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                                                          RESUMO 

 
A presença de maloclusões associada à alteração da dimensão vertical de oclusão 

pode ser um fator predisponente à instalação de disfunções temporomandibulares. 

Em vista disso, o objetivo deste estudo foi verificar se existe correlação entre tipos de 

maloclusão, alteração de Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção 

Temporomandibular em seus diferentes graus de severidade em crianças e 

adolescentes de 7 a 12 anos, de ambos os gêneros.  Foram avaliados 105 indivíduos 

do Instituto Rogacionista em São Paulo, SP, dos quais 61 contemplaram os critérios 

de inclusão.  As crianças e adolescentes foram avaliados por meio de questionário, o 

qual foi aplicado o índice de Helkimo para pesquisa diagnóstica da disfunção 

temporomandibular e posteriormente foi realizado exame clínico, no qual se verificou 

a presença ou não de maloclusões, assim como aferida a Dimensão Vertical de 

Oclusão por meio de paquímetro digital. As associações entre tipo de oclusão, gênero 

e disfunção temporomandibular foram obtidas aplicando o Teste Exato de Fisher. As 

variáveis idade e Dimensão Vertical de Oclusão foram comparadas por gênero 

utilizando o teste t-Student. Foi ajustado um modelo de regressão logística para o tipo 

de oclusão, associando-o às variáveis explanatórias gênero, idade, disfunção 

temporomandibular e dimensão vertical. Em todas as análises foi fixado o nível de 

significância de 5% ou o p-valor correspondente. Os resultados mostraram que a 

mordida aberta anterior foi a alteração oclusal mais prevalente entre as crianças e 

adolescentes. Houve associação estatisticamente significante entre dimensão vertical 

de oclusão e idade em ambos os gêneros, sugerindo que a dimensão vertical varia 

com idade e crescimento. A disfunção temporomandibular afetou 68,85 % da 

amostra, sendo 26 (42,62%) do tipo leve, 11 (18,03%) do tipo moderada e 5 (8,2%) 

severa. Em relação às três variáveis, não foram encontradas correlações entre 

maloclusões, Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção Temporomandibular.  

 
Palavras-chave: Maloclusão, Dimensão Vertical, Articulação Temporomandibular, 

Transtornos da Articulação Temporomandibular 

  
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The presence of malocclusion associated with change in vertical dimension of 

occlusion may be a predisposing factor to the installation of temporomandibular 

disorders. As a result, the objective of this study was to establish the correlation 

between types of malocclusion, change the Vertical Dimension of Occlusion 

and Temporomandibular Disorders in their varying degrees of severity in 

children and adolescents 7-12 years of both genders. It was evaluated 105 

individuals from the Rogacionista Institute in Sao Paulo, SP, 61 of which 

contemplated the inclusion criteria. Children and adolescents were evaluated by 

questionnaire, which was applied to the search index Helkimo diagnosis of 

temporomandibular joint dysfunction and subsequent clinical examinations were 

performed, which revealed the presence of malocclusion, as measured in the 

Vertical Dimension of Occlusion by digital caliper. The associations between 

type of occlusion, gender, and temporomandibular disorders were obtained by 

applying the Fisher exact test. Age and Vertical Dimension of Occlusion by 

gender were compared using the Student t test. It was adjusted a logistic 

regression model for the type of occlusion, linking it to the explanatory variables 

gender, age, and temporomandibular disorder and vertical dimension. In all 

analysis was set the significance level of 5% or the corresponding p-value. The 

results showed that the anterior open bite was the change in occlusal more 

prevalent among children and adolescents. There was a statistically significant 

association between the occlusal vertical dimension and age in both genders, 

suggesting that the vertical extent varies with age and growth. 

Temporomandibular dysfunction affected 68.85% of the sample, 26 (42.62%) 

with mild, 11 (18.03%) of moderate type and 5 (8.2%) severe. For the three 

variables, no correlations were found between malocclusion, Vertical Dimension 

of Occlusion and Temporomandibular Disorders.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A reabilitação do sistema estomatognático na fase de crescimento deve ser 

direcionada para o estabelecimento de uma dentição mista e permanente adequadas, 

assim como para o crescimento facial e maxilar e para o desenvolvimento psicológico 

e social das crianças e adolescentes1.  

As alterações nas estruturas musculoesqueléticas do sistema estomatognático são 

frequentes na população2. Dentro deste contexto, é importante ressaltar a 

necessidade de se observar as medidas faciais correlacionadas à oclusão, e em 

especial a Dimensão Vertical de Oclusão (DVO).   

A oclusão dental correta é importante para manter o equilíbrio dos músculos inseridos 

na mandíbula3. Nesta condição, é possível verificar a DVO em condições de 

normalidade, distância que corresponde à dimensão vertical da face, aferida da base 

do nariz ao ápice do mento. Quando há alteração na dimensão vertical, ocorre uma 

alteração nos músculos que se inserem e passam pelo crânio, pelo osso hioide e 

pelos ombros. Portanto, estas modificações podem influenciar o sistema 

estomatognático, trazendo transformações na distribuição do estresse oclusal, bem 

como afetar a morfologia craniofacial 4-6 e induzir o desenvolvimento das disfunções 

temporomandibulares (DTM). 

Além disso, devido à possibilidade das disfunções da articulação temporomandibular 

(ATM) se originarem no início do crescimento craniofacial, há uma elevada 

porcentagem de crianças e adolescentes que apresentam sinais e sintomas 

associados à DTM7. Portanto, devido à fase de início da DTM poder estar relacionada 

à época do desenvolvimento craniofacial, faz-se importante o estudo desta disfunção 

nesta faixa etária, a fim de se determinar precocemente os problemas que 

predispõem às anormalidades de crescimento, dor ou disfunção muscular na fase 

adulta8. Em adição, embora esta disfunção seja considerada uma condição que afeta 

adultos, estudos têm relatado a presença de sinais e sintomas em crianças e 

adolescentes1, assim como a necessidade de diagnóstico e tratamento precoce, a fim 

de preservar a direção simétrica do crescimento facial e tornar o remodelamento das 

ATM fisiológico 9. 

 A DTM é multifatorial. Estes fatores estão relacionados à combinação de 

desequilíbrios entre os proprioceptores neuromusculares, psicológicos e anatômicos 
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e pode ser agravada pela presença de maloclusões, uma vez que esta disfunção 

pode ser causada por micro e macrotraumas oclusais. 10-14 

Diante desta forte ligação descrita na literatura entre a DVO e as alterações               

do sistema estomatognático, o objetivo desta pesquisa foi investigar a variabilidade 

desta medida em diferentes faixas etárias, a fim de se verificar a correlação entre esta 

distância, as disfunções temporomandibulares e as maloclusões mais frequentemente 

encontradas em crianças e adolescentes – mordida cruzada posterior, mordida aberta 

anterior e associações entre dois ou mais tipos de maloclusões, dando origem a 

diferentes artigos. 
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2. CAPÍTULOS 
 
2.1 – ARTIGO 1 – Submetido para publicação no periódico American Journal of 
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Correlação entre maloclusões, Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção 
Temporomandibular em crianças e adolescentes  
                       
Correlation between malocclusion, occlusal vertical dimension and 
temporomandibular disorder in children and adolescents 
Ouvir 
Ler foneticamente 
  
Dicionário - Ver dicionário detalhado 
 
 Autores: 
Analúcia Ferreira Marangoni1, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez1, Tatiana Oliveira 

de Santis1, Kristianne Porta Santos Fernandes1, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari1, 

Sandra Kalil Bussadori1  

 
1 Universidade Nove de Julho 

 

Dados de correspondência: 
Analúcia Ferreira Marangoni 

Endereço: Rua Antônio João de Medeiros, 412 casa 21 – Itaim – São Paulo, SP, 

Brasil 

TEL: +55 (11) 3533-3070 

FAX: +55 (11) 4638-4548 

E-mail: analuciaferreiramarangoni@hotmail.com 

 
 
 
 
 



14 
 

 
 

 
 

Resumo 
 
A presença de maloclusões associada à alteração da dimensão vertical de oclusão 

pode ser um fator predisponente à instalação de disfunções temporomandibulares. 

Em vista disso, o objetivo deste estudo foi verificar se existe correlação entre tipos de 

maloclusão, alteração de Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção 

Temporomandibular em seus diferentes graus de severidade em crianças e 

adolescentes de 7 a 12 anos, de ambos os gêneros.  Foram avaliadas 105 crianças e 

adolescentes, dos quais 61 contemplaram os critérios de inclusão. As crianças foram 

avaliadas por meio de questionário, o qual foi aplicado o índice de Helkimo para 

pesquisa diagnóstica da disfunção temporomandibular e exame clínico posterior para 

constatação da presença ou não de maloclusões e mensuração da dimensão vertical 

de oclusão por meio de paquímetro digital. As associações entre tipo de mordida, 

gênero e disfunção temporomandibular foram obtidas aplicando o Teste Exato de 

Fisher e as variáveis idade e Dimensão Vertical de Oclusão foram comparadas por 

gênero utilizando o teste t-Student. Em todas as análises foi fixado o nível de 

significância de 5% ou o p-valor correspondente. Com base nos resultados 

encontrados, verificou-se que crianças e adolescentes portadores de mordida aberta 

anterior têm 1,2 vezes mais chances de desenvolverem disfunções 

temporomandibulares comparadas às que não possuem nenhum tipo de maloclusão. 

O mesmo pode ser verificado para as crianças portadoras de mordida cruzada 

posterior (1,2 vezes) e mista (2,4 vezes). Houve associação estatisticamente 

significante entre dimensão vertical e idade em ambos os gêneros, sugerindo que 

esta medida varia com a idade e o crescimento. A disfunção temporomandibular 

afetou 68,85 % da amostra, sendo 26 (42,62%) do tipo leve, 11 (18,03%) moderada e 

5 (8,2%) do tipo grave. Não foram encontradas correlações entre maloclusões, 

Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção Temporomandibular na amostra estudada.  

 
Palavras-chave: Maloclusão, Dimensão Vertical, Articulação Temporomandibular, 

Transtornos da Articulação Temporomandibular 
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Abstract 
 

The presence of malocclusion associated with change in vertical dimension of 

occlusion may be a predisposing factor to the installation of temporomandibular 

disorders. As a result, the objective of this study was to establish the correlation 

between types of malocclusion, change the Vertical Dimension of Occlusion and 

Temporomandibular Disorders in their varying degrees of severity in children and 

adolescents 7-12 years of both genders. It was evaluated 105 children and 

adolescents, 61 of which contemplated the inclusion criteria. The children were 

assessed by questionnaire, which was applied to the search index Helkimo diagnosis 

of temporomandibular joint dysfunction and subsequent clinical examination for 

verification of the presence or absence of malocclusion and measurement of occlusal 

vertical dimension by means of digital caliper. The associations between type of bite, 

gender, and temporomandibular disorders were obtained by applying the Fisher exact 

test and the variables age and occlusal vertical dimension by gender were compared 

using the Student t test. In all analysis was set the significance level of 5% or the 

corresponding p-value. Based on these results, it was found that children and 

adolescents with anterior open bite are 1.2 times more likely to develop 

temporomandibular disorders compared to those who do not have any type of 

malocclusion. The same can be observed for children with posterior crossbite (1.2 

times) and mixed (2.4 times). There was a statistically significant association between 

vertical dimension and age in both genders, suggesting that this measure varies with 

age and growth. Temporomandibular dysfunction affected 68.85% of the sample, 26 

(42.62%) with mild, 11 (18.03%) moderate and 5 (8.2%) of the severe type. No 

correlation was found between malocclusion, occlusal vertical dimension and 

temporomandibular disorder in the sample.  
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Introdução 
 
             A normoclusão é fundamental para o equilíbrio do sistema estomatognático. 

Inúmeros problemas clínicos advindos de maloclusões podem envolver a musculatura 

mastigatória, a articulação temporomandibular (ATM) e suas estruturas, sugerindo um 

quadro típico de disfunção temporomandibular (DTM)1,2. Em adição, quando estas 

maloclusões passam a interferir no posicionamento fisiológico da mandíbula, a 

dimensão vertical de oclusão (DVO), altura ideal de oclusão do indivíduo de acordo 

com as estruturas ósseas e cinética oclusal, também pode sofrer alterações.  

             Vários estudos2-4 demonstraram que na presença de maloclusões e com a 

diminuição da DVO, a atividade muscular da região do osso hióide pode ficar 

comprometida e o músculo digástrico diminuir sua atividade, predispondo o indivíduo 

à DTM. 

             Além disso, um estudo recente demonstrou que alterações na oclusão a partir 

de 2 mm para mais ou para menos podem ocasionar 50% de aumento interincisal em 

intercuspidação e 40% na posição de repouso5, promovendo um estresse articular e 

favorecendo também o comprometimento da estética facial.6 

            Atualmente, existe um consenso que fatores determinantes de alterações 

funcionais do sistema estomatognático são aqueles que desarmonizam o equilíbrio 

entre oclusão, músculos mastigatórios e ATM e que as DTMs podem ser causadas 

por micro e macrotraumas oclusais 7-11 que afetam a função mastigatória e propiciam 

assimetria funcional do sistema estomatognático 12-14.  

           As alterações anatômicas, que geralmente acometem os arcos dentários e 

ossos de suporte, induzem à ocorrência de modificações compensatórias que podem 

prejudicar o funcionamento deste sistema. Dentro desse contexto, as maloclusões 

ocupam lugar de destaque no que tange a um desenvolvimento equilibrado, pois 
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promovem modificações nos vetores de crescimento ósseo e alterações 

morfofuncionais. 

          A literatura sugere ainda que anormalidades oclusais sejam possíveis causas 

de cefaléias, DTM e dores faciais1-5,10, além de poderem repercutir no crescimento 

facial e estético do indivíduo e promover anormalidades, ocasionando tendências de 

crescimento com predisposição vertical ou horizontal.   

           Dentre as maloclusões encontradas em crianças e adolescentes, a mordida 

cruzada posterior (MCP) se destaca pela alta prevalência, que varia de 7% a 23% na 

dentição mista16-18, e ausência de correção espontânea 19,20. A ocorrência dessas 
maloclusões pode ser bilateral ou, mais comumente, unilateral com desvio funcional 

da mandíbula para o lado cruzado 21,22.   

             A mordida aberta anterior (MAA) também é encontrada com alta prevalência 

em crianças e adolescentes. Em um estudo recente, 266 crianças de 4 a 6 anos 

incompletos de ambos os gêneros foram avaliadas por meio de aplicação de ficha de 

avaliação para detecção de ocorrência de hábitos bucais deletérios e exame clínico 

constituído por avaliação da oclusão. Verificou-se que a ocorrência simultânea de 

hábitos deletérios e alterações de oclusão dentária foi observada em 119 crianças 

(44,1% da amostra) e nestas a maior prevalência foi a de MAA, presente em 89 

(79,8%) dos participantes 23. 

            Em outro trabalho que avaliou uma amostra de 457 crianças de 3 anos (234 

meninas e 223 meninos) por meio de dados de exame clínico e questionário, os 

resultados mostraram que 70% tinham um ou mais traços de maloclusão, sendo que 

a MAA foi a mais comum, contabilizando 50% da amostra24.  

            A relação entre o aumento da atividade muscular também foi relacionada ao 

aumento no número de contatos oclusais em outros trabalhos e relacionada a uma 

atividade muscular maior24-27, o que pode sugerir que determinados tipos de 

maloclusão predisponham à diminuição da DVO e possível sintomatologia associada 

à DTM. 

            Sinais e sintomas de DTM podem ser encontrados em todas as idades; no 

entanto, a prevalência desta disfunção, considerada baixa em crianças, aumenta com 

a idade em adolescentes e adultos jovens 28,29. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a partir dos 10 anos de idade o indivíduo já é considerado 

adolescente, recebendo desta forma este tipo de denominação. Sabendo-se que a 

ATM sofre remodelações durante a adolescência, existe uma necessidade direta de 
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avaliação acurada das condições dentárias, da articulação e aparelho neuromuscular 

associado neste período10, principalmente devido à possibilidade das disfunções da 

ATM se originarem no início do crescimento craniofacial, e à crescente porcentagem 

de adolescentes que apresentam sinais e sintomas associados a distúrbios 

temporomandibulares11. 

            Ribeiro et al30 avaliaram a relação entre sinais, sintomas e fatores 

predisponentes de DTM com as diversas maloclusões presentes em crianças e 

adolescentes portadores de dentição decídua e mista. A amostra foi constituída por 

77 crianças na faixa etária de 3 a 11 anos, sendo 40 do gênero masculino e 37 do 

feminino.  Por meio de questionário, exame físico e de oclusão, obtiveram os 

seguintes resultados: os estalidos na ATM ocorreram em 10,3% de toda amostra; dos 

33,8% dos pacientes com dentição decídua, observou-se que 81% apresentavam 

algumas das maloclusões pesquisadas, sendo a MAA a mais frequente (53,7%). Dos 

66,2% da amostra com dentição mista, 90,1% apresentava maloclusão, sendo a 

presença de apinhamentos a mais frequente (19,7%).  

             Portanto, frente à necessidade de se identificar precocemente os problemas 

que predispõem às anormalidades de crescimento craniofacial e disfunções 

temporomandibulares na fase adulta15, este estudo tem por objetivo verificar se existe 

correlação entre tipos de maloclusão, alteração de DVO e DTM em seus diferentes 

graus de severidade em crianças e adolescentes.   

  

Material e Métodos 
 
              A pesquisa foi conduzida de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Nove de Julho, sob o número 234186. Trata-se de um 

estudo observacional, de corte transversal, que objetivou verificar a correlação entre 

maloclusões, Dimensão Vertical de Oclusão e Disfunção Temporomandibular em 

crianças e adolescentes.  

             A todos os participantes e responsáveis foram esclarecidos os objetivos da 

pesquisa e solicitado o preenchimento do consentimento formal de participação 

(Anexo 1). 

             Foram avaliadas todas as crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 12 

anos, de ambos os gêneros, matriculados regularmente no Instituto Rogacionista, 
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situado à Avenida Santa Marina, 534, Água Branca, São Paulo. Como critérios de 

inclusão da pesquisa, os participantes da faixa etária acima citada deveriam 

apresentar os quatro primeiros molares permanentes irrompidos e sem lesões de 

cárie. Foram excluídos do estudo indivíduos em tratamento médico, psicológico, com 

deformidades dentofaciais ou em tratamento ortodôntico e ou ortopédico dos 

maxilares.  

             O questionário a ser aplicado o Índice de Helkimo (Anexo 2) foi utilizado e 

aplicado antes de qualquer intervenção para pesquisa diagnóstica da disfunção 

temporomandibular.  

             Além do questionário específico, para a investigação da DTM, foi realizado 

um exame clínico constituído por inspeção extra e intra-oral dos dentes e oclusão, 

palpação dos músculos trapézio, esternocleidomastóideo, temporal, masséter, 

digástrico e pterigóideos mediais, palpação das ATMs e análise da movimentação 

mandibular, com utilização de paquímetro para medidas de máxima abertura e 

lateralidades orais.  

             Na condução do exame clínico, os indivíduos foram posicionados sentados 

numa cadeira em 90 graus, de tal modo que o plano de Camper ficou paralelo ao solo 

e foi instruído a fechar a boca até obter a máxima intercuspidação - oclusão cêntrica 

(OC). Os pacientes foram previamente treinados para a realização deste 

procedimento; as crianças e adolescentes realizaram durante dez vezes mordidas 

habituais em máxima intercuspidação para a certificação do tipo de oclusão presente, 

com o auxílio de espelho intrabucal. As informações coletadas foram registradas em 

fichas individuais, realizadas por um avaliador previamente treinado e sem controle 

de tempo.  

             Ainda por meio do exame clínico foi observado o tipo de oclusão, baseada na 

Classificação de Angle 11,15 e a partir do seguinte protocolo:  

1- Pacientes com neutroclusão – cúspide mesiovestibular do primeiro molar 

superior ocluindo no sulco central do primeiro molar inferior (Grupo 1);  

      2 - Pacientes com relação vestibulolingual anormal dos dentes posteriores, com 

dentes inferiores trespassando os superiores na região posterior, foram considerados 

como MCP. Quando esta relação ocorreu unilateralmente, foi denominada como MCP 

unilateral, quando ocorreu bilateralmente, como MCP bilateral (Grupo 2);  
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      3- Pacientes com desvio no relacionamento vertical dos arcos maxilares e 

mandibulares com falta de contato anterior foram diagnosticados como MAA (Grupo 

3); 

       4- Pacientes com associação de dois ou mais tipos de maloclusão, foram 

considerados como Grupo Misto (Grupo 4).  

             Para a mensuração dos dados referentes à DVO, o exame clínico foi 

realizado também com as crianças sentadas e com a cabeça alinhada em relação ao 

corpo e olhar fixo em um ponto determinado, sob luz natural. As medidas foram 

tomadas em OC para o registro da DVO e as distâncias mensuradas com o auxílio de 

paquímetro digital (Mitutoyo). Foram utilizadas as seguintes medidas 11, 15,31: 

1 – Distância canto do olho – comissura labial (Co – Cl); 

2 – Distância base do nariz – mento (Na – Me).  

             As associações entre tipo de mordida, gênero e DTM foram obtidas aplicando 

o Teste Exato de Fisher. As variáveis idade e DVO foram comparadas por gênero 

utilizando o teste t de Student. Foi ajustado um modelo de regressão logística para o 

tipo de oclusão, associando-o às variáveis explanatórias gênero, idade, DTM e DVO. 

Em todas as análises foi fixado o nível de significância de 5% ou o p-valor 

correspondente e realizadas utilizando o programa SAS for Windows, versão 9.2 

 

Resultados 
 
             Foram avaliadas 105 crianças, das quais 61 contemplaram os critérios de 

inclusão necessários à condução da pesquisa. Destas crianças, cujos responsáveis 

responderam aos questionários e que foram avaliadas clinicamente, 35 (57,38 %) 

eram do gênero feminino e 26 (42,62%) do masculino. A idade média foi de 9,5 ± 2,2 

anos.                                

               De todas as crianças avaliadas, 42 apresentaram normoclusão, e das 

maloclusões encontradas, a MAA (mordida aberta anterior) foi diagnosticada em 

maior frequência. Estratificando por gênero, observou-se que a MCP (mordida 

cruzada posterior) foi encontrada em maior número no gênero feminino, porém no 

masculino a MAA foi predominante. A tabela 1 apresenta a distribuição de 

frequências para os tipos de oclusão encontrados na amostra estudada estratificada 

por gênero. 
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Tabela 1. Frequência e porcentagem para a variável tipo de oclusão estratificada por 

gênero.  

Gênero    

Feminino Tipo de oclusão Frequência Porcentagem

 MAA 4 11,43%

 MCP 5 14,29%

 mista 3 8,57% 

 normoclusão 23 65,71%

 Total 35 100,00%

Masculino MAA 4 15,38%

  MCP 2 7,69% 

 mista 1 3,85% 

 normoclusão 19 73,08%

 Total 26 100,00%

                                               

p-valor=0,7791 

       

            Em relação à variável gênero e a presença ou ausência de DTM, observou-se 

que este tipo de disfunção afetou mais o feminino, com 57,38% (Tabela 2 e Figura 1) 

em relação ao seu grau de severidade, a DTM do tipo leve foi encontrada em 26 

crianças (42,62%), conforme especificado na Tabela 3. 

 

Tabela 2. Frequências e porcentagens para gênero e DTM  

Gênero Frequência Porcentagem 
F 35 57,38% 
M 26 42,62% 

Total 61 100,00% 
DTM   

Leve 26 42,62% 
Moderada 11 18,03% 

Grave 5 8,20%  
Sem DTM 19 31,15% 

Total 61 100,00% 

 



22 
 

 

 
Figura 1. Associação entre graus de DTM e gênero. 

 

Tabela 3. Frequência e porcentagem para a variável DTM estratificada por gênero.  

Gênero DTM Frequência Porcentagem

Feminino Leve 16 45,71%

 Moderada 5 14,29%

 Grave 4 11,43%

 Sem DTM 10 28,57% 

 Total 35 100,00%

Masculino Leve 10 38,46%

 Moderada 6 23,08%

 Grave 1 3,84% 

 Sem DTM 9 34,62% 

 Total 26 100,00%

p-valor=0,5632 

 

              Em relação à DVO, houve variação de 56,70 mm a 70,20 mm nas crianças 

estudadas. Para as variáveis idade e DVO foram calculadas as medidas descritivas 

por meio do teste t-Student.  Comparando idade e DVO por gênero, também foi 

aplicado o teste t-Student. Os resultados são mostrados na tabela 4, demonstrando 

uma diferença estatisticamente significante entre idade e DVO para gênero masculino 

e feminino em todas as faixas-etárias quando avaliados em conjunto.  
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Tabela 4. Estatísticas descritivas da DVO estratificada por idade. 

Idade média±dp Mínimo  

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Mediana 

7 anos 56,93±4,28 56,70 61,40 58,60 

8 anos 58.45±2,64 56,20 63,50 57,75 

9 anos 57,59±4,83 47,40 65,20 58,60 

10 anos 57,17±3,94  49,10           62,70          57,10 

11 anos 63,03±3,74  56,10           67,00          63,10 

12 anos 61,37±4,54 52,50 70,20 62,05 

p-valor=0,01 

 

           As associações entre tipo de oclusão e DTM foram obtidas aplicando o teste 

exato de Fisher e estão expostas na tabela 5. Não houve associação entre as 

variáveis.   

 

Tabela 5. Associação entre tipo de oclusão e DTM.   

Tipo de mordida Leve Moderada Sem DTM Severa Total

Aberta 3 3 1 1 8

Cruzada 3 1 3 0 7

Mista 2 2 0 0 4

Normoclusão 18 5 15 4 42

Total 26 11 19 5 61

p-valor=0,4353      

 

           Considerando a variável DTM como resposta, foi ajustado um modelo de 

regressão logística em função do tipo de oclusão e a dimensão vertical. A análise da 

variável DVO foi realizada considerando um modelo de análise da variância com DTM 

e gênero como efeitos principais. As comparações múltiplas foram feitas utilizando o 

teste de Tukey para interação.  

            Ainda considerando a variável DTM como resposta e o tipo de oclusão como 

variável explanatória, foi ajustado um modelo de regressão logística de chances 

proporcionais (OR). Os resultados constam na tabela 6, considerando a categoria 

‘sem maloclusão’ como categoria de base.  
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Tabela 6. Ajuste do modelo de chances proporcionais para DTM em função do tipo de 

oclusão.  

Tipo de oclusão Estimativa Erro padrão p-valor OR (IC95%) 

Aberta -0,1260 0,5806 0,8322 1,208 (0,300- 4,874) 

Cruzada -0,1424 0,6059 0,8145 1,185 (0,271– 5,179) 

Mista 0,5777 0,781 0,4365 2,435 (0,319– 18,579) 

Normoclusão 1 - - - 

 

               Apesar do efeito do tipo de oclusão não ter uma diferença significante sobre 

a DTM, nota-se que crianças portadoras de MAA têm 1,2 vezes mais chances de 

terem DTM comparadas às que não possuem maloclusão. Já para a MCP a OR foi de 

1,18 vezes e para mais de um tipo de maloclusão 2,43 vezes.             

              Considerando a variável DVO, foi realizada uma análise da variância 

considerando o efeito de gênero, DTM e a interação DTM* e gênero. As comparações 

múltiplas para a interação foi realizada utilizando o teste de Tukey. Os resultados são 

mostrados na tabela 7.    

                            

Tabela 7. Comparação entre médias de DVO levando-se em consideração gênero e 

DTM.  

Categorias de DTM Gênero Feminino 

(mm) 

Gênero Masculino 

(mm) 

Leve 60,31±6,04ª 62,03±4,41ª 

Moderada 63,92±3,89ª 62,23±4,20ª 

Grave 63,12±4,89ª 57,50 

Sem DTM 63,80±3,71ª  61,13±3,42ª  

 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey.  

 

            Não houve significância no ajuste do modelo logístico em função da DVO em 

ambos os gêneros. Entretanto, considerando a DTM severa como linha base de 

comparação e uma vez que a estimativa da categoria sem DTM foi negativa, observa-

se que o aumento da DVO é diretamente proporcional à DTM, ou seja, a cada 
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unidade que aumenta na distância, também existe a tendência ao aumento da linha 

de DTM.  

Discussão 
 
                 Os resultados do presente estudo evidenciaram que 31,15 % da amostra 

estudada possuem pelo menos um tipo de maloclusão, sendo que a MAA foi a 

alteração oclusal mais prevalente nas crianças avaliadas. Além disso, foi observada 

associação estatisticamente significante entre DVO e idade em ambos os gêneros e 

presença de DTM em 42 crianças e adolescentes (68,85 %) da amostra, sendo 26 

(42,62%) do tipo leve, 11 (18,03%) da categoria moderada e 5 (8,2%) com DTM do 
tipo severa.                                         

                Observou-se neste estudo uma predisposição desta disfunção em diversos 

graus de severidade e relacionadas às maloclusões do tipo MAA e MCP, sendo que 

os graus leves e moderados foram os mais encontrados. Dados semelhantes foram 

verificados em estudos anteriores 32-34, nos quais a MCP esteve presente em 27,6 % 

da amostra. Verificou-se também, que mesmo nas crianças em normoclusão, 27 

(44,26%) apresentaram sinais e ou sintomas de DTM, sendo 18 (66,66 %) de grau 

leve. 

               A ocorrência da associação de mais de um tipo de maloclusão (maloclusão 

do tipo misto) também foi encontrada e evidenciada neste trabalho e em pesquisa 

anterior35. Neste estudo, as variações dos tipos de maloclusões associadas foram 

mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior, e mordida cruzada anterior e 

posterior associadas, verificadas em 6,45% da amostra.  

             Em relação à variabilidade da DVO, embora esta distância não tenha 

mostrado diferença estatisticamente significante entre pacientes com ou sem 

maloclusões, é fator importante a avaliação desta variável, uma vez que várias 

modificações na oclusão são observadas nos pacientes com alteração de dimensão 

vertical 36. Estas alterações podem causar modificações musculares e nas 

articulações, indicativas de disfunções temporomandibulares37. Deficiências na DVO 

também corroboram no comprometimento da beleza facial e favorecem o 

desenvolvimento de maloclusões38.  

            Em contrapartida, em relação às variáveis idade e gênero, observou-se 

diferença estatisticamente significante em relação à DVO em todas as faixas-etárias 
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estudadas, o que pode ser justificado pelo desenvolvimento fisiológico que ocorre no 

período de crescimento.  

            Alguns estudos31-33 citam que as maloclusões podem favorecer a instalação 

de DTM, embora esta afirmação não seja um consenso na literatura. Pereira et al 39 

em estudo realizado em 558 adolescentes (330 meninas e 228 meninos), cujo 

objetivo foi verificar a influência do gênero, comportamento gestacional da mãe, 

maloclusão e hábitos bucais como indicadores de risco de DTM em adolescentes de 

12 anos de idade, também não encontraram correlação entre estas variáveis e a 

presença da disfunção. O gênero foi o único fator associado com a incidência de 

DTM.  

          Também em relação ao grau de severidade, Oliveira não encontrou diferença 

significativa entre os gêneros para um mesmo grau de severidade da DTM (p> 0,05) 

quando avaliou a prevalência e a severidade da DTM em 2396 estudantes 

universitários brasileiros com idade média de 21,94 ± 5 anos 40. Ouvir 

Ler foneticamente 

Dicionário - Ver dicionário detalhado 

Além disso, a prevalência desta disfunção multifatorial e com um grau de influência 

psicogênica afeta a qualidade de vida41, aumenta com a idade em adolescentes e 

adultos jovens 41,42, e tem a oclusão citada como um dos principais fatores 

etiológicos42.      

           Em adição, uma vez que a ATM sofre remodelações constantes durante a 

adolescência, há uma elevada porcentagem de adolescentes que apresentam sinais 

e sintomas associados a distúrbios temporomandibulares10, 11 e uma alta prevalência 

da disfunção neste período43. Os resultados encontrados neste estudo (68,85 % da 

amostra com sinais e ou sintomas de DTM) reafirmam estes dados e a necessidade 

do diagnóstico precoce, a fim de se eliminar a evolução da patologia da forma mais 

rápida possível, limitando possíveis prejuízos ao sistema estomatognático. 

           Com base nos resultados encontrados, verificou-se que crianças portadoras de 

MAA têm 1,2 vezes mais chances de desenvolverem DTM comparadas às que não 

possuem nenhum tipo de maloclusão. O mesmo pode ser verificado para as crianças 

portadoras de mordida cruzada posterior (1,2 vezes) e mista (2,4 vezes). Estes dados 

tornam evidente a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para detecção, 

prevenção e intervenção precoce no que se refere às maloclusões, de forma a 

minimizar a ocorrência de alterações oclusais, uma vez que o tratamento em fases 
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tardias é sempre mais complexo 31,32, afetando a qualidade de vida41 e aumentando a 

predisposição ao desenvolvimento de DTM. 

          Além disso, tanto no diagnóstico das maloclusões quanto nos de DTM, o 

respeito à DVO de acordo com a fase de crescimento e cinética oclusal é 

fundamental. Observou-se neste estudo que a DVO pode ser um “efeito protetor” 

referente à DTM, ou seja, a diminuição de uma unidade nesta medida diminui a 

chance de desenvolver a disfunção, reforçado por estudos anteriores5, 6, 45. Portanto, 

DVO e DTM tiveram neste estudo uma relação diretamente proporcional e se esta 

distância aumentar, também aumentará a possibilidade de se desenvolver a 

disfunção.  

         Portanto, é importante para um diagnóstico efetivo relacionado à DTM e 

maloclusões, que se possam avaliar todas as variáveis capazes de influenciar a 

harmonia do sistema estomatognático, e em especial a variabilidade da DVO quando 

esta sofrer algum tipo de alteração não fisiológica decorrente do crescimento, 

permitindo assim que haja crescimento e desenvolvimento faciais normais, sem o 

estabelecimento de quaisquer tipos de disfunções.  

 
Conclusão 
 
               Com base nos resultados encontrados, verificou-se que crianças portadoras 

de MAA têm 1,2 vezes mais chances de desenvolverem DTM comparadas às que 

não possuem nenhum tipo de maloclusão. O mesmo pode ser verificado para as 

crianças portadoras de mordida cruzada posterior (1,2 vezes) e mista (2,4 vezes). A 

mordida aberta anterior foi a alteração oclusal mais prevalente entre as crianças e 

adolescentes. Houve associação estatisticamente significante entre DVO e idade em 

ambos os gêneros. Em relação à DTM, esta disfunção afetou 68,85 % da amostra, 

sendo 26 (42,62%) do tipo leve, 11 (18,03%) da categoria moderada e 5 (8,2%) do 

tipo severa. Não foi observada correlação entre maloclusões, DVO e DTM na amostra 

estudada.  
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Resumo 
 

 A reprodução correta da Dimensão Vertical de Oclusão é a base para a 

manutenção da saúde do sistema estomatognático. Alguns métodos permitem 

a mensuração facial de forma reprodutível, como a comparação da distância 

Comissura labial - Canto do olho, com a distância Násio-Mento. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi verificar o comprimento da Dimensão Vertical de 

Oclusão e sua correlação com o gênero em crianças e adolescentes. Foram 

avaliados 176 indivíduos, dos quais 48 foram selecionadas dentro dos critérios 

de inclusão. A mensuração da dimensão vertical de oclusão foi realizada por 

meio de paquímetro digital e as medidas registradas em fichas individuais. Os 

dados foram estratificados por faixa-etária e analisados pelo teste t-pareado. 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados significantes. Os 

resultados evidenciaram que a Dimensão Vertical de Oclusão demonstrou 

medidas distintas por faixa etária e gênero, variando de 47,70 mm a 70,20 mm 

para Canto do olho-Comissura labial e 52, 30 mm a 70,60 mm para Násio – 

Mento, no gênero feminino. Observou-se alteração estatisticamente significante 

entre estas distâncias nas idades de 10 e 12 anos no gênero masculino, sendo 

que para o gênero feminino não foi constatada diferença significativa, 

considerando o nível de significância de 5%. Conclui-se que é necessária a 

mensuração correta da Dimensão Vertical de Oclusão para a reprodução desta 

medida, respeitando-se a diferenciação por faixa etária e gênero, uma vez que 

alterações da Dimensão Vertical de Oclusão podem levar o paciente a 

alterações oclusais, musculares e articulares, além da predisposição a 

maloclusões. 
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Abstract 
 

The correction reproduction of the vertical dimension of occlusion (VDO) is the 

basis for restoring health to the stomatognathic system. A number of methods 

allow facial measurement in a safe, reproducible manner, such as the 

comparison of distance from the lip commissure to corner of the eye (LC-CE) to 

the distance from the base of the nose to the chin (N-Ch). The aim of the 

present study was to determine VDO length in children between 7 and 12 years 

of age and the correlation of this length with gender. One hundred seventy-six 

children were evaluated, among which 48 fulfilled the inclusion criteria. The data 

were stratified by age and analyzed using the paired Student’s t-test. All p-

values less than 0.05 were considered statistically significant. There were 

different measures of VDO with regard to age and gender, ranging from 52.30 

mm to 70.20 mm for the LC-CE distance and 52.30 mm to 70.60 mm for the N-

Ch distance in the girls. There was no statistically significant difference between 

these distances in the ages of 10 and 12 years for males and that the 

correlation between LC-EC and N-Ch was not significant for females. For 

women, there was a correlation between LC-EC and N-Ch, considering the 

significance level of 5%. There was conclude that it is necessary to measure the 

correct VDO and standard measures for reproduction of this measure, while the 

differentiation by age and gender, since the change in VDO can lead the patient 

to occlusal changes, muscle and joint pain, beyond the predisposition to 

malocclusion.  

 

Keywords: Vertical Dimension, Face, Dental Occlusion, Traumatic Dental 

Occlusion, Temporomandibular Joint, Children 
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Introdução 
 

         Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) é o espaço que corresponde ao 

afastamento intermaxilar, quando do contato dos dentes naturais superiores e 

inferiores na condição de oclusão. Tendo em vista que os músculos 

elevadores se encontram em atividade quando os dentes estão em 

intercuspidação máxima, a DVO também é chamada de dimensão vertical 

ativa1.  

         A DVO é a principal determinante para o estabelecimento do equilíbrio 

oclusal e facial. Alterações na DVO podem causar modificações oclusais, 

musculares - principalmente dos músculos digástrico e masseter - e nas 

articulações, podendo gerar quadros de disfunções temporomandibulares 

(DTM)2, 3, além de comprometer a função e estética facial4-6.  

       Dentre os responsáveis pela alteração da DVO, os mais frequentemente 

observados na prática clínica são a perda de dentes posteriores e a 

diminuição de altura dos dentes por lesões de cárie ou hábitos 

parafuncionais7, 8.  

       No grupo pediátrico a análise da DVO torna-se ainda mais relevante visto 

que estes pacientes encontram-se em fase de crescimento, com todas as 

estruturas articulatórias, bases ósseas e apicais em desenvolvimento. 

Entretanto, poucos estudos foram realizados no sentido de se obter 

protocolos clínicos ou medidas padrão de DVO por faixa etária específica para 

crianças 9,10,11 e este estabelecimento de medidas padrão é fundamental para 

que seja efetuada a reabilitação adequada da DVO respeitando os 

parâmetros de normalidade. 

        Em estudo anterior, Geerts11 mensurou a DVO em crianças e 

adolescentes utilizando o paquímetro digital com o objetivo de avaliar a 
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variação de medidas da dimensão vertical nas diferentes faixas etárias. Este 

método de mensuração foi considerado como padrão ouro, por ser não 

invasivo, sem riscos, de rápida execução, de baixo custo e com boa 

reprodutibilidade. 

        Desta maneira, diante da importância da dimensão vertical para o 

desenvolvimento fisiológico do sistema estomatognático, o objetivo principal 

deste estudo piloto foi avaliar as medidas de Dimensão Vertical de Oclusão 

em uma população de crianças e adolescentes para fornecer parâmetros 

específicos de variabilidade por faixa etária e gênero com reprodutibilidade 

científica.  

 

Material e Métodos 

 

           Trata-se de um estudo transversal, observacional, elaborado de acordo 

com as diretrizes da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e com 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa, número 256450. Os 

responsáveis pelas crianças foram devidamente informados quanto à 

metodologia utilizada e, após concordância, assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

          Foram avaliadas 176 crianças devidamente matriculadas no Instituto 

Rogacionista, sendo considerados como critérios de inclusão pacientes em 

normoclusão e sem lesões de cárie ou perda de elementos dentais. Foram 

excluídas do estudo crianças e adolescentes com patologias neurológicas e 

que foram submetidas ou estivessem em tratamento ortodôntico ou ortopédico 

dos maxilares.   

          Assim, a amostra do estudo foi composta por 48 indivíduos, sendo 15 do 

gênero masculino e 33 do gênero feminino, com faixa etária entre 7 e 12 anos. 

Os voluntários foram submetidos a um exame clínico detalhado e as 

informações coletadas foram registradas em fichas individuais, realizado por 

um avaliador previamente calibrado. 

         Para mensurar a DVO foi realizado exame clínico com as crianças 

sentadas, com a cabeça alinhada em relação ao corpo, olhar fixo em um ponto 



38 
 

determinado e sob luz natural, sendo as medidas tomadas em oclusão cêntrica 

(OC). Os exames foram realizados pelos pesquisadores sem controle de 

tempo.  

        Para a mensuração dos dados referentes à dimensão vertical de oclusão 

(DVO) foram utilizadas as seguintes medidas, obtidas por meio de paquímetro 

digital (Mytutoyo) 11. 

 1 – Distância comissura labial - canto do olho (Cl – Co); 

2 – Distância base do nariz – mento (Na – Me) 

         Os dados foram analisados com o auxílio do software SAS for Windows 

versão 9.1.3. As distâncias Cl-Co e Na-Me para todas as idades e estratificado 

por faixa-etária foram avaliadas por meio do teste t-pareado. Valores de p 

menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 
Resultados 

 
             Das 48 crianças avaliadas, 15 (31,25%) eram do gênero masculino e 

33 (68,75%) do feminino. A idade média foi de 9,8±1,56. De acordo com as 

distâncias Cl-Co e Na-Me, considerando todas as idades e com as medidas 

mínimas e máximas obtidas entre as idades de 7 a 12 anos, observou-se 

média de 59,68± 4,55 para Cl-Co, e 61,39±4,48 para Na-Me. A tabela 1 mostra 

as estatísticas descritivas para Cl-Co e Na-Me, considerando a idade e as 

medidas mínimas e máximas obtidas entre as idades de 7 a 12 anos. 

Tabela 1. Estatísticas descritivas considerando todas as idades e a correlação 

entre Cl-Co e Na – Me.  

Distância média±dp Mínimo 

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Mediana 

Cl - Co 59,30±4,52 47,70 70,20 59,10 

Na- Me 60,84±4,03 52,30 70,60 61,30 

 

                Estratificando estas medidas por faixa etária, observou-se que as 

medidas tiveram variação mínima de 47,70 mm aos 9 anos de idade e máxima 

de 70,20 mm aos 12 anos para a distância Cl-Co. Já para a medida Na-Me, o 
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valor mínimo observado foi de 52, 30 mm aos 9 anos e máximo de 70,60 mm 

aos 14 anos de idade (Tabela 2). 

  

Tabela 2. Estatísticas descritivas das medidas realizadas estratificadas por 

idade. 

Idade Distância média±dp Mínimo 

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Mediana 

7 anos Cl-Co 56,93±4,28 56,70 61,40 58,60 

 Na-Me 58,90±2,36 56,70 61,40 58,60 

8 anos Cl-Co 58.45±2,64 56,20 63,50 57,75 

 Na-Me 59,50±2,98 56,10 63,50 59,45 

9 anos Cl-Co 57,59±4,83 47,40 65,20 58,60 

 Na-Me 57,28±3,64 52,30 64,70 56,70 

10 anos Cl-Co 57,17±3,94  49,10         62,70         57,10 

 Na-Me 60,80±3,79  54,50         66,30         61,30 

11 anos Cl-Co 63,03±3,74  56,10         67,00         63,10 

 Na-Me 61,90±3,56  57,80         68,70         61,30 

12 anos Cl-Co 61,37±4,54 52,50 70,20 62,05 

 Na-Me 64,71±2,40 59,80 67,60 65,40 

 

                Obtendo-se as correlações entre as variáveis, tem-se o resultado de 

0,47 de correlação entre Cl-Co e Na-Me, significativo no nível de 5%. Nota-se, 

assim, que existe correlação entre Cl-Co e Na-Me. Comparando estas medidas 

por meio do teste t-pareado, para todas as idades e estratificando por faixa 

etária, têm-se os resultados mostrados na tabela 3.  

 

Tabela 3: Teste t-pareado para Cl-Co e Na-Me para todas as idades e 

estratificado por faixa-etária 

Idade Variável T p-valor 

Todas Cl-Co _Na-Me -2,60 0,0135* 

7 anos Cl-Co _Na-Me -0,53 0,6516 

8 anos Cl-Co _Na-Me -0,69 0,4642 

9 anos Cl-Co _Na-Me 0,19 0,8571 
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10 anos Cl-Co _Na-Me -2,47 0,0390* 

11 anos Cl-Co _Na-Me 0,73 0,4949 

12 anos Cl-Co _Na-Me -2,25 0,0509* 

                                

               Desse modo, nota-se que existiu diferença estatisticamente 

significante entre Cl-Co e Na-Me para a idade de 10 anos. Para a idade de 12 

anos, o p-valor foi de exatamente 5%, podendo ser considerado significativo. 

As demais comparações não foram significantes.  

               Estratificando por gênero, notou-se que a correlação entre Cl-Co foi 

significativa para o gênero masculino (p = 0,01126). Já para o feminino, não 

existiu uma correlação entre Cl-Co e Na-Me (p= 0,60959), considerando o nível 

de significância de 5%. 

                Uma análise segundo um esquema fatorial, considerando gênero, 

idade e interação gênero- idade não revelou resultado significativo. A Tabela 4 

mostra as médias e desvios padrões estratificados por sexo e idade; não foram 

encontradas diferenças significativas entre médias.  

 

Tabela 4. Comparações para as variáveis Cl-Co e Na-Me segundo gênero e 

idade.  

Gênero Idade Cl-Co (mm) Na-Me (mm) 

Feminino 7 59,2±2,1 56,7±6,0 

 8 63,5±1,0 61,4±5,1 

 9 57,3±5,1 56,9±3,7 

 10 57,0±4,9 60,7±2,9 

 11 62,6±3,9 62,3±3,7 

 12 62,8±3,9 64,7±2,5 

Masculino 7 55,8±5,4 57,2±1,5 

 8 57,4±1,0 60,0±2,0 

 9 60,0±4,1 59,1±3,2 

 10 57,6±1,4 60,2±5,5 

 11 65,8±3,4 61,0±6,0 

 12 58,1±5,0 59,3 
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Discussão 
  
                  Para o restabelecimento da função fisiológica normal do paciente, é 

necessário que a DVO seja reproduzida de forma correta, principalmente na 

fase de crescimento, onde todas as estruturas ósseas, musculares, 

tegumentares e articulatórias estão se desenvolvendo. Os resultados do 

presente estudo evidenciaram que a DVO demonstrou medidas distintas nas 

crianças e adolescentes em todas as faixas etárias avaliadas. Em especial, 

foram observadas alterações nas distâncias Cl-Co e Na-Me nas idades de 10 e 

12 anos.  
                  De acordo com a literatura 12,13, não há um consenso em relação às 

medidas da DVO na dentição decídua e mista, porém cita-se que em adultos14 

esta distância deve ter a mesma proporção que a Cl-Co para que haja 

equilíbrio facial e para que a parte muscular trabalhe de forma correta, 

evitando, também, problemas futuros de maloclusão 14,15. 

                 Geerts11, ao avaliar medidas de crianças e adolescentes em relação 

à DVO, observou que esta medida variou em relação à idade e ao gênero, 

assim como neste estudo. Entretanto, não houve uma classificação em relação 

a estas crianças terem ou não alterações oclusais em relação ao tipo de 

mordida, o que poderia levar a alterações em relação a esta variabilidade se 

nesta amostra houvesse crianças e adolescentes portadores de maloclusões. 

Neste estudo, a amostra foi padronizada para avaliação da DVO somente em 

neutroclusão, com o objetivo de se avaliar a variação desta medida em 

situação fisiológica. 

                 Na fase de crescimento, a altura facial ântero-inferior é a região da 

face que sofre as maiores variações com o crescimento, sendo a maior 

responsável pelas alterações da proporção entre altura facial anterior total e 

altura facial ântero-inferior16.  

                Observou-se que as medidas da distância Cl-Co e Na-Me 

mantiveram correlação em todas as faixas-etárias estudadas quando avaliadas 

como um só grupo. Entretanto, optou-se por dividir as crianças e adolescentes 

em subgrupos por faixa-etária, devido à instabilidade de crescimento que 

acontece no momento do levante da DVO quando do irrompimento dos 

diferentes dentes permanentes e ocasionada pelo crescimento ativo de 
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aposição e reposição óssea12. Desta maneira, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes para as idades de 10 e 12 anos no gênero 

masculino. 

               Portanto, a prática da clínica odontológica infantil mostra-nos que a 

criança apresenta situações específicas, não encontradas nos adultos. Nítidas 

diferenças (crescimento e desenvolvimento, resposta teciduais e orgânicas, 

bem como o comportamento e a estruturação da personalidade) nos fazem 

optar por métodos semiológicos e técnicos de exame físico que, apesar de 

possuírem as mesmas finalidades de formulação diagnóstica e terapêutica, 

devem ter uma abordagem diversa daquela aplicada para o adulto16. Desta 

maneira, estudos com medidas-padrão, que considerem idade, gênero e 

cinética de desenvolvimento oclusal de crianças e adolescentes são de 

extrema importância17.  

                Neste estudo, a variação mínima da DVO foi de 47,0 mm aos 9 anos 

de idade e máxima de 70,20 mm aos 12 anos para a distância Cl-Co. Já para a 

medida Na-Me, o valor mínimo observado foi de 52, 30 mm aos 9 anos e 

máximo de 70,60 mm aos 14 anos de idade. Em adultos, observou-se uma 

variação da DVO de 61 a 76 mm 17, o que corrobora para a importância da 

individualidade de medidas de acordo com o crescimento.  

              Além disso, sabe-se que para cada 3 mm em média de variação da 

distância vertical de oclusão, ocorre aproximadamente uma alteração de 0,8 

mm na relação central. Deve-se, portanto, salientar a importância da 

manutenção da distância vertical durante a fase de recuperação da DVO para 

que seja mantida a relação central18. 

             Com base nos resultados encontrados, torna-se evidente a 

necessidade de técnicas de fácil reprodutibilidade e de baixo custo que possam 

ser utilizadas em larga escala para a observação da DVO, respeitando-se o 

ciclo de crescimento e desenvolvimento de cada faixa etária, além de evitar a 

exposição de crianças e adolescentes a radiações oromandibulares no 

momento da escolha do método de mensuração da dimensão vertical19-21. 

             Este tipo de abordagem em relação à DVO nos faz observar a 

necessidade de mais estudos, tanto em relação às medidas faciais nas 

diferentes fases de crescimento, quanto aos métodos que podem ser mais 
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eficazes no restabelecimento da oclusão, para que haja um pronto 

restabelecimento da função estomatognática do paciente. 

 

Conclusão 
 
A Dimensão Vertical de Oclusão demonstrou medidas distintas por faixa etária 

e gênero. Observou-se alteração estatisticamente significante entre estas 

distâncias nas idades de 10 e 12 anos no gênero masculino, sendo que a 

correlação entre Canto do olho-Comissura labial e Násio-Mento não foi 

significativa para o feminino.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

              Os resultados obtidos permitiram concluir que a Dimensão Vertical de 

Oclusão demonstrou medidas distintas por faixa etária e gênero. Observou-se 

alteração estatisticamente significante entre a distância Canto do olho-Comissura 

labial e Násio-Mento nas idades de 10 e 12 anos no gênero masculino.  

             Em relação à DTM, esta disfunção afetou 68,85 % da amostra, sendo 26 

(42,62%) do tipo leve, 11 (18,03%) da categoria moderada e 5 (8,2%) do tipo severa. 

A mordida aberta anterior foi a alteração oclusal mais prevalente entre as crianças e 

adolescentes. Não foi observada correlação entre maloclusões, DVO e DTM.  

            Neste contexto, destaca-se a necessidade de um estudo com um maior 

número de indivíduos em cada faixa etária para se obter uma avaliação real da 

influência da DVO em crianças e adolescentes durante o desenvolvimento 

craniofacial. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
Consentimento Pós-Informação: 
   
 
  Eu, _________________________________________________,                

após leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que 

a participação do menor, pelo qual sou responsável, é voluntária, e que posso sair do 

estudo a qualquer momento, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução  do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico, 

 

 São Paulo,______ de ________________________ de 2010. 

 

 Nome (por extenso):______________________________ 

           Assinatura: _____________________________________ 
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Anexo 2  
 
Ficha de Avaliação e Interpretação do Índice de Helkimo  
 
 
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
DIRETORIA DA SAÚDE 
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO ÍNDICE DE HELKIMO 
 

1. Nome: 

2. Masculino (  )   Feminino (  ) 

 
A. Índice Anamnético 

 
Indique se você apresenta ou apresentou nos últimos seis meses alguns dos 

seguintes sintomas: 

(  )ruídos na ATM 

(  )cansaço muscular 

(  )rigidez na musculatura ao acordar ou aos movimentos da mandíbula 

(  )dificuldade de abrir amplamente a boca 

(  )travamento ( dificuldade temporária ou permanente de abrir a boca) 

(  )luxação ( impossibilidade de fechar a boca espontaneamente) 

(  )dor na ATM aos movimentos mandibulares 
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B. Índice de Disfunção 
 

Grau de movimentação mandibular – Abertura bucal máxima 0.....I.....5..... 

Movimento Lateral máximo para a direita: 0.....I.....5..... 

Movimento Lateral máximo para a esquerda: 0.....I.....5..... 

Movimento Protrusivo máximo: 0.....I.....5..... 

- Diminuição da função da ATM 0.....I.....5..... 

-Dor muscular à palpação: 0.....I.....5..... 

-Dor na ATM à palpação: 0.....I.....5..... 

-Dor ao movimento mandibular: 0.....I.....5..... 

-Estalo......... Crepitação......... 

 

C. Índice Oclusal 
 
- Número de Dentes: 0.....I.....5..... 

- Número de Dentes em Oclusão: 0.....I.....5..... 

-Interferência em RC : 0.....I.....5..... 

- Interferência em Cêntrica: 0.....I.....5...... 

 
 
 
 
 
 
 
Ouvir 
Ler foneticamente 
  
Dicionário - Ver dicionário detalhado 
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