão 1 

A
n
ál

is
e 

d
o
 I

n
st

ru
m

en
to

 

Análise Semântica dos Itens 

Técnica “brainstorming” 

6 cirurgiões-dentistas (público-alvo) 

Grupo 01: 3 CD Grupo 02: 3 CD 

Pesquisadora apresenta e discute itens do 

Instrumento versão I 

CRITÉRIOS 

Inclusão: CD que 

atuasse na rede 

pública. 

 

Exclusão: possuir 

título de 

aperfeiçoamento ou 

especialização em 

ortodontia. 

Compreensíveis Não Compreensíveis 

Reformulados ou descartados 

Consolidar resultados:  

Escala Likert 4 pontos 

Realizadas modificações no instrumento 

Submetido individualmente: avaliação pela 

escala Likert de 4 pontos 

 
Instrumento versão 2 

ETAPA 1: ANÁLISE TEÓRICA DOS ITENS 
ETAPA 1: ANÁLISE TEÓRICA DOS ITENS 
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Mesma amostra, mesmo teste (Instrumento 

versão 2) e duas ocasiões: O1 e O2 

Critérios Inclusão:  Pelo menos dois anos 

de experiência  

Critérios Exclusão: Ser especialista em área 

diversa a Ortodontia  

 

 

Critérios Inclusão: Atuar no 

setor público ou privado  

Critérios Exclusão: Ter 

aperfeiçoamento ou 

especialização em Ortodontia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019.

Análise das Propriedades Psicométricas 

Técnica Teste-Reteste 

3 cirurgiões-dentistas 

2 não especialistas 1 especialista 

Concordância Interavaliadores T
es

te
s 

Instrumento versão final 

Aplicação do Instrumento 

Escola Municipal Maria Bernadete  

Total: 156 crianças 

 

Critérios inclusão: estar no período de 

dentição decídua com segundo molar 

decíduo irrompido  

Critérios exclusão: menores de 3 anos 

sem toda dentição decídua em boca e 

maiores de 5 anos com dente 

permanente já irrompido  

 

População: 132 crianças 

 
Amostra mínima: 109 crianças 

(cálculo para população finita) 

 

 
Amostra do estudo: 112 crianças 

 

ETAPA 2: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 
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6.3 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), respaldada na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS), por se tratar de uma pesquisa que envolve seres 

humanos, nos possibilitando a permissão para a divulgação dos resultados obtidos, obtendo o 

Parecer nº 2.803.127 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

89834618.2.0000.5537 (APÊNDICE G). Obteve-se ofícios junto as Secretarias de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra (APÊNDICE H) e Mossoró (APÊNDICE I), como 

também com as coordenações da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia 

(APÊNDICE J), Uniodonto (APÊNDICE K) e Departamento de Odontologia da UFRN 

(APÊNDICE L). Foram esclarecidas quaisquer dúvidas acerca da pesquisa e do caráter de 

participação dos pais ou responsáveis pelos sujeitos, como também dos próprios sujeitos 

participantes, anteriormente à participação dos mesmos, explicitando que, a qualquer 

momento, estes poderiam optar pela não participação na pesquisa sem serem submetidos a 

constrangimentos de qualquer espécie. Foi garantida aos participantes a privacidade quanto à 

divulgação de seus nomes ou de qualquer outra informação pessoal, bem como que todos 

teriam acesso aos resultados do estudo. Se os sujeitos tivessem algum gasto decorrente de sua 

participação na pesquisa, eles seriam ressarcidos pela responsável direta pela pesquisa, a qual 

se responsabiliza em reembolsar todas as despesas que, comprovadamente, fossem originárias 

da participação na pesquisa, mediante depósito em conta corrente por eles indicada. De igual 

maneira, caso ocorressem danos físicos, morais e/ou psicológicos originados pela participação 

no estudo, este seriam reparados, conforme determina a Resolução 466/12 (BRASIL, 2012b). 
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7 RESULTADOS 

 

Com o objetivo de melhor compreensão do estudo, os resultados foram apresentados 

em quatro momentos: validade de conteúdo e aparência: análise dos juízes; análise semântica 

dos itens: técnica “brainstorming”; avaliação das propriedades psicométricas; e, por último, 

apresentam-se os resultados referentes à aplicação do instrumento para diagnóstico da má 

oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas nas crianças para avaliação da 

fidedignidade. 

 

Validade de Conteúdo e de Aparência: análise dos juízes 

 

A validação do conteúdo e de aparência do instrumento para diagnóstico da má 

oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas ocorreu no período de agosto a setembro 

de 2018 por um painel composto po rseis juízes, sendo três doutores e docentes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e três da Academia Norte-Rio-Grandense de 

Odontologia. Todos possuíam especialização em ortodontia.  

Em se tratando do processo de julgamento do instrumento em relação à clareza, 

observa-se que o Domínio 01, referente à identificação, obteve índice de concordância 

perfeito (IVC= 1).  O Domínio 02 se compõe por 10 itens, e o item V, relativo à Relação 

Interincisal, é subdividido em V.I (Sobressaliência/Overjet) e V.II (Sobremordida/Overbite), 

totalizando 11 itens. Desses, quatro apresentaram índice de concordância perfeito (IVC= 

1),houve quatro com índice de concordância aceitável (IVC = 0,83), no entanto, os itens VII e 

VIII foram considerados não claros ou pouco claros, com IVC 0,5 e 0,16, respectivamente. 

Com relação ao Domínio 03, os dois itens que o compõem receberam índice de concordância 

perfeito (IVC= 1). Sobrea avaliação do instrumento como um todo, dos três itens que 

compõem essa parte, dois receberam IVC=1 e o item relacionado ao formato do instrumento 

recebeu IVC=0,83. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Julgamento dos juízes sobre o instrumento para diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas em relação à clareza. Natal/RN, Brasil, 2019 

(continua) 

Itens do instrumento 

Não claro / 

Pouco claro 

Claro / 

Totalmente claro (IVC)* 

n % n % 

Domínio 01–Identificação 

I- Identificação da criança 0 0,0 5 100 1 
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(conclusão) 

Itens do instrumento 

Não claro / 

Pouco claro 

Claro / 

Totalmente claro (IVC)* 

n % n % 

Domínio 02–Critérios de avaliação      

I- Arco de Baume 0 0,0 5 100 1 

II- Espaço primata 1 20,0 4 80,0 0,83 

III- Relação canino 1 20,0 4 80,0 0,83 

IV- Relação terminal dos segundos 

molares decíduos 

1 20,0 4 80,0 0,83 

V.I-Sobressaliência/Overjet 0 0,0 5 100 1 

V.II-Sobremordida/Overbite 0 0,0 5 100 1 

VI- Relação transversalinterarcos 1 20,0 4 80,0 0,83 

VII- Espaço livre de Nance/ Lee 

WaySpace 

2 40,0 3 60,0 0,5 

VIII- Curva de Spee e curva de Wilson 4 80,0 1 20,0 0,16 

IX-Padrão Facial 1 20,0 4 80,0 0,83 

X- Hábitos Deletérios 0 0,0 5 100 1 

Domínio 03 – Resultado Geral      

I- Escore total 0 0,0 5 100 1 

II- Classificação do Escore 0 0,0 5 100 1 

Instrumento como um todo      

I- Título 0 0,0 5 100 1 

II- Formato do instrumento 1 20,0 4 80,0 0,83 

IV- Instruções para o preenchimento 0 0,0 5 100 1 
*IVC = Índice de Validade de Conteúdo. Fonte: A autora, 2019. 

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes ao julgamento dos juízes quanto à 

relevância. Observa-se que, dos 11 itens que compõem o Domínio 02, sete obtiveram índice 

de concordância perfeito (IVC = 1) e dois apresentaram IVC = 0,83. Observou-se, contudo, 

que os itens VII e VIII foram considerados pouco relevantes ou irrelevantes.   

 

Tabela 2 - Julgamento dos juízes sobre os itens que compõem o Domínio 02do 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas em relação à relevância. Natal/RN, Brasil, 2019 

(continua) 

Itens do instrumento 

(Domínio 02) 

Irrelevante / 

pouco relevante 

Relevante / 

Totalmente relevante (IVC)* 

n % n % 

I-Arco de Baume 0 0,0 5 100 1 

II- Espaço primata 0 0,0 5 100 1 

III- Relação canino 0 0,0 5 100 1 

IV- Relação terminal dos segundos 

molares decíduos 

0 0,0 5 100 1 

V.I-Sobressaliência/Overjet 0 0,0 5 100 1 

V.II-Sobremordida/Overbite 0 0,0 5 100 1 

VI- Relação transversalinterarcos 1 20,0 4 80,0 0,83 
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(conclusão) 

Itens do instrumento 

(Domínio 02) 

Irrelevante / 

pouco relevante 

Relevante / 

Totalmente relevante (IVC)* 

n % n % 
 

VII- Espaço livre de Nance/ Lee 

WaySpace 

2 40,0 3 60,0 0,5 

VIII- Curva de Spee e curva de 

Wilson 

4 80,0 1 20,00 0,16 

IX-Padrão Facial 0 0,0 5 100 1 

X- Hábitos Deletérios 1 20,0 4 80,0 0,83 
*IVC = Índice de Validade de Conteúdo. Fonte: A autora, 2019. 

 

A Tabela 3 apresenta o resultado da análise dos juízes em relação à representatividade 

do Domínio 03, relacionado à classificação do escore, desenvolvido para averiguação da 

necessidade ou não de acompanhamento/tratamento ortodôntico, que apresentou IVC 

aceitável (=0,83). 

  

Tabela 3 - Julgamento dos juízes sobre a classificação do escore do Domínio 03 do 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas em relação à representatividade. Natal/RN, Brasil, 2019 

Item do instrumento 

(Domínio 03) 

Não / pouco 

representativo 

Representativo / 

Totalmente representativo (IVC)* 

n % n % 

Classificação do Escore 1 20,0 4 80,0 0,83 
*IVC = Índice de Validade de Conteúdo. Fonte: A autora, 2019. 

 

Na Tabela 4 consta a avaliação dos domínios do instrumento quanto à sua 

abrangência, verificando-se que dois domínios obtiveram índice de concordância perfeito 

(IVC=1,00), enquanto um deles obteve IVC = 0,83, assim como a avaliação do instrumento 

como um todo, que também apresentou IVC = 0,83. 

 

Tabela 4 - Julgamento dos juízes sobre os domínios do instrumento para diagnóstico da 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas e do instrumento como um todo 

em relação à abrangência. Natal/RN, Brasil, 2019 

Domínios do instrumento 

Não abrangente / 

Necessita de grande 

revisão 

Necessita de 

pequena revisão / 

Abrangente 
(IVC)* 

n % n % 

Domínio 01: Identificação 0 0,0 5 100 1 

Domínio 02: Critérios de avaliação 0 0,0 5 100 1 

Domínio 03: Resultado geral 1 20,0 4 80,0 0,83 

Instrumento como um todo 1 20,0 4 80,0 0,83 
*IVC = Índice de Validade de Conteúdo. Fonte: A autora, 2019. 
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O Quadro 5 apresenta as sugestões dos juízes quanto aos quesitos avaliados em cada 

item e domínio. Ressalta-se que, após as sugestões dos juízes, foi alterado o Domínio 01, 

ampliando a identificação da criança, com acréscimo do endereço e telefone. No Domínio 02, 

relativo aos critérios de avaliação, sete itens sofreram alterações, três permaneceram 

inalterados e um foi excluído. O Domínio 03, relacionado ao resultado geral, permaneceu sem 

alterações. Com essas modificações, obteve-se a primeira versão do instrumento (APÊNDICE 

M) que foi apresentada à população-alvo da fase seguinte (análise semântica). 

 

Quadro 5 – Sugestões dos juízes para os itens e domínios do instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, 

Brasil, 2019 

Itens Requisitos 

avaliaram que 

exigem alterações 

Sugestões dos juízes Permanência/

alterações 

I. Arco de Baume Clareza, relevância Acrescentar Arco de 

Baume superior e inferior 

(misto).  

Alterado 

II. Espaço primata Clareza, relevância Aumentar tamanho da 

figura. 

Alterado 

III. Relação canino Clareza, relevância Desenhar linhas de 

referência no canino 

inferior e na ameia entre 

incisivo lateral superior e 

canino superior. 

Alterado 

VI.Relação transversal 

interarcos 

Clareza, relevância Acrescentar na imagem 

da mordida unilateral a 

imagem da boca 

completa. 

Alterado 

VII. Espaço livre de 

Nance/ Lee Way Space 

Clareza, relevância Melhorar qualidade da 

figura e acrescentar 

descrição. 

Alterado 

VIII. Curva de Spee e 

curva de Wilson 

Clareza, relevância Remover item. Removido 

IX.Padrão Facial Clareza, relevância Deixar o fundo da 

imagem branco. 

Alterado 

X. Hábitos Deletérios Clareza, relevância Substituir posicionamento 

atípico por deglutição 

atípica. Acrescentar: 

interposição labial, 
onicofagia, bruxismo e 

apertamento dentário. 

Alterado 

Domínio 01 Abrangência Acrescentar: endereço e 

telefone. 

Alterado 

 Fonte: A autora, 2019. 
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Análise semântica dos itens: técnica “brainstorming” 

 A análise semântica dos itens do instrumento para diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas ocorreu no período de novembro a dezembro de 

2018 por dois grupos de três cirurgiões-dentistas não especialistas em ortodontia (população-

alvo), com tempo de atividade profissional que variou de 2 a 25 anos, sendo dois com 2 anos, 

dois com 10 e dois com 25 anos. 

Observa-se, na Tabela 5, que dos dez itens que compõem a primeira versão do 

Domínio 02 do instrumento, oito foram considerados totalmente compreensíveis, sendo seis 

com índice de concordância perfeito (IVC=1,00) e dois com IVC = 0,83, no entanto, os itens 

VIII e X foram considerados não compreensíveis ou pouco compreensíveis, com IVC 0,66 e 

0,50, respectivamente. 

  

Tabela 5 – Análise semântica dos itens que compõem o Domínio 02 da primeira versão 

do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Itens do instrumento 

(Domínio 02) 

Não / Pouco 

compreensível 

Compreensível /  

Totalmente 

compreensível 

 

(IVC) total 

n % n %  

I - Arco de Baume 1 17,0 5 83,0 0,83 

II – Espaço primata 0 0,0 6 100 1 

III – Relação canino 0 0,0 6 100 1 

IV - Relação terminal dos 

segundos molares decíduos 

0 0,0 6 100 1 

V – Sobressaliência/overjet 0 0,0 6 100 1 

VI – Sobremordida/overbite 1 17,0 5 83,0 0,83 

VII – Relação transversal 

interarcos 

0 0,0 6 100 1 

VIII – Espaço livre de 

Nance/ Lee Way Space 

2 34,0 4 66,0 0,66 

IX – Padrão facial 0 0,0 6 100 1 

X – Hábitos deletérios 3 50,0 3 50,0 0,5 
Fonte: A autora, 2019. 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 6, observa-se que todos os domínios 

obtiveram índice de concordância perfeito (IVC=1,00) em relação ao entendimento dos itens, 

entendimento das palavras e preenchimento das respostas. 
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Tabela 6 – Análise semântica dos domínios da primeira versão do instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, 

Brasil, 2019 

Itens do instrumento 

Não / Pouco 

compreensível 

Compreensível 

/ Totalmente 

compreensível 

 

(IVC) 

total 

n % n %  

Domínio 01: identificação      

01. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

01. B – Entendimento das palavras         0 0 6 100,0 1 

01. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 

Domínio 02: critérios de avaliação      

02. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

02. B – Entendimento das palavras         0 0 6 100,0 1 

02. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 

Domínio 03: resultado geral      

03. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

03. B – Entendimento das palavras 0 0 6 100,0 1 

03. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 
Fonte: A autora, 2019. 

 

O Quadro 6 relaciona as sugestões dos cirurgiões-dentistas quanto aos itens e 

domínios do instrumento. Ressalta-se que, após as sugestões, o Domínio 01, relativo à 

identificação, permaneceu sem alterações; dos 10 itens que compõem o Domínio 02, quatro 

permaneceram inalterados, enquanto seis sofreram alterações relacionadas à descrição e 

organização das figuras e legendas; o Domínio 03, relacionado ao resultado geral, teve 

alteração em sua legenda. Com essas modificações, obteve-se a segunda versão do 

instrumento (APÊNDICE N), que foi apresentada ao mesmo grupo de pessoas para a segunda 

seção da análise semântica. 

 

Quadro 6 – Sugestões da população-alvopara os itens e domínios da versão primária do 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas em relação à compreensão. Natal/RN, Brasil, 2019 

(continua) 

ITENS SUGESTÕES 
PERMANÊNCIA/ 

ALTERAÇÕES 

I. Arco de Baume Descrever que o tipo I possui 

espaços interincisivos, enquanto o 

tipo II não apresenta esses espaços. 

Alterado 

II. Espaço primata Destacar a presença das setas 

indicando o espaço primata na 

imagem. 

Alterado 
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(conclusão) 

ITENS SUGESTÕES 
PERMANÊNCIA/ 

ALTERAÇÕES 

III. Relação canino Sem sugestões Permanência 

IV. Relação terminal dos 

segundos molares decíduos 

Sem sugestões Permanência 

V. Sobressaliência/Overjet Descrever para ficar mais claro. Alterado 

VI. Sobremordida/Overbite Descrever para ficar mais claro. Alterado 

VII. Relação transversal 

interarcos 

Sem sugestões Permanência 

VIII. Espaço livre de Nance/ 

Lee Way Space 

Destacar a legenda presente para que 

fique mais claro. 

 

Alterado 

IX. Padrão Facial Sem sugestões Permanência 

X. Hábitos Deletérios Organizar para que fique mais claro. Alterado 

Domínio 01 Sem sugestões Permanência 

Domínio 02 Sem sugestões Permanência 

Domínio 03 Deixar apenas um item zero ponto na 

legenda. 

Alterado 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Estão apresentados, na Tabela 7, os resultados da análise dos itens da segunda versão 

do instrumento em relação à compreensão. Ressalta-se que, dos dez que compõem os critérios 

de avaliação (Domínio 02) da versão secundária, todos obtiveram índice de concordância 

perfeito (IVC=1,00). 

 

Tabela 7 – Análise semântica dos itens que compõem o Domínio 02 da segunda versão 

do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Itens do instrumento 

(Domínio 02) 

Não / Pouco 

compreensível 

Compreensível / 

Totalmente compreensível 

 

(IVC) 

total 

n % n %  

I - Arco de Baume 0 0 6 100,0 1 

II – Espaço primata 0 0 6 100,0 1 

III – Relação canino 0 0 6 100,0 1 

IV - Relação terminal dos 

segundos molares decíduos 

0 0 6 100,0 1 

V – Sobressaliência/overjet 0 0 6 100,0 1 

VI – Sobremordida/overbite 0 0 6 100,0 1 

VII – Relação transversal 

interarcos 

0 0 6 100,0 1 

VIII – Espaço livre de Nance/ 

Lee Way Space 

0 0 6 100,0 1 

IX – Padrão facial 0 0 6 100,0 1 

X – Hábitos deletérios 0 0 6 100,0 1 
Fonte: A autora, 2019. 
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A Tabela 8 apresenta os resultados da análise semântica dos domínios da segunda 

versão, nos quais se observou a manutenção da concordância perfeita (IVC=1,00) em todos os 

aspectos analisados: entendimento dos itens, entendimento das palavras e preenchimento das 

respostas. 

 

Tabela 8 – Análise semântica dos itens dos domínios da segunda versão do instrumento 

para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, 

2019 

Itens do instrumento 

Não / Pouco 

compreensível 

Compreensível 

/ Totalmente 

compreensível 

 

(IVC) 

total 

n % n %  

Domínio 01: identificação      

01. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

01. B – Entendimento das palavras         0 0 6 100,0 1 

01. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 

Domínio 02: critérios de avaliação      

02. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

02. B – Entendimento das palavras         0 0 6 100,0 1 

02. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 

Domínio 03: resultado geral      

03. A – Entendimento dos itens 0 0 6 100,0 1 

03. B – Entendimento das palavras 0 0 6 100,0 1 

03. C – Preenchimento das respostas 0 0 6 100,0 1 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Avaliação das propriedades psicométricas  

 

A avaliação das propriedades psicométricas do instrumento para diagnóstico da má 

oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas ocorreu no período de fevereiro a março 

de 2019, após o retorno do cronograma escolar pela Secretaria de Educação do Município de 

Felipe Guerra/RN, em sua única escola de educação infantil pública, denominada Escola 

Municipal Maria Bernadete Pinto. O instrumento foi aplicado por três cirurgiões-dentistas, 

sendo dois não especialistas da rede pública de saúde e um especialista em Ortodontia que 

também atuava no SUS, em um grupo de 112 crianças, de 3 a 5 anos, cuja classificação 

dentária encontrava-se no período da dentição decídua, ou seja, com o segundo molar decíduo 

irrompido na boca. 

Ao avaliar o nível de concordância e de consistência (fidedignidade), verificou-se a 

concordância entre os avaliadores e o profissional padrão ouro (Ortodontista), como também a 

concordância interavaliadores em relação a cada item do Domínio 02. Observou-se que sete 
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itens (II, V, VI, VII, VIII, IX e X) obtiveram concordância quase perfeita (k≥8), houve dois 

itens (I e III) com concordância substancial (0,60<k≤0,80) e um (IV) com concordância 

moderada (0,40<k≤0,60) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Avaliação da fidedignidade dos itens que compõem o Domínio 02 da segunda 

versão do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas. Natal/RN, Brasil,2019 

Itens do instrumento 

(Domínio 02) 

Avaliador 1/ Avaliador 2/ Interavaliadores 

Ortodontista 

(k) ¥ 

Ortodontista 

(k) ¥ 
(k) € 

I - Arco de Baume 0,817** 0,733** 0,711** 

II - Espaço primata 0,774** 0,629** 0,854** 

III – Relação canino 0,914** 0,828** 0,789** 

IV – Relação terminal do segundo 

molar decíduo 
0,711** 0,573** 0,503** 

V–Sobressaliência/overjet 0,874** 0,936** 0,937** 

VI–Sobremordida/overbite 0,915** 0,861** 0,861** 

VII– Relação Transversal Interarcos 0,930** 0,938** 0,868** 

VIII– Espaço Livre de Nance/Lee 

Way Space 
1,0** 1,0** 1,0** 

IX– Padrão Facial 0,929** 0,867** 0,929** 

X – Hábitos Deletérios 0,929** 0,928** 0,929** 
¥ Avaliadores 1 e 2 comparados com o profissional padrão ouro (ortodontista); €Interavaliador: Comparação dos 

julgamentos entre avaliador 1 e avaliador 2; ** Significância estatística (p<0,001 – Kappa). Fonte: A autora, 

2019. 

 

A Tabela 10apresenta os dados relativos à concordância interavaliadores quanto aos 

escores finais obtidos pela fórmula do Domínio 03, os quais demonstraram uma correlação 

positiva entre os avaliadores (p<0,001) com valores fortes e muito fortes do coeficiente de 

correlação de Spearman (rs). 
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Tabela 10 – Avaliação da concordância interavaliadores quanto aos escores finais 

obtidos pela fórmula do Domínio 03 da segunda versão do instrumento para diagnóstico 

da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, 2019 

Avaliadores Ortodontista Avaliador 1 

Avaliador 1 0,862** - 

Avaliador 2 0,754** 0,862** 

** Significância estatística (p<0,001 – Spearman). Fonte: A autora, 2019. 

 

A Tabela 11 destaca o comparativo entre os escores dos três avaliadores em cada 

ocasião. De modo que não há diferença estatística entre os escores da O1 e O2 (p>0,05) entre 

os mesmos avaliadores, resultado também observado entre os valores dos escores entre os 

diferentes avaliadores em cada ocasião. Destacando-se que as avaliações nas duas ocasiões 

mantiveram padrões semelhantes. 

 

Tabela 11 – Comparativo dos escores finais obtidos entre as avaliações realizadas nas 

duas ocasiões do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por 

cirurgiões-dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Grupos Ocasião 1 Ocasião 2 p-valor 

Ortodontista 27,92 ± 11,95A 27,11 ± 11,61A 0,331 

Avaliador 1 28,87 ± 11,41A 28,10 ± 11,44A 0,145 

Avaliador 2 28,19 ± 11,07A 27,65 ± 11,23A 0,350 

A,B Médias seguidas de letra diferentes na coluna (Friedman) e * na linha (Wilcoxon) significam diferença 

estatística (p<0,05). Fonte: A autora, 2019. 

 

 

A Tabela 12 apresenta a concordância interavaliadores em relação à classificação final 

obtida pela legenda para encaminhamento ao Ortodontista, no Domínio 03, verificando-se 

valores perfeito (k=1,0) e kappa quase perfeito (k=0,854). 

 

Tabela 12 – Avaliação da concordância interavaliadores sobre a legenda da classificação 

final do Domínio 03do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua 

por cirurgiões-dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Avaliadores Ortodontista Avaliador 1 

Avaliador 1 1,0** - 

Avaliador 2 0,854** 0,854** 

** Significância estatística (p<0,001 – Kappa). Fonte: A autora, 2019. 
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Resultados referentes à aplicação do instrumento para diagnóstico da má oclusão na 

dentição decídua por cirurgiões-dentistas  

 

Na avaliação do Domínio 01, identificação, verificou-se que, das 112 crianças 

avaliadas, a maior parte era do sexo masculino (50,9%), com predomínio das que 

apresentavam 4 anos de idade (48,2%). 

 

  
Figura 5 – Distribuição das crianças 

avaliadas com o instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas de acordo 

com o sexo. Natal/RN, Brasil, 2019 

Figura 6 – Distribuição das crianças 

avaliadas com o instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas de acordo 

com a idade. Natal/RN, Brasil, 2019 

 

Na avaliação das características oclusais, presentes no Domínio 02, observou-se que a 

maioria das crianças apresentava arco de Baume tipo I (68,8%), com espaço primata presente 

(82,1%), relação canino Classe I (72,3%), relação terminal do segundo molar decíduo em 

batente mesial (84,8%), sobressaliência normal (51,8%), sobremordida normal (50,0%), 

relação transversal interarcos normal (92,9%), espaço livre de Nance presente (99,01%), 

padrão facial I (92,9%) e ausência de hábitos deletérios (51,8%). Apesar de ter sido 

considerada a avaliação do ortodontista, não ocorreram diferenças estatisticamente 

significantes entre os avaliadores, mostrando similaridade entre as avaliações (Quadro 07). 

Com relação às más oclusões mais frequentes, destacam-s ea sobressaliência 

aumentada (41,1%), mordida aberta anterior (26,8%), sobremordida aumentada (22,3%), 

mordida cruzada anterior (5,4%), mordida cruzada posterior unilateral (4,5%) e mordida 

cruzada posterior bilateral (2,7%). 
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Quadro 7 – Avaliação das características oclusais das crianças de acordo com o Domínio 

02 do instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

 

Domínio 02 Ortodontista Avaliador 1 Avaliador 2 

I - Arco de Baume 

Tipo I 77 (68,8) 78 (69,6) 82 (73,2) 

Tipo II 18 (16,1) 12 (10,8) 11 (9,8) 

Misto I 9 (8,0) 13 (11,6) 9 (8,0) 

Misto II 8 (7,1) 9 (8,0) 10 (9,0) 

II - Espaço primata 

Presente  92 (82,1) 95 (84,8) 97 (86,6) 

Ausente 20 (17,9) 17 (15,2) 15 (13,4) 

III – Relação canino 

Classe I 81 (72,3) 79 (70,5) 79 (70,5) 

Classe II 30 (26,8) 32 (28,6) 31 (27,7) 

Classe III 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (1,8) 

IV – Relação terminal segundo molar decíduo 

Mesial 95 (84,8) 102 (91,1) 100 (89,3) 

Reto 16 (14,3) 9 (8,0) 10 (8,9) 

Distal 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (1,8) 

V – Sobressaliência/overjet 

Normal 58 (51,8) 52 (46,4) 56 (50,0) 

Aumentada 46 (41,0) 52 (46,4) 48 (42,8) 

Cruzada 6 (5,4) 6 (5,4) 6 (5,4) 

Topo 2 (1,8) 2 (1,8) 2 (1,8) 

VI– Sobremordida/overbite 

Normal 56 (50,0) 56 (50,0) 50 (44,6) 

Aberta 30 (26,8) 30 (26,8) 31 (27,7) 

Aumentada 25 (22,3) 25 (22,3) 30 (26,8) 

Topo 1 (0,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 

VII – Relação Transversal Interarcos 

Normal 104 (92,8) 105 (93,7) 103 (91,9) 

Mordida cruzada posterior 

unilateral 
5 (4,5) 4 (3,6) 6 (5,4) 

Mordida cruzada posterior 

bilateral 
3 (2,7) 3 (2,7) 3 (2,7) 

VIII – Espaço Livre de Nance/Lee Way Space 

Presente 111 (99,1) 111 (99,1) 111 (99,1) 

Ausente 1 (0,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 

IX – Padrão Facial 

Padrão I 104 (92,8) 105 (93,7) 104 (92,8) 

Padrão II 7 (6,3) 6 (5,4) 6 (5,4) 

Padrão III 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (1,8) 

X – Hábitos Deletérios 

Presente 54 (48,2) 58 (51,8) 54 (48,2) 

Ausente 58 (51,8) 54 (48,2) 58 (51,8) 
Fonte: A autora, 2019. 
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De acordo com a Tabela 13, a maioria das crianças (97,3%) apresentou necessidade de 

avaliação pelo ortodontista, com pontuação acima de 15. 

 

Tabela 13 – Resultado geral da avaliação das crianças de acordo com o Domínio 03 do 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas. Natal/RN, Brasil, 2019 

Juízes 0 ponto 
5 a 10 pontos Acima de 15 

pontos 
Total 

Ortodontista 1 (0,9) 2 (1,8) 109 (97,3) 112 (100,0) 

Avaliador 1 1 (0,9) 2 (1,8) 109 (97,3) 112 (100,0) 

Avaliador 2 1 (0,9) 3 (2,7) 108 (96,4) 112 (100,0) 

Fonte: A autora, 2019. 
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8 DISCUSSÃO 

 

A validação do instrumento constituiu-se por duas etapas, e a primeira foi dividida em 

dois momentos, seguindo o modelo da Psicometria preconizado por Pasquali. Considerou-se 

esse processo vantajoso, uma vez que se espera contribuir para a prática clínica e científica, 

além de permitir um olhar mais amplo e completo dos problemas odontológicos, pois a má 

oclusão é considerada um evento de elevada prevalência e insuficiente capacidade de 

cobertura (BAUMAN et al., 2018; BRAGIATO JR; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018).  

O primeiro momento da primeira etapa do estudo constou da validade de conteúdo 

e de aparência realizada por um painel de juízes, sendo todos especialistas em ortodontia. 

Salienta-se que, apesar de ser uma das mais antigas especialidades da odontologia, ainda há 

uma discrepância entre a formação dos profissionais e a necessidade do serviço. De modo que 

a nova organização do modelo de atenção primária de saúde exige profissionais capacitados 

que possuam conhecimentos técnicos e entendimento de maneira sistêmica e integral, de 

forma a permitir que seja realizado um atendimento de qualidade no sentido de planejar, 

desenvolver e avaliar as condições de saúde bucal, solucionando as necessidades da 

comunidade (BRAGIATO JÚNIOR; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018).  

Inicialmente, apresentou-se o instrumento preliminar aos juízes para que avaliássemos 

itens e domínios quanto à clareza, relevância, representatividade e abrangência. Dos 19 itens 

avaliados, 11 permaneceram inalterados, sete foram alterados e um foi excluído. Essa etapa 

foi importante, uma vez que o consenso para manutenção, modificação ou exclusão dos itens 

contribuiu para a construção de um instrumento mais confiável, tendo em vista a expertise dos 

avaliadores (LEITE et al., 2018). 

Embora o Domínio 01, relativo à identificação, tenha obtido índice de concordância 

perfeito (IVC=1,00), as pesquisadoras do presente estudo primaram pelas modificações 

sugeridas pelos especialistas com o intuito de melhorar a abrangência do instrumento. Desse 

modo, inseriu-se “endereço” e “telefone”, uma vez que esses dados são importantes para o 

registro dos dados pessoais do paciente, tendo em vista que uma ficha clínica é um documento 

de caráter ético-legal onde são organizadas informações sobre o usuário, além da sua história 

e tratamento (MAIA et al., 2016). 

Com relação ao Domínio 02, relativo aos critérios de avaliação, os itensarcos de 

Baume, sobressaliência/overjet, sobremordida/overbiteehábitos deletérios obtiveram IVC 

máximo. Ressalta-se que o Arco de Baume avalia a relação intra-arco, como a presença de 

diastemas (Tipo I) e ausência de diastemas (Tipo II), entretanto, apesar de constituírem regra 
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na dentição decídua, os diastemas não definem normalidade, assim como a sua ausência não 

caracteriza má oclusão ou anormalidade, apenas se infere um pior prognóstico para o 

alinhamento dos incisivos permanentes na fase de dentição mista através de uma antevisão da 

relação dente-osso na dentadura permanente(BERVIAN et al., 2016; SILVA FILHO; GARIB; 

LARA, 2013). Seguindo as sugestões dos juízes, acrescentou-se o Arco de Baume misto, que 

pode ser tipo I superior e tipo II inferior, ou o inverso.  

Sobre a Sobressaliência/Overjet e Sobremordida/Overbite, refere-se à relação 

interincisal, devendo os incisivos superiores ocluir suavemente à frente dos inferiores, 

recobrindo também parte de suas coroas. Os valores de transpasse horizontal e vertical 

negativos fornecem, respectivamente, aspectos das más oclusões de mordida cruzada anterior 

e mordida aberta. Enquanto os valores positivos fornecem, respectivamente, sobressaliência 

acentuada e sobremordida profunda. Essas más oclusões da dentição decídua tendem a se 

manter ou piorar à medida que a dentição progride (LEÔNCIO et al., 2015; SILVA FILHO; 

GARIB; LARA, 2013). 

Os hábitos bucais deletérios são comuns na infância, sendo 

considerados os principais causadores de danos na dentição decídua, resultantes das variáveis 

frequência, duração e intensidade (tríade de Graber), assim como do padrão facial de 

crescimento. Esses hábitos, geralmente, ocorrem de forma transitória, entretanto, quando 

excedem a tolerância fisiológica, o equilíbrio de sistema estomatognático pode entrar em 

colapso e prejudicar a saúde dos indivíduos, suscitando deformidades oclusais (SILVA et al., 

2018; SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013).  

Dentre os principais hábitos deletérios, destacam-se a sucção não nutritiva, o 

pressionamento lingual atípico, a deglutição atípica, a respiração bucal, como outros 

sugeridos pelos juízes: interposição labial, onicofagia, bruxismo e apertamento dentário, os 

quais foram acatados no estudo por também repercutirem de maneira negativa na cavidade 

bucal do paciente infantil (SILVA et al., 2018; SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013; 

SOUZA et al., 2017).   

Observou-se, também, no Domínio 02, que os itens espaço primata, relação canino, 

relação terminal dos segundos molares decíduos e padrão facial obtiverem IVC aceitável. O 

espaço primata está localizado no arco dental superior entre os incisivos laterais e os caninos, 

enquanto, no arco dental inferior, o espaço está entre os caninos e os primeiros molares 

decíduos. Esses espaços, assim como os espaços interincisivos, coligem para um melhor 

prognóstico para o correto alinhamento da dentição permanente (PROFFIT, 2012). A sugestão 
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para este item foi o aumento do tamanho da figura no instrumento, permitindo melhor 

visualização, a qual foi acatada. 

A relação canino fornece a relação sagital interarcos na dentição decídua. De modo 

que, na oclusão normal ou relação Classe I, a ponta da cúspide do canino inferior oclui na 

ameia entre o incisivo lateral e caninos superiores. Quando a ponta da cúspide do canino 

inferior oclui por distal do ponto de contato entre incisivo lateral e canino superior, 

caracteriza-se a má oclusão de Classe II, sendo a má oclusão de Classe III definida a partir da 

oclusão da ponta da cúspide de canino inferior mesialmente à ameia que ele deveria ocluir 

(SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). Para melhor diagnóstico visual, foi acatada a 

sugestão de desenhar linhas de referência no canino inferior e na ameia entre incisivo lateral 

superior e canino superior.  

A relação terminal dos segundos molares decíduos, ou clássica referência de Baume, 

considerou plano terminal reto (pode guiar os molares permanentes a uma relação de Classe I 

ou Classe II), quando a face distal do segundo molar decíduo superior e do segundo molar 

decíduo inferior estão no mesmo plano vertical; plano terminal com degrau distal, quando a 

face distal do segundo molar decíduo inferior se encontra em uma relação distal relativamente 

ao segundo molar decíduo superior (guia os primeiros molares permanentes para uma relação 

Classe II); e plano terminal com degrau mesial, quando a face distal do segundo molar 

decíduo inferior se encontra em uma relação mesial relativamente ao superior (pode guiar a 

dentição permanente para uma relação Classe I ou Classe III)(PIMENTA, 2018). 

Assim como a relação canino, a relação terminal dos segundos molares decíduos 

também fornece a relação sagital interarcos, entretanto, é preterida por aquela ser facilmente 

identificada, apresentar fidelidade com o padrão facial sagital e estabilidade ao longo do 

crescimento e do desenvolvimento da oclusão (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). Na 

análise dos juízes, não houve sugestões para este item.  

O padrão facial pode ser avaliado a partir da erupção de todos os dentes decíduos, se 

correlacionando com a relação oclusal anteroposterior de caninos, de modo que ambas as 

classificações tendem a se manter estáveis ao longo do crescimento facial (SILVA FILHO; 

GARIB; LARA, 2013).  

A classificação em padrão facial I geralmente é observada em relações Classe I, 

remetendo a características de normalidade. Apresenta suave convexidade facial, 

ângulo nasolabial harmônico, lábio superior posicionado suavemente à frente do lábio 

inferior, sulco mentolabial bem delineado e linha mento-pescoço proporcional. No padrão 

facial II há uma discrepância sagital entre maxila e mandíbula caracterizada por um perfil 
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facial moderadamente ou acentuadamente convexo. Nesse padrão, em regra, está presente a 

má oclusão Classe II.  Enquanto no padrão III a má oclusão se expressa, geralmente, na 

dentadura decídua por Classe III de caninos, podendo também demonstrar uma relação 

caninos Classe I. Caracteriza-se por uma convexidade reduzida, associada à deficiência na 

projeção do zigomático, lábio inferior à frente do superior e linha mento-pescoço 

alongada. Características que se apresentam de maneira sutil na infância e que tendem a ficar 

mais marcadas com o crescimento (SILVA FILHO; GARIB; LARA, 2013). Neste item, foi 

acatada a sugestão de deixar o fundo da imagem em cor clara.  

Ainda sobre o Domínio 02, observou-se que dois itens, espaço livre de Nance/Lee 

Way Space e curva de Spee e curva de Wilson, foram avaliados com IVC abaixo do 

recomendado. O primeiro item teve como sugestões a melhora na qualidade da figura e 

acréscimo da descrição do item, mantendo-o no instrumento. Trata-se do espaço que surge 

com a erupção dos primeiros molares permanentes, pois o diâmetro mesio-distal somado do 

grupo de caninos e molares decíduos é maior do que os dentes que os irão substituir, tais 

como: caninos e pré-molares. Esta diferença é, na maxila, 1,5 mm, cerca de 1 mm menor do 

que na mandíbula, 2,5 mm (FELGAR, 2013). 

Esse espaço derivado dessa diferença de tamanho proporcionará o alinhamento dos 

incisivos nos casos em que esta discrepância anterior for compatível com o espaço gerado 

com as trocas dentárias, não podendo ser perdido de outras formas, como ocorre em casos de 

perda precoce de dentes decíduo. Portanto, considera-se importante a utilização de 

mecanismos de manutenção do perímetro das arcadas (SANTO, 2016). 

Sobre o item curva de Spee e curva de Wilson, foi acatada a sugestão de excluir o 

item, uma vez que a curvatura do plano oclusal na dentição decídua, ou seja, a linha 

imaginária traçada em todas as pontas das cúspides vestibulares e bordas incisais dos dentes 

inferiores é plana. Logo, de acordo com Costa (2017), a curva de Spee encontra-se ausente, já 

que os dentes decíduos estão implantados verticalmente na base óssea e as faces oclusais e 

incisais apresentam-se no mesmo plano. Como também a curva de Wilson está ausente, uma 

vez que o longo eixo do dente superior e inferior apresenta paralelismo. 

O último domínio do instrumento, referente ao resultado geral, obteve índice de 

concordância perfeito (IVC= 1) nos dois itens analisados: escore total (fórmula) e 

classificação do escore (legenda para encaminhamento para o ortodontista), permitindo, por 

meio do cálculo proposto, auxiliar no seguimento do tratamento do paciente. Afinal, é 

responsabilidade do Clínico Geral e, principalmente, do Odontopediatra e do Ortodontista 

orientar a população infantil e seus pais sobre a importância da preservação dos dentes 
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decíduos, uma vez que são essenciais para o bom desempenho das funções mastigatórias, 

articulação, fonação e oclusão (SILVA et al., 2016). O domínio apresentou-se sem sugestões 

de alteração. 

No final, os juízes avaliaram o instrumento como um todo, recebendo um índice geral 

do IVC=0,8, ou seja, mediu-se a proporção ou porcentagem de juízes que estavam em 

concordância sobre os domínios e seus itens, obtendo-se um valor de concordância mínima 

recomendada. Esse resultado caracteriza a validação de seu conteúdo (COLUCI; 

ALEXANDRE; MILANI, 2015; CUBAS et al., 2017; PASQUALI, 2010). 

O segundo momento de validação foi a análise semântica, que permitiu verificar se os 

itens foram inteligíveis para a população-alvo, sendo obtida por meio da técnica 

“brainstorming” e pela aplicação da escala Likert (BOECKMANN; RODRIGUES, 2018). 

Nesse momento, apesar de todos os domínios apresentarem índice de concordância perfeito 

(IVC=1,00), os pesquisadores primaram pelas modificações sugeridas pelos cirurgiões-

dentistas com o intuito de melhorar os itens do instrumento. Foram sugeridas alterações para 

os Domínios 02 e 03, permanecendo o Domínio 01 inalterado. 

As principais modificações do Domínio02foram relacionadas à organização das 

imagens, das legendas e da descrição dos itens, tais como: “destacar a presença das setas 

indicativas dos espaços”, “organizar item”, “destacar legenda com descrição”, “adicionar 

descrição do item no local específico”. A única alteração do Domínio 03 foi relacionada à 

padronização da legenda, por haver, até então, duas escalas zero ponto que foram mescladas 

em uma única. Essa técnica de aplicação do instrumento em atmosfera “brainstorming” 

mostra-se eficaz na avaliação da compreensão dos itens (LEITE et al., 2018), permitindo 

chegar à segunda versão do instrumento com escolhas metodológicas mais afinadas, 

confirmada por meio do índice de concordância perfeito dos itens e domínios dessa nova 

versão. 

 Por último, avaliou-se a confiabilidade do instrumento através do teste-reteste e 

coeficiente entre avaliadores, ou seja, foi determinada a constância dos resultados por meio da 

aplicação do instrumento, por três avaliadores, no mesmo número de crianças, produzindo 

resultados semelhantes. Portanto, verificou-se a confiabilidade das respostas da avaliação 

subjetiva realizada por cada avaliador de acordo com os critérios de avaliação pré-

estabelecidos, havendo concordância e consistência satisfatórias entre as respostas de todos os 

itens. Desse modo, o instrumento tem os seus critérios de avaliação replicáveis e confiáveis 

(COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015, CUNHA; DE ALMEIDA NETO; 

STACKFLETH, 2016). 
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 Salienta-se que, apesar de se usar o termo “confiabilidade entre avaliadores” como 

uma expressão genérica para a concordância entre avaliadores, há, na literatura, definições 

mais precisas para ambos. Enquanto a confiabilidade é definida como uma medida da 

consistência entre avaliadores na posição relativa de avaliações de desempenho, 

independentemente do valor absoluto da classificação de cada avaliador, a concordância é 

uma medida da consistência entre o valor absoluto das classificações dos avaliadores. De 

modo que, no presente estudo, houve forte concordância e confiabilidade alta, corroborando 

com a afirmação de que todo instrumento que tem validade deve ser confiável (MATOS, 

2014). 

Sobre os resultados referentes à aplicação do instrumento para a verificação da 

confiabilidade, salienta-se que os problemas relacionados à oclusão são caracterizados por 

alterações no desenvolvimento dos maxilares, podendo resultar em alterações funcionais, 

estéticas e psicossociais nos indivíduos, sendo associados ao impacto negativo na qualidade 

de vida das crianças e de seus familiares (BAUMAN et al., 2018).  

Com relação à distribuição dos resultados correspondentes aos critérios de avaliação 

do Domínio 02, destacam-se os itens que compõem as quatro medidas do Índice de Foster e 

Hamilton (1969) para dentição decídua, que são a chave de caninos, sobressalência, 

sobremordida e mordida cruzada posterior. No presente estudo, observou-se que havia maior 

frequência da Classe I canino (72,3%), seguida de Classe II (26,8%) e menor incidência de 

Classe III (0,9%), corroborando com a literatura que revela o mesmo padrão de frequência 

(BAUMAN et al., 2018). 

Quanto à classificação de chave de caninos, constatou-se divergência em levantamento 

realizado com pré-escolares de Honk Kong, no qual havia maior prevalência da má oclusão de 

Classe III (12,8%). Essa situação foi justificada pela influência genética na incidência da má 

oclusão, de modo a variar muito entre os grupos raciais e étnicos, sendo a Classe III canina a 

de maior índice entre indivíduos de ascendência asiática oriental (FERREIRA; PEREIRA; 

SENA, 2014). 

No tocante às demais medidas avaliadas neste estudo, observou-se que as mais 

frequentes foram sobressaliência aumentada (41,1%), mordida aberta anterior (26,8%), 

sobremordida aumentada (22,3%), mordida cruzada anterior (5,4%), mordida cruzada 

posterior unilateral (4,5%) e mordida cruzada posterior bilateral (2,7%). Esses resultados 

estão em consonância com a literatura, que aponta a sobressaliência como a má oclusão mais 

frequente. Outras más oclusões citadas em pesquisas anteriores também foram predominantes 

nas crianças avaliadas no presente estudo, tais como sobremordida, a mordida aberta anterior 
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e a mordida cruzada posterior(ANTUNES et al., 2015; FERREIRA; PEREIRA; SENA, 2014; 

LEÔNCIO, 2015). 

Na comparação com estudos que avaliaram os mesmos itens da oclusão de crianças na 

mesma faixa etária, os resultados encontrados neste estudo reforçam as característicasdo 

padrão de acometimento das más oclusões relatadas por Baumanet al. (2018), com índices de 

22,8% para sobressaliência aumentada, 11,1% para mordida aberta anterior, 10,8% para 

mordida profunda, 3,1% para mordida cruzada anterior e 18,7% para presença de mordida 

cruzada posterior, seja ela uni ou bilateral. 

Salienta-se que o tratamento para a mordida cruzada anterior é recomendado na fase 

de dentição decídua ou precoce com a finalidade de melhorar o crescimento e 

desenvolvimento não apenas da oclusão, mas também de todo o complexo craniofacial. O 

mesmo ocorre para a mordida cruzada posterior e mordida aberta anterior (BILGIC; 

GELGOR; CELEBI, 2015; LOCHIB et al., 2015). 

 A mordida cruzada posterior possui alta prevalência e deve ser tratada precocemente, 

no sentido de eliminar as interferências que causariam desvios dos processos normais de 

crescimento e desenvolvimento facial e dos arcos dentários. Enquanto a mordida aberta 

anterior é uma das más oclusões de maior comprometimento estético-funcional e, se 

interceptada adequadamente em uma época precoce, são eliminados todos os fatores 

etiológicos, tendo uma autocorreção significativa devido à manutenção do equilíbrio entre as 

estruturas do sistema estomatognático (NAKAO et al., 2016; PIAIA et al., 2016).). 

 Algumas alterações oclusais resultam da combinação e da persistência de pequenos 

desvios da normalidade, desse modo, deve haver uma atuação precoce na tentativa de 

solucionar o problema, recuperando a integridade e o equilíbrio da oclusão. Assim, é 

importante que os familiares e/ou cuidadores e cirurgiões-dentistas não especialistas 

percebam as limitações funcionais e psicossociais associadas à presença das más oclusões na 

dentição decídua, como dificuldade de fonação, mastigação e insatisfação estética, 

contribuindo para a decisão de procurar tratamento ortodôntico precoce (RAMOS-JORGE et 

al., 2015). 
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9 CONCLUSÃO 

  

Quanto à concordância do conteúdo e aparência do instrumento para o diagnóstico de 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, verificou-se que, em relação à 

clareza, os juízes avaliaram o Domínio 01, referente à identificação da criança, como 

totalmente claro. O Domínio 02, relativo aos critérios de avaliação, se compôs, inicialmente, 

por 11 itens, oito foram avaliados como totalmente claros, no entanto, os itens VII e VIII 

foram considerados não claros ou pouco claros. No Domínio 03, referente ao resultado geral, 

os dois itens que o compõem foram julgados totalmente claros, assim como o instrumento 

como um todo foi avaliado do mesmo modo. Sobre a relevância, dos itens do Domínio 02, 

nove foram considerados relevantes ou totalmente relevantes, contudo, os itens VII e VIII 

foram considerados pouco relevantes ou irrelevantes. O Domínio 03 foi considerado 

representativo ou totalmente representativo. Na avaliação dos três domínios quanto à 

abrangência, verificou-se que todos foram julgados como necessitando de pequena revisão ou 

abrangente e o instrumento como um todo recebeu a mesma avaliação. Após as sugestões dos 

juízes, foi alterado o Domínio 01, ampliando a identificação da criança, com acréscimo do 

endereço e telefone. E, no Domínio 02, relativo aos critérios de avaliação, sete itens sofreram 

alterações e um foi excluído. Com essas modificações, obteve-se a primeira versão do 

instrumento. 

 Quanto à compreensão dos domínios e itens do instrumento (análise semântica), 

verificou-se que, dos dez itens que compõem a primeira versão do Domínio 02, oito foram 

considerados totalmente compreensíveis, no entanto, os itens VIII e X foram considerados 

não ou pouco compreensíveis. Os três domínios do instrumento foram avaliados como 

totalmente compreensíveis, em relação ao entendimento dos itens, entendimento das palavras 

e preenchimento das respostas. De acordo com as sugestões, o Domínio 02 sofreu alterações 

em seis itens, sendo relacionadas à descrição e organização das figuras e legendas, e o 

Domínio 03 teve alteração em sua legenda.Com essas modificações, obteve-se a segunda 

versão do instrumento. Os domínios e itens da segunda versão foram avaliados como 

totalmente compreensíveis. 

Quanto à confiabilidade do instrumento (propriedades psicométricas), observou-se que 

houve uma concordância quase perfeita interavaliadores, e que o instrumento foi considerado 

consistente no tempo e no espaço pelos três observadores, obtendo uma correlação muito 

forte. 
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Quanto aos resultados referentes à aplicação do instrumento, verificou-se que a maior 

parte das crianças era do sexo masculino, com predomínio das que apresentavam 4 anos de 

idade. Sobre as características oclusais, observou-se que a maioria apresentava arco de Baune 

tipo I, com espaço primata presente, relação canino classe I, relação terminal do segundo 

molar decíduo em batente mesial, sobressaliência normal, sobremordida normal, relação 

transversal interarcos normal, espaço livre de Nance presente, padrão facial I e ausência de 

hábitos deletérios. A maioria das crianças apresentou necessidade de avaliação do 

ortodontista. 

Conclui-se pela rejeição da hipótese nula (H0) e aceitação da hipótese alternativa (H1), 

na qual se evidencia que o instrumento para o diagnóstico da má oclusão na dentição decídua 

por cirurgiões-dentistas possui fortes evidências de validade. 

Apesar de a amostra ter sido representativa, considerou-se como limitação deste 

estudo a sua homogeneidade em relação às condições socioeconômicas, uma vez que a 

aplicação do instrumento ocorreu em uma creche municipal. Portanto, sugere-se a aplicação 

do instrumento em creches particulares ou mesmo em grupos étnicos diferentes, para que ele 

seja replicado em diferentes populações. 

Desse modo, espera-se que o produto decorrente deste estudo permita ao cirurgião-

dentista orientar e encaminhar as crianças para serviços especializados ainda na fase de 

dentição decídua, e, assim, possa contribuir com a integralidade das ações de saúde bucal no 

SUS e a consequente racionalização dos recursos, além de colaborar com estudos de 

prevalência e vigilância das más oclusões nas populações. 
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__________________ (rubrica do Participante)   ___________________ (rubrica do Pesquisador)  

01/03 

APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Validação de instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, que tem como 

pesquisadora responsável a mestrandaPatrícia Diógenes de Morais. 

Esta pesquisa pretende validar um instrumento para o diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a proposta de integralidade das 

ações do SUS, uma vez que aponta para um problema que ainda não consta no protocolo de 

atendimento, visando a um olhar mais amplo e completo dos problemas odontológicos, alertando os 

gestores em serviços de saúde para a necessidade de incorporar os procedimentos de diagnóstico, 

orientação e encaminhamento dos problemas de má oclusão no protocolo de atendimento do SUS. 

Além decolaborar com estudos científicos sobre a prevalência e vigilância das más oclusões nas 

populações, devido às propriedades do instrumento, como a reprodutibilidade.  

Caso você decida participar, você fará parte do painel de juízes e deverá assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responder ao instrumento contendo as instruções 

específicas para cada fase da validação de conteúdo, podendo fornecer sugestões quanto à inclusão 

ou a eliminação de itens, além de redigir sugestões para melhorar o item ou tecer comentários. Todas 

as sugestões e modificações dos membros do painel serão avaliadas e revisadas, de modo que as 

readequações necessárias serão realizadas, obtendo-se uma nova versão do Instrumento de 

Avaliação (IA), que será revisada pelos juízes a fim de finalizar o processo de validação de conteúdo. 

Caso, após a fase da análise semântica dos itens (pré-teste), ocorram modificações significativas na 

versão final do instrumento, estas serão submetidas novamente à avaliação do painel de juízes. 

Durante a realização da avaliação do instrumento de avaliação (IA) a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina. 

Pode acontecer um desconforto, como a possibilidade de certo constrangimento por parte de 

alguns participantes, que será minimizado através de algumas providências, como a realização da 

análise dos itens do IA individualmente, mantendo a privacidade dos participantes. E você terá como  
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__________________ (rubrica do Participante)   ___________________ (rubrica do Pesquisador)  

02/03 

benefício validar um instrumento que contribuirá com a proposta de integralidade das ações do SUS, 

garantindo maior racionalização dos seus recursos, além de colaborar com estudos científicos sobre 

a prevalência e vigilância das másoclusões nas populações, devido às suas propriedades, como a 

reprodutibilidade. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela responsável direta da pesquisa, em local 

adequado e qualificado para prestar o serviço necessário. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Patrícia 

Diógenes de Morais – (84) 99147-4077. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadoraresponsável,Patrícia Diógenes de Morais. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Validação de 

instrumento para diagnóstico das más oclusões na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, 

e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal _____/_____/_____ 

 

(   ) Aceito participar da pesquisa   (   ) Não aceito participar da pesquisa 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Validação de instrumento para diagnóstico da 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido,estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/_____/_____ 

 

 

__________________________________________________ 

Patrícia Diógenes de Morais 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE C 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Validação de instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Patrícia Diógenes de Morais. 

Esta pesquisa pretende validar um instrumento para o diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a proposta de integralidade das 

ações do SUS, uma vez que aponta para um problema que ainda não consta no protocolo de 

atendimento, visando a um olhar mais amplo e completo dos problemas odontológicos, alertando os 

gestores em serviços de saúde para a necessidade de incorporar os procedimentos de diagnóstico, 

orientação e encaminhamento dos problemas de má oclusão no protocolo de atendimento do SUS. 

Além de colaborar com estudos científicos sobre a prevalência e vigilância das más oclusões nas 

populações, devido às propriedades do instrumento, como a reprodutibilidade.  

Caso você decida participar, você deverá, durante a fase de análise semântica dos itens, 

verificar se os itens do instrumento são compreensíveis a partir da avaliação do Instrumento de 

Avaliação (IA) – que deverá ser lido e debatido em grupos pequenos de três componentes, anotando-

se todas as alterações pertinentes quanto à clareza do mesmo; e, posteriormente, completamente 

preenchido de forma individual juntamente a um questionário semiestruturado com questões objetivas 

relativas ao entendimento dos itens e preenchimento das respostas. 

Durante a realização da verificação do instrumento de avaliação (IA) a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina. 

Pode acontecer um desconforto, como a possibilidade de certo constrangimento por parte de 

alguns participantes, que será minimizado através de algumas providências, como a realização das 

atividades de forma dinâmica e sem identificação, mantendo a privacidade dos participantes.E você 

terá como benefício um aperfeiçoamento no serviço prestado através do diagnóstico e 

encaminhamento em tempo hábil para execução do tratamento precoce, além de uma ampliação do 

conhecimento acerca das más oclusões. 
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Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela responsável direta da pesquisa, em local 

adequado e qualificado para prestar o serviço necessário. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Patrícia 

Diógenes de Morais – (84) 99147-4077. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Patrícia Diógenes de Morais. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Validação de 

instrumento para diagnóstico da máoclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal _____/_____/_____ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 



95 
 

__________________ (rubrica do Participante)   ___________________ (rubrica do Pesquisador)  
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Validação de instrumento para diagnóstico da 

má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentosmetodológicos e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/_____/_____ 

 

 

__________________________________________________ 

Patrícia Diógenes de Morais 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE D 

 

ANÁLISE SEMÂNTICA DOS ITENS 

 

AVALIE OS DOMÍNIOS E ITENS QUANTO À COMPREENSÃO E CLAREZA 
 

DOMÍNIO 01: IDENTIFICAÇÃO 

A – ENTENDIMENTO DOS ITENS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

B – ENTENDIMENTO DAS PALAVRAS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

C – PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

DOMÍNIO 02: ITENS DO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A - ARCO DE BAUME 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

B – ESPAÇO PRIMATA 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

C – RELAÇÃO CANINO 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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D - RELAÇÃO TERMINAL DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS  
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

E – SOBRESSALIÊNCIA/OVERJET 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

F – SOBREMORDIDA/OVERBITE 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

G – RELAÇÃO TRANSVERSAL INTERARCOS 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

H – ESPAÇO LIVRE DE NANCE/ LEEWAY SPACE 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

I – PADRÃO FACIAL 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

J – HÁBITOS DELETÉRIOS 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

DOMÍNIO 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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03/03 
 

A – ENTENDIMENTO DOS ITENS: 
5. (   ) NÃO CLARO 
6. (   ) POUCO CLARO 
7. (   ) CLARO 
8. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

B – ENTENDIMENTO DAS PALAVRAS: 
5. (   ) NÃO CLARO 
6. (   ) POUCO CLARO 
7. (   ) CLARO 
8. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

C – PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS: 
5. (   ) NÃO CLARO 
6. (   ) POUCO CLARO 
7. (   ) CLARO 
8. (   ) TOTALMENTE CLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

DOMÍNIO 03: RESULTADO GERAL 

A – ENTENDIMENTO DOS ITENS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

B – ENTENDIMENTO DAS PALAVRAS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

C – PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS: 
1. (   ) NÃO CLARO 
2. (   ) POUCO CLARO 
3. (   ) CLARO 
4. (   ) TOTALMENTECLARO 

COMENTÁRIO:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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__________________ (rubrica do Responsável legal)   ___________________ (rubrica do Pesquisador)  

01/03 
 

APÊNDICE E 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 

participe da pesquisa: Validação de instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas, que tem como pesquisadora responsável a mestrandaPatrícia 

Diógenes de Morais. 

Esta pesquisa pretende validar um instrumento para o diagnóstico da máoclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a proposta de integralidade das 

ações do SUS, uma vez que aponta para um problema que ainda não consta no protocolo de 

atendimento, visando a um olhar mais amplo e completo dos problemas odontológicos, alertando os 

gestores em serviços de saúde para a necessidade de incorporar os procedimentos de diagnóstico, 

orientação e encaminhamento dos problemas de má oclusão no protocolo de atendimento do SUS. 

Além de colaborar com estudos científicos sobre a prevalência e vigilância das más oclusões nas 

populações, devido às propriedades do instrumento, como a reprodutibilidade.  

Caso você decida autorizar, ele deverá ser avaliado pelo cirurgião-dentista da rede pública e 

privada de saúde quanto às características oclusais seguindo o Instrumento de Avaliação (IA). 

Durante a realização do exame para preenchimento do IA a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que se corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto, como a possibilidade de certo constrangimento por parte de 

alguns participantes, que será minimizado através de algumas providências, como a aplicação do 

instrumento durante oteste-piloto e o pré-teste de forma individual e reservada.E ele(a) terá como 

benefício o fornecimento de informações importantes acerca da saúde bucal das crianças, as quais 

serão diagnosticadas e encaminhadas em tempo hábil para a execução do tratamento precoce. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter relacionado com a pesquisa, ele(a) terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela responsável direta da pesquisa, em local 

adequado e qualificado para prestar o serviço necessário. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Patrícia 

Diógenes de Morais – (84) 99147-4077. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nesta pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Patrícia Diógenes de Morais. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

Validação de instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-

dentistas. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que esta pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal ____/___/____ 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Validação de instrumento para diagnóstico 

da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido,estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/____/_____ 

 

_____________________________________________________________________ 

Patrícia Diógenes de Morais 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE F 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Validação de instrumento para 

diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Patrícia Diógenes de Morais. 

Esta pesquisa pretende validar um instrumento para o diagnóstico da máoclusão na dentição 

decídua por cirurgiões-dentistas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a proposta de integralidade das 

ações do SUS, uma vez que aponta para um problema que ainda não consta no protocolo de 

atendimento, visando a um olhar mais amplo e completo dos problemas odontológicos, alertando os 

gestores em serviços de saúde para a necessidade de incorporar os procedimentos de diagnóstico, 

orientação e encaminhamento dos problemas de má oclusão no protocolo de atendimento do SUS. 

Além de colaborar com estudos científicos sobre a prevalência e vigilância das más oclusões nas 

populações, devido às propriedades do instrumento, como a reprodutibilidade.  

Caso você decida participar, você deverá, durante a fase de análise das propriedades 

psicométricas, verificar a fidedignidade do instrumento. Para isso, você deverá, utilizando-se do 

instrumento de avaliação, analisar duas vezes um mesmo grupo de crianças, depois de um período 

de tempo (14 dias) entre as aplicações. 

Durante a realização da verificação do instrumento de avaliação (IA) a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina. 

Pode acontecer um desconforto, como a possibilidade de certo constrangimento por parte de 

alguns participantes, que será minimizado através de algumas providências, como a realização da 

entrevista individualmente, mantendo a privacidade dos participantes.E você terá como benefício um 

aperfeiçoamento no serviço prestado através do diagnóstico e encaminhamento em tempo hábil para 

execução do tratamento precoce, além de uma ampliação do conhecimento acerca das más 

oclusões.
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Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela responsável direta da pesquisa, em local 

adequado e qualificado para prestar o serviço necessário. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Patrícia 

Diógenes de Morais – (84) 99147-4077. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa dentificá-

lo. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra coma 

pesquisadora responsável Patrícia Diógenes de Morais. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Validação de 

instrumento para diagnóstico da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal _____/_____/_____ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração da pesquisadora responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Validação de instrumento para diagnóstico 

da má oclusão na dentição decídua por cirurgiões-dentistas, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentosmetodológicos e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/_____/_____ 

 

 

__________________________________________________ 

Patrícia Diógenes de Morais 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE G 

 

 



106 
 

 

 



107 
 

 

 



108 
 

 

 



109 
 

 

 
 



110 
 

 

 
  



111 
 

 

APÊNDICE H 
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APÊNDICE I 
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APÊNDICE J 
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APÊNDICE K 
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APÊNDICE L 
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APÊNDICE M 

 

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS MALOCLUSÕES 

PARTE 01: IDENTIFICAÇÃO 

NOME:                                                                                                                  SEXO: ( )M    (   )F 

IDADE:                      ETNIA:                                            ESCOLA: (   ) PARTICULAR  (   ) PÚBLICA 

ENDEREÇO:                                                                                                       TELEFONE: 

QUEIXA PAIS: (   )NÃO      (   ) SIM. QUAL? 

QUEIXA PACIENTE: (   ) NÃO     (   )SIM. QUAL? 

 
INSTRUÇÕES: Realize a avaliação das características oclusais do paciente seguindo os itens e ordem 

presentes na ficha, assinalando um X no campo correspondente. Caso necessário, utilize como recurso auxiliar 

as figuras representativas dos parâmetros considerados ideais na dentição decídua. Após avaliação, 
preencha a fórmula do resultado final seguindo a legenda para soma total dos valores como base para 

realização de encaminhamento do paciente para o Ortodontista em tempo hábil. 

 

PARTE 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

I. ARCO DE BAUME 

A.           TIPO I 

 

B.             TIPO II 

 

C.           MISTO (TIPO I SUP + TIPO II INF) 

 

D.             MISTO (TIPO II SUP + TIPO I INF) 

 
II. ESPAÇO PRIMATA 

 

A.              PRESENTE 

 

B.              AUSENTE 

 

 

III. RELAÇÃO CANINO 

A.           CLASSE I 

 

B.             CLASSE II 

 

C.             CLASSE III 

 
IV. RELAÇÃO TERMINAL DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS 

A.            RETO 

 

 

B.           DEGRAU MESIAL 

 

 

C.           DEGRAU DISTAL 
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V. RELAÇÃO INTERINCISAL 

V.I. SOBRESSALIÊNCIA/OVERJET 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 

 

C.           TOPO A TOPO 

 

D.           CRUZADA ANTERIOR 

 
V.II. SOBREMORDIDA/OVERBITE 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 

 
C.           TOPO A TOPO 

 

D.           MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

 

 VI. RELAÇÃO TRANSVERSAL INTERARCOS 

A.            NORMAL 

 

 

B.           MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR UNILATERAL 

 

C.           MORDIDA 

CRUZADA POSTERIOR 

BILATERAL 

 
VII. ESPAÇO LIVRE DE NACE/ LEEWAY SPACE 

A.             PRESENTE   

 

B.             AUSENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço originado pela diferença de 

tamanho entre (C + 1M + 2M) na 

dentição decídua e (C + 1PM + 2PM) na 

dentição permanente. 

 
Marcar PRESENTE se houver C + 1M + 

2M decíduo hígido em boca. 
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VIII. PADRÃO FACIAL 

A.          PADRÃO I 

 

B.            PADRÃO II 

 

C.             PADRÃO III 

 

IX. HÁBITOS DELETÉRIOS (marque na presença de um ou mais) 

A. RESPIRADOR BUCAL B. SUCÇÃO DIGITAL 

C. SUCÇÃO DE CHUPETA D. DEGLUTIÇÃO ATÍPICA 

E. INTERPOSIÇÃO LABIAL F. ONICOFAGIA 

G.BRUXISMO H.APERTAMENTO 

PARTE 03: RESULTADO GERAL 

Legenda para cálculo: 
                                                     0 ponto cada 
 
                                                      0 ponto cada 
 
                                                      5 pontos cada 
 
                                                     15 pontos cada 
 

Fórmula: 
 

TOTAL = NÚMERO DE TRIÂNGULOS AMARELOS X 5 + NÚMERO DE HEXÁGONOS VERMELHOS X 15 

 

Legenda para encaminhamento ao Ortodontista: 
 
Zero:   Sem necessidade de tratamento ortodôntico 
           0 – 10: Apenas acompanhamento 
≥ 15:  Necessidade de avaliação do paciente pelo Ortodontista 
 

Total do Paciente: __________________________ 

Necessidade de encaminhamento para o ortodontista:  (   ) SIM         (   ) NÃO 
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APÊNDICE N 

 

 

 

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS MALOCLUSÕES 

PARTE 01: IDENTIFICAÇÃO 

NOME:                                                                                  SEXO:(   )M    (   )F 

IDADE:                      ETNIA:                                            ESCOLA: (   ) PARTICULAR  (   ) PÚBLICA 

ENDEREÇO:                                                                                                       TELEFONE: 

QUEIXA PAIS: (   )NÃO      (   ) SIM. QUAL? 

QUEIXA PACIENTE: (   ) NÃO     (   )SIM. QUAL? 

 
INSTRUÇÕES: Realize a avaliação das características oclusais do paciente seguindo os itens e ordem 

presentes na ficha, assinalando um X no campo correspondente. Caso necessário, utilize como recurso auxiliar 

as figuras representativas dos parâmetros considerados ideais na dentição decídua. Após avaliação, 
preencha a fórmula doresultado final seguindo a legenda para soma total dos valores como base para 

realização de encaminhamento do paciente para o Ortodontista em tempo hábil. 

 

PARTE 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

I. ARCO DE BAUME 

A.           TIPO I (com diastemas interincisivos) 

 

B.             TIPO II (sem diastemas interincisivos) 

 

C.           MISTO (TIPO I SUP + TIPO II INF) 

 

D.             MISTO (TIPO II SUP + TIPO I INF) 

 
II. ESPAÇO PRIMATA (indicado pelas setas na imagem) 

 

A.              PRESENTE 

 

B.              AUSENTE 

 

 

III. RELAÇÃO CANINO 

A.           CLASSE I 

 

B.             CLASSE II 

 

C.             CLASSE III 
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IV. RELAÇÃO TERMINAL DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS 

A.            RETO 

 

 

B.           DEGRAU MESIAL 

 

 

C.           DEGRAU DISTAL 

 

 

V. RELAÇÃO INTERINCISAL 

V.I. SOBRESSALIÊNCIA/OVERJET (avalia o transpasse horizontal entre os incisivos) 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 

 

C.           TOPO A TOPO 

 

D.           CRUZADA ANTERIOR 

 
V.II. SOBREMORDIDA/OVERBITE (avalia o transpasse vertical entre os incisivos) 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 

 
C.           TOPO A TOPO 

 

D.           MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

 

 VI. RELAÇÃO TRANSVERSAL INTERARCOS 

A.            NORMAL 

 

 

B.           MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR UNILATERAL 

 

C.           MORDIDA 

CRUZADA POSTERIOR 

BILATERAL 

 
VII. ESPAÇO LIVRE DE NACE/ LEEWAY SPACE (indicado pelas linhas na imagem) 

 

A.             PRESENTE   

 

B.             AUSENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço originado pela diferença de 

tamanho entre (C + 1M + 2M) na 

dentição decídua e (C + 1PM + 2PM) na 

dentição permanente. 

 

Marcar PRESENTE 

se houver C + 1M + 

2M decíduo hígido 

em boca. 
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VIII. PADRÃO FACIAL 

A.          PADRÃO I 

 

B.            PADRÃO II 

 

C.             PADRÃO III 

 

 

IX. HÁBITOS DELETÉRIOS (marque o triângulo amarelo na presença de um ou mais hábitos citados abaixo) 

 

A. RESPIRADOR BUCAL. Presente? _____________ 

B. SUCÇÃO DIGITAL. Presente? ________________ 

C. SUCÇÃO DE CHUPETA. Presente? ____________ 

D. DEGLUTIÇÃO ATÍPICA. Presente? ____________ 

E. INTERPOSIÇÃO LABIAL. Presente? ___________ 

F. ONICOFAGIA. Presente? _____________________ 

G. BRUXISMO. Presente? _______________________ 

H. APERTAMENTO. Presente? __________________ 

 

PARTE 03: RESULTADO GERAL 

Legenda para cálculo: 
0ponto cada 
 
5 pontos cada 
 
                                                     15 pontos cada 
 

Fórmula: 
 

TOTAL = NÚMERO DE TRIÂNGULOS AMARELO X 5 + NÚMERO DE HEXÁGONOS VERMELHOS X 15 

 

Legenda para encaminhamento ao Ortodontista: 
 
Zero:   Sem necessidade de tratamento ortodôntico 
           0 – 10: Apenas acompanhamento 
≥ 15:  Necessidade de avaliação do paciente pelo Ortodontista 
 

Total do Paciente: __________________________ 

Necessidade de encaminhamento para o ortodontista:  (   ) SIM         (   ) NÃO 
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ANEXO A 

 

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS MALOCLUSÕES 

PARTE 01: IDENTIFICAÇÃO 

NOME:                                                                                       SEXO: (   )M    (   )F 

IDADE:                      ETNIA:                                            ESCOLA: (   ) PARTICULAR  (   ) PÚBLICA 

QUEIXA PAIS: (   )NÃO      (   ) SIM. QUAL? 

QUEIXA PACIENTE: (   ) NÃO     (   )SIM. QUAL? 

 
INSTRUÇÕES: Realize a avaliação das características oclusais do paciente seguindo os itens e a ordem 
presentes na ficha, assinalando um X no campo correspondente. Caso necessário, utilize como recurso 

auxiliar as figuras representativas dos parâmetros considerados ideais na dentição decídua. 
Após avaliação, preencha a fórmula do resultado final seguindo a legenda para soma total dos valores 

como base para realização de encaminhamento do paciente para o Ortodontista em tempo hábil. 

 

PARTE 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

I. ARCO DE BAUME 

A.           TIPO I 

 

B.             TIPO II 

 

II. ESPAÇO PRIMATA 

 

A.              PRESENTE 

 

B.              AUSENTE 

 

 

III. RELAÇÃO CANINO 

A.           CLASSE I 

 

B.             CLASSE II 

 

C.             CLASSE III 

 

IV. RELAÇÃO TERMINAL DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS 

A.            RETO 

 

 

DEGRAU MESIAL 

A.           COM ESP. PRIMATA  

B.           SEM ESP. PRIMATA 

 

C.           DEGRAU DISTAL 

 

 

V. RELAÇÃO INTERINCISAL 

V.I. SOBRESSALIÊNCIA/OVERJET 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 
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C.           TOPO A TOPO 

 

D.           CRUZADA ANTERIOR 

 
V.II. SOBREMORDIDA/OVERBITE 

A.          NORMAL (1-2mm) 

 

B.          AUMENTADA (>2mm) 

 
C.           TOPO A TOPO 

 

D.           MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

 

 VI. RELAÇÃO TRANSVERSAL INTERARCOS 

A.            NORMAL 

 

 

B.           MORDIDA 

CRUZADA POSTERIOR 

UNILATERAL 

 

C.           MORDIDA 

CRUZADA POSTERIOR 

BILATERAL 

 

VII. ESPAÇO LIVRE DE NACE/ LEE WAY SPACE 

A.             PRESENTE   

 

B.             AUSENTE 

 

 

 

VIII. CURVA DE SPEE E CURVA DE WILSON 

A.             PRESENTE   

 

B.             AUSENTE 

 

IX. PADRÃO FACIAL 

A.          PADRÃO I 

 

B.            PADRÃO II 

 

C.             PADRÃO III 
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X. HÁBITOS DELETÉRIOS 

A.             RESPIRADOR BUCAL B.               SUCÇÃO DIGITAL 

C.             SUCÇÃO DE CHUPETA D.               POSICIONAMENTO ATÍPICO 

PARTE 03: RESULTADO GERAL 

Legenda para cálculo: 
0 ponto cada 
 
                              0ponto cada 
 
                                                      5 pontos cada 
 
                                                     15 pontos cada 
 

Fórmula: 
 

TOTAL = NÚMERO DE TRIÂNGULOS AMARELOS X 5 + NÚMERO DE HEXÁGONOS VERMELHOS X 15 

 

Legenda para encaminhamento ao Ortodontista: 
 
Zero:   Sem necessidade de tratamento ortodôntico 
           0 – 10: Apenas acompanhamento 
≥ 15:  Necessidade de avaliação do paciente pelo Ortodontista 
 

Total do Paciente: __________________________ 

Necessidade de encaminhamento para o ortodontista:  (   ) SIM         (   ) NÃO 

 

 


