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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações na severidade da má oclusão não 

tratada na transição da dentadura mista para a dentição permanente, num período de 

acompanhamento de seis anos. Foram incluídos escolares de 7 a 12 anos de idade da cidade 

de Diamantina, MG, participantes que durante o baseline se encontravam em fase de 

dentadura mista. O cálculo amostral foi realizado e um total de 210 escolares seriam 

necessários para este estudo. A amostra foi dividida de acordo com a exposição, sendo o 

grupo exposto (n=105) composto por escolares com má oclusão, e o grupo não exposto 

(n=105) por escolares sem má oclusão, classificados de acordo com o Índice de Estética 

Dental (DAI). Outras variáveis clínicas também foram coletadas, como a cárie dentária e 

traumatismo dentário. Após seis anos, os escolares passaram novamente por um exame bucal 

onde foram coletados dados referentes à alteração na severidade da má oclusão, por meio 

DAI. O exame clínico bucal foi realizado por examinadores previamente treinados e 

calibrados, obtendo valores de Kappa inter e intra-examinador e Coeficiente de Correlação 

Intraclasse superiores a 0,80, em ambas as fases do estudo. Para o exame clínico, foram 

utilizados espátulas de madeira, espelho clínico e sonda milimetrada. Além disso, assim como 

no baseline, um questionário pré-estruturado foi administrado aos pais/responsáveis para coleta de 

informações relacionadas aos aspectos sociodemográficos e econômicos.  Para as análises 

estatísticas, foram realizadas análise descritiva e análise bivariada e Regressão de Poisson 

hierárquica, para verificar a associação entre as variáveis independentes e alteração na 

severidade da má oclusão. O valor de p < 0,05 foi adotado como estatisticamente 

significativo. Os resultados revelaram que os escolares com cárie dentária cavitada durante a 

dentadura mista tiveram um risco 1,69 vezes maior em ter agravo da má oclusão na dentição 

permanente. Indivíduos com diastema mediano, maior irregularidade anterior e relação molar 

anteroposterior de meia cúspide e uma cúspide, tiveram menores riscos em ter agravo da má 

oclusão na dentição permanente. Conclui-se que, dentre os fatores investigados relacionados a 

má oclusão, a cárie dentária foi considerada como fator de risco ao agravo da má oclusão, 

enquanto que o diastema mediano. maior irregularidade anterior e relação molar não normal 

atuaram como fatores de proteção ao agravo da má oclusão na dentição permanente. 

 

Palavras-chave: Dentição mista. Dentição permanente. Má oclusão. 

 



     

ABSTRACT 

The aim of the present study was to evaluate the changes in the severity of untreated 

malocclusion in the transition from the mixed dentition to the permanent dentition in a follow-

up period of six years. It was included 7 to 12-year-old schoolchildren from the city of 

Diamantina, Minas Gerais, who were in the mixed dentition stage during the baseline. The 

sample calculation was performed, and a total of 210 students would be required for this 

study. The sample was divided according to the exposition, being the exposed group (n=105) 

composed by subjects with malocclusion, and the not-exposed group (n=105) composed by 

subjects without malocclusion, classified according to the Dental Aesthetics Index (DAI). 

Other clinical variables were also assessed, such as dental caries and dental trauma. After six 

years, the student underwent an oral examination, where data regarding the change in severity 

of malocclusion were collected again by means of the DAI. The oral clinical examination was 

performed by previously trained and calibrated examiners, obtaining intra and intra-examiner 

Kappa and Intraclass Correlation Coefficient values greater than 0.80, in both stages of the 

study. For the clinical examination, wooden spatulas, clinical mirror and millimetric probe 

were used. In addition, as in the baseline, a pre-structured questionnaire was applied to 

subject’s parents/guardians to collect information related to sociodemographic and economic 

aspects. Descriptive analysis and bivariate analysis and Poisson hierarchical regression were 

performed for statistical analysis to verify the association between the independent variables 

and change in severity of malocclusion. The value of p <0.05 was adopted as statistically 

significant. The results showed that the students with cavitated dental caries during the mixed 

dentition had a 1.69 fold-greater risk of having malocclusion worsening in the permanent 

dentition. Subjects with midline diastema, greater anterior irregularity and anteroposterior 

molar relationship of half cusp and one cusp had lower risks of presenting worsening of 

malocclusion in the permanent dentition. It was concluded that, among the investigated 

factors related to malocclusion, dental caries was considered as a risk factor for malocclusion, 

while median diastema. higher anterior irregularity and non-normal molar relationship acted 

as protective factors for the malocclusion worsening on the permanent dentition. 

 

Keywords: Mixed dentition. Permanent dentition. Malocclusion. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A má oclusão tem sido definida como um distúrbio dentário relacionado a alterações 

no desenvolvimento e crescimento do sistema craniofacial, podendo afetar tanto a estética 

quanto a função, e influenciar negativamente na qualidade de vida dos indivíduos e em suas 

interações sociais (CUNNINGHAM; HUNT, 2001; MARQUES et al., 2005; PERES et al., 

2007; LIU; MCGRATH; HAGG, 2009; CORRÊA-FARIA et al., 2014). Dentre os problemas 

de saúde bucal, a má oclusão é considerada como o terceiro mais prevalente em todo o 

mundo, sendo superado apenas pela cárie dentária e doenças periodontais (WHO, 1997). 

 Acredita-se que a alta prevalência de má oclusão esteja relacionada a uma série de 

fatores genéticos e ambientais (PROFFIT, 2000). Estudos desenvolvidos em todo o mundo 

tem mostrado uma prevalência de má oclusão em crianças e adolescentes variando de 17,3% a 

68,8% (AAMODT, K; AL-ZUBAIR, 2014; ANOSIKE; SANU; DA COSTA, 2010 AN; 

ARAKI, M; GOETTEMS, ML; KOMAZAKI, Y; MUASYA, MK; NAGALAKSHMI, S; 

SANCHÉZ-PEREZ, L; SIVAKUMAR, V; UKRA A). De acordo com o último levantamento 

epidemiológico realizado com aproximadamente 13 000 crianças e adolescentes brasileiros - 

SB Brasil 2010, a má oclusão esteve presente em 37,6% dos adolescentes de 12 anos de idade, 

e em 35,6% dos jovens entre 15 e 19 anos de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Porém, estudos mais recentes desenvolvidos na população brasileira revelaram que a 

prevalência de má oclusão varia entre 17,5% e 69,7% (ABREU, LG; BRIZON, VS; 

BITTENCOURT, JM; DE PAIVA BERTOLI, FM; DUARTE-RODRIGUES, L; KRAMER, 

PF; REBOUÇAS, AG; SILVEIRA, MF; SIMÕES, RC; TRAEBERT, E). Tais variações 

podem ser explicadas pelas diferenças nos métodos de diagnóstico e classificação da má 

oclusão, bem como pela origem população estudada. 

 Estudos tem apontado os hábitos de sucção não nutritivos como uma das possíveis 

causas de má oclusão nas fases de dentadura mista e dentição permanente (MONTALDO et 

al., 2011; MISTRY et al., 2010). Há também evidências de que o uso de mamadeira, a 

onicofagia e hábitos de morder objetos (MONTALDO et al., 2011; THOMAZ; CANGUSSU; 

ASSIS, 2013) durante os primeiros anos de vida podem estar associados ao uso de chupeta ou 

aos hábitos de sucção digital em crianças, o que, por sua vez, pode aumentar o risco à má 

oclusão, ressaltando que a severidade da mesma será influenciada pela frequência, intensidade 

e duração do hábito, bem como pela predisposição individual ao padrão de crescimento facial 

(GRABER, 1959; PROFFIT; FIELDS JR; SARVER, 2013). Porém, os achados de Abreu et 
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al. (2016a) em uma recente revisão sistemática, revelou não haver evidências fortes o 

suficiente que suportam uma associação entre o aleitamento materno e o uso de mamadeira na 

ocorrência de má oclusão nas dentições mistas e permanentes. 

 Estudos sugerem que indivíduos com certos traços de má oclusão na infância parecem 

desenvolver mais problemas dentários ao longo da vida (NGUYEN et al., 1999; STENVIK; 

ESPELAND; BERG, 2011). O estágio de dentadura mista merece uma atenção especial, pois 

se caracteriza como uma fase de crescimento e desenvolvimento facial, caracterizado por 

intensas modificações (LEGOVIC; MADY, 1999). Com isso, o aumento do número de má 

oclusão nesse período e também a tendência natural de alguns tipos de más oclusões em se 

agravar com o desenvolvimento, enfatizam a necessidade de um diagnóstico precoce preciso, 

de modo que terapias ortodônticas preventivas e medidas interceptivas possam ser 

adequadamente planejadas (STAHL; GRABOWSKI, 2003). Portanto, é de fundamental 

importância avaliar a oclusão nos períodos de dentadura mista e no início dentição 

permanente, buscando prevenir futuros danos funcionais, estéticos e psicológicos nos 

indivíduos (SIMOES et al., 2017).  

 Estudos longitudinais foram desenvolvidos com o intuito de avaliar o comportamento 

ao longo do tempo de alguns tipos de má oclusão na transição da dentadura mista para a 

dentição permanente, especificamente. As características das amostras estudadas e principais 

resultados são observados na tabela 1. Porém, há uma carência de estudos que visam 

investigar as alterações na severidade da má oclusão na fase de transição da dentadura mista 

para a dentição permanente e seus fatores determinantes. Além disso, a utilização de um 

índice para avaliação e classificação da má oclusão baseado em um conjunto de parâmetros 

oclusais torna-se essencial para investigações clínicas e epidemiológicas, além de possibilitar 

identificar a necessidade e prioridade de tratamento dos indivíduos. 

 Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações na severidade da 

má oclusão na transição da dentadura mista para a dentição permanente, baseado em um 

conjunto de critérios para classificação da má oclusão, e os fatores de risco relacionados, em 

um período de acompanhamento de seis anos. 
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Tabela 1: Estudos longitudionais relacionados ao comportamento da má oclusão na transição da dentadura mista para dentição 

permanente. 

Estudo Amostra  
 

Idade Parâmetros 

oclusais 

avaliados 

Resultados principais 

Baccetti, Franchi e 

Mcnamara, 2011, EUA 

29 

 

Baseline: 

9,2 anos (11 

meses) 

T1: 
17,8 anos (11 

meses) 

-Sobremordida 

profunda 

- 83% dos indivíduos apresentaram 

melhora na sobremordida profunda 

superior ou igual a 0,5 mm no exame 

final; 
- 62% da amostra apresentou auto-

correção da sobremordida profunda 

aos 17 anos. 

Barros et al., 2016, 

Estudo multicêntrico 
(Brasil e EUA) 

42 Baseline: 

8,66 (0,83) anos 
 

 

T1: 
13,25 (1,19) anos 

Apinhamento 

anterior inferior 

- O apinhamento dos incisivos 

inferiores diminuiu significativamente 
na transição da dentadura mista inicial 

para a dentição permanente. 

- O potencial de melhoria do 
apinhamento foi associado a maior 

apinhamento inicial, espaço livre, 

protrusão dos incisivos e aumento da 

largura maxilar. 

Phelan et al., 2014, 
EUA 

24 Baseline:  8,9 
anos (11 meses) 

Follow-up 16,8 

anos (28 meses) 

-Sobremordida 

menor ou igual a 

1,5mm 

-A sobremordida aumentou em média 
2,3 mm durante o intervalo de 

observação; 

-92% dos indivíduos que tinham 

mordida aberta no baseline, 

tiveram uma melhora na 

sobremordida maior ou igual a 0,5 

mm, e 71% apresentaram 

autocorreção do quadro; 

-71% dos indivíduos mostraram 

uma melhora na sobremordida 

maior ou igual a 1,5 mm, mas 

apenas 4% apresentaram um 

agravamento na sobreposição 

vertical dos incisivos após o 

período de acompanhamentoo. 

Sampson e Richards, 

1985, Austrália 

47 Baseline: 8,91 

(1,05) anos 

T1: 12,48 (0,97) 

anos 

Apinhamento 

anterior 

Indivíduos com mais apinhamento 

anterior no na dentadura mista 
tenderam a mostrar uma maior 

redução no apinhamento na dentição 

permanente. 
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Sanin e Sarava, 1973, 

EUA 

150 Baseline: 8* 

T1: 14* 

Apinhamento 

anterior 

A probabilidade de um indivíduo com 

apinhamento na dentadura mista ter 

apinhamento na dentição permanente 

foi de 89 %. 

Sinclair e Little, 1983, 

Canadá 

65 NR Irregularidade 

anterior 

-Irregularidade anterior não 

apresentou diferença significativa no 

período de transição das dentições; 

 

Stenvik, Espeland e 

Bergb, 2011, Noruega. 

55 Baseline: 8 anos 

T1: 65 anos 

Sobremordida 

profunda 

-Mordida cruzada 

posterior 

 

-Entre os indivíduos com 

sobremordida profunda, a melhora foi 
mais frequente que o agravamento 

desse quadro; 

-A mordida cruzada posterior 

permaneceu igual ou se desenvolveu 

em má oclusão Classe III de 

Angle. 
NR=não relatado   *moda 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações na severidade da má oclusão não 

tratada na transição da dentadura mista para a dentição permanente, num período de 

acompanhamento de seis anos. Foram incluídos 210 escolares de 7 a 12 anos de idade da 

cidade de Diamantina, MG. A amostra foi dividida de acordo com a presença ou ausência de 

má oclusão, classificados de acordo com o Índice de Estética dental (DAI). Variáveis clínicas 

como a cárie dentária, traumatismo dentário e presença de hábitos bucais também foram 

coletados. Após seis anos, os escolares passaram novamente por um exame bucal onde foram 

coletados dados referentes à alteração na severidade da má oclusão, por meio DAI. O exame 

clínico bucal foi realizado por examinadores previamente treinados e calibrados (valores de 

Kappa inter e intra-examinador e Coeficiente de Correlação Intraclasse superiores a 0,80), em 

ambas as fases do estudo. Para as análises estatísticas, foram realizadas análise descritiva e 

análise bivariada e Regressão de Poisson hierárquica. Os escolares com cárie dentária 

cavitada durante a dentadura mista tiveram um risco 1,69 vezes maior em ter agravo da má 

oclusão na dentição permanente. Indivíduos com diastema mediano, maior irregularidade 

anterior e relação molar anteroposterior de meia cúspide e uma cúspide, tiveram menores 

riscos em ter agravo da má oclusão na dentição permanente. Dentre os fatores investigados 

relacionados à má oclusão, a cárie dentária foi considerada como fator de risco ao agravo da 

má oclusão, enquanto que o diastema mediano. maior irregularidade anterior e relação molar 

não normal atuaram como fatores de proteção ao agravo da má oclusão na dentição 

permanente. 

 

Palavras-chave: Dentição mista. Dentição permanente. Má oclusão. 
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to evaluate the changes in the severity of untreated 

malocclusion in the transition from the mixed dentition to the permanent dentition in a follow-

up period of six years. A sample of 210 7 to 12-year-old schoolchildren from the city of 

Diamantina, MG, were enrolled in the study. The sample was divided according to the 

presence or absence of malocclusion, classified according to the Dental Aesthetics Index 

(DAI). Clinical variables such as dental caries, dental trauma and presence of oral habits were 

also collected. After six years, the student underwent an oral examination, where data 

regarding the change in severity of malocclusion were collected by means of the DAI. The 

oral clinical examination was performed by previously trained and calibrated examiners, 

obtaining intra and intra-examiner Kappa and Intraclass Correlation Coefficient values greater 

than 0.80, in both stages of the study. For the clinical examination, wooden spatulas, clinical 

mirror and millimetric probe were used. Descriptive analysis and bivariate analysis and 

Poisson hierarchical regression were performed. Schoolchildren with cavitated dental caries 

during the mixed dentition had a 1.69 fold-greater risk of having malocclusion worsening in 

the permanent dentition. Subjects with midline diastema, greater anterior irregularity and 

anteroposterior molar relationship of half cusp and one cusp had lower risks of presenting 

worsening of malocclusion in the permanent dentition. Among the investigated factors related 

to malocclusion, dental caries was considered as a risk factor for malocclusion, while median 

diastema. higher anterior irregularity and non-normal molar relationship acted as protective 

factors for the malocclusion worsening on the permanent dentition. 

 

Keywords: Mixed dentition. Permanent dentition. Malocclusion. 
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Introdução 

 Estudos tem apontado possíveis fatores de risco para o surgimento e/ou agravo da má 

oclusão na transição da dentadura mista para a dentição permanente. Dentre eles, os hábitos 

bucais deletérios, perda precoce, presença prévia de alguns traços de má-oclusão, bem como a 

predisposição individual ao padrão de crescimento craniofacial 
1, 2; 3; 4; 5; 6)

. Uma recente 

revisão sistemática revelou uma associação significativa entre a presença de cárie dentária e 

má oclusão em adolescentes
7
. Porém, estudos longitudinais são necessários para que a relação 

de causalidade entre má oclusão e cárie dentária seja investigada. 

 Indivíduos com certos traços de má oclusão na infância parecem desenvolver mais 

problemas dentários ao longo da vida 
8; 9

. Nesse sentido, o estágio de dentadura mista merece 

uma atenção especial, pois se caracteriza como uma fase de crescimento e desenvolvimento 

oclusal constantes modificações
10

. Com isso, o surgimento de algum tipo de má oclusão nesse 

período, bem como a tendência natural de alguns tipos de más oclusões em se agravar com o 

desenvolvimento oclusal, enfatizam a necessidade de um diagnóstico precoce preciso, de 

modo que terapias ortodônticas preventivas e medidas interceptivas possam ser 

adequadamente planejadas
11

. 

 Apesar da existência de alguns estudos que objetivaram avaliar longitudinalmente 

indivíduos com algum tipo de má oclusão, não foram identificados estudos longitudinais que 

buscaram avaliar as alterações na severidade da má oclusão na transição da dentadura mista 

para a dentição permanente, baseado em um conjunto de critérios clínicos, bem como 

investigar seus fatores determinantes. O uso de critérios para classificação de má oclusão 

devidamente validados e amplamente aceitos para investigações clínicas e epidemiológicos é 

de grande relevância uma vez que, quando utilizados, são capazes de avaliar não apenas a 

presença, mas também a severidade da má oclusão, além determinar a necessidade e 

prioridade de tratamento ortodôntico dos indivíduos avaliados. 

 Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações na severidade da 

má oclusão na transição da dentadura mista para a dentição permanente, baseado em um 

conjunto de critérios para classificação da má oclusão, num período de acompanhamento de 

seis anos. 

 

Métodos  

Considerações éticas 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - CEP / UFVJM (protocolo nº 
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2.407.089). Todos os pais/responsáveis dos escolares assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Obteve-se também a assinatura dos escolares por meio do Termo de 

assentimento.  

  

População e desenho do estudo 

 Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo realizado na cidade de Diamantina, 

MG. De acordo com este delineamento de estudo, os escolares foram classificados em grupos 

a partir da exposição: grupo não exposto (ausência de má oclusão) e grupo exposto (presença 

de má oclusão), e acompanhados com o objetivo de verificar alterações na severidade da má 

oclusão, previamente observada no baseline, conforme a classificação do Índice de Estética 

Dental (DAI)
12

 após um período de seis anos (FIG. 1). Dessa forma, o presente estudo foi 

desenvolvido em dois momentos: primeira avaliação (baseline) e segunda avaliação (T1), 

com um intervalo de seis anos. 

 

Amostragem e cálculo amostral 

 O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base nos dados obtidos em um 

estudo piloto prévio, envolvendo 50 escolares. Adotou-se uma proporção de casos (agravo da 

má oclusão) entre os não expostos (sem má oclusão no baseline) de 43,5%, um risco relativo 

de 1,5, o poder de teste de 80% e nível de significância de 5%. Um total de 81 escolares para 

cada grupo foi necessário para o desenvolvimento deste estudo. Vinte e quatro escolares 

foram adicionados em cada grupo com o intuito de compensar eventuais perdas, totalizando 

uma amostra de 210 escolares. 

 

Primeiro Momento (baseline) 

 O baseline foi composto por crianças escolares entre 7 e 12 anos de idade , todos no 

estágio de dentadura mista, oriundos de um estudo transversal prévio (CEP/UFVJM nº 

045/11)
13

. Os escolares foram avaliados em ambiente escolar por cinco examinadores 

previamente treinados e calibrados. Inicialmente, realizou-se um treinamento teórico com 

todos os examinadores. A calibração intra e inter-examinador foi estabelecida por meio de 

imagens e, posteriormente, através de exame clínico de 50 escolares considerando todas as 

condições bucais avaliadas. Posteriormente, trinta dos 50 escolares foram reavaliados. 

Verificou-se que os valores de Kappa e Coeficiente de Correlação Intraclasse dos 

examinadores foram superiores a 0,80, para todas as condições clínicas avaliadas. 
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 O exame clínico bucal foi realizado em uma sala reservada cedida pela instituição de 

ensino com a utilização de espátulas de madeira, espelho clínico e sonda milimetrada, para 

avaliação de discrepâncias oclusais. A criança permaneceu sentada em frente ao examinador e 

a uma janela, a fim de se aproveitar ao máximo a luz natural.  

 A má oclusão e cárie dentária foram avaliadas de acordo com os critérios diagnósticos 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
12

 sendo o Índice de Estética Dental (DAI) 

modificado para dentadura mista 
14

 e o Índice CPO-D/ceo-d
12

, respectivamente. O DAI 

avaliou a má oclusão com base em 10 parâmetros: ausência de dentes visíveis, apinhamento 

anterior, espaçamento anterior, diastema mediano, sobressaliência superior, sobressaliência 

inferior, maior irregularidade anterior superior, maior irregularidade anterior inferior, mordida 

aberta anterior e relação molar anteroposterior. O valor atribuído ao DAI é dado de acordo 

com a equação: (ausência de dentes visíveis x 6) + (Apinhamento anterior) + (Espaçamento 

anterior) + (Diastema mediano x 3) + (Maior irregularidade anterior superior) + (Maior 

irregularidade anterior inferior) + (sobressaliência superior x2) + (sobressaliência inferior x 4) 

+ (Mordida aberta vertical anterior x 4) + (Relação molar anteroposterior x 3) + 13 
15

. O 

escore total do DAI foi categorizado em má oclusão ausente, quando menor ou igual a 25 

pontos, e má oclusão presente, quando maior que 26 pontos. Dessa forma, foi possível 

estabelecer os grupos expostos (com má oclusão) e não expostos (sem má oclusão). 

 Para o diagnóstico de cárie dentária, tanto para dentes decíduos como permanentes, 

considerou-se os seguintes parâmetros: dentes cariados (C/c), dentes perdidos/extração 

indicada (P/e), obturados/restaurados (O/o). 

 Dados sociodemográficos e econômicos, como renda mensal familiar (de acordo com 

o salário mínimo brasileiro), escolaridade materna, sexo e idade da criança e tipo de 

habitação, foram coletados por meio de formulários respondidos pelos pais/responsáveis dos 

escolares. 

Segundo momento (T1) 

 Após um período de acompanhamento de seis anos, os escolares que participaram do 

baseline foram localizados através das listas de alunos matriculados nas instituições de 

ensino. Após terem sido localizados, os mesmos foram convidados a participar da segunda 

etapa do estudo, para avaliação da alteração na severidade da má oclusão. Os escolares foram 

selecionados para esta etapa através de um sorteio. 

 Foram incluídos nesta etapa do estudo os escolares em fase de dentição permanente. 

Aqueles que se submeteram ao tratamento ortodôntico durante o período de acompanhamento 

ou que, no momento da segunda avaliação, faziam uso de aparelho ortodôntico ou 
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apresentavam-se em fase e dentadura mista, foram excluídos do presente estudo. Os escolares 

que optaram por não participar da segunda fase do estudo foram considerados como perdas. 

 O treinamento e calibração dos examinadores (LDR e DSS) foram realizados em duas 

etapas. Inicialmente, os examinadores passaram por treinamento teórico a respeito dos 

critérios utilizados pelo Índice de Estética dental (DAI) para o diagnóstico de má oclusão. 

Nesta etapa, houve leitura desses critérios e sua aplicação em fotografias de diversos tipos de 

má oclusão, conforme parâmetros do DAI. Após esta etapa, realizou-se o exame clínico de 50 

escolares pelos examinadores e um cirurgião dentista experiente (MLRJ), com o objetivo de 

realizar a calibração inter-examinador. Com um intervalo de uma semana, os examinadores 

realizaram um segundo exame clínico em 30 dos 50 escolares participantes da calibração, 

para analisar a concordância intra-examinador. Obteve-se valores de Kappa inter e intra-

examinador  e Coeficiente de Correlação Intraclasse acima de 0,80. 

 Os escolares foram avaliados em uma sala disponibilizada pelas instituições de ensino 

com a utilização de uma espátula de madeira, espelho clínico e sonda milimetrada, sob luz 

natural, assim como no baseline. 

 Dados relacionados a características sociodemográficas e economômicas dos escolares 

e suas famílias foram coletados por meio de formulários direcionados aos pais/responsáveis. 

 

Variável dependente 

 Para a obtenção da variável dependente, alteração na severidade da má oclusão, 

obteve-se a diferença entre o escore total do DAI coletado em T1 e o escore total do DAI 

coletado no baseline, de modo que a diferença negativa ou igual a 0 (zero) foi classificada 

como melhoria/estabilidade da má oclusão, e diferença positiva foi considerada como agravo 

da má oclusão. 

 

Variáveis independentes 

 A variável independente principal foi a má oclusão classificada de acordo com o DAI, 

avaliado no baseline. Como variáveis independentes secundárias, foram consideradas 

variáveis sociodemográficas como sexo, idade do escolar, renda mensal familiar, escolaridade 

materna, número de pessoas que vivem da renda familiar, tipo de moradia e estado civil da 

mãe/responsável. Variáveis relacionadas aos hábitos bucais dos escolares também foram 

consideradas: sucção de chupeta, sucção digital, hábitos de morder objetos, o uso de 

mamadeira, respiração bucal, interposição lingual e interposição labial. As condições clínicas 

investigadas como variáveis independentes foram cárie dentária cavitada, traumatismo 
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dentário, apinhamento anterior, espaçamento anterior, diastema mediano, irregularidade 

anterior superior e inferior, sobressaliência superior e inferior, mordida aberta anterior e 

relação molar anteroposterior. Todas estas variáveis mencionadas acima foram coletadas no 

baseline.  

 

Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa SPSS (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA, versão 23.0). Realizou-se, primeiramente, a análise descritiva da amostra 

estudada. O teste Qui-quadrado, Teste Exato de Fisher e Associação de tendência linear foram 

empregados para verificar a associação entre a alteração na severidade da má oclusão e as 

variáveis independentes. As variáveis foram agrupadas em uma hierarquia de categorias, 

variando de determinantes distais a determinantes proximais. Essas categorias incluíram 

características sociodemográficas e econômicas, hábitos bucais e condições clínicas bucais. 

Para cada nível, foi realizada análise de regressão de Poisson com variância robusta para 

associar a alteração na severidade da má oclusão com cada variável independente estudada. 

Associações com valor de p <0,20 na regressão não ajustada foram selecionadas para serem 

ajustadas por nível. Posteriormente, as variáveis com valor de p<0,05 foram selecionadas para 

o modelo final Risco relativo (RR) e intervalos de confiança de 95% (IC) foram calculados. 

Considerou-se associação significativa um valor de p< 0,05 ao modelo final da regressão. 

 

Resultados 

 O presente estudo foi concluído com a participação de 89,5% da amostra inicial 

(n=210), permanecendo 103 escolares no grupo exposto e 85 escolares no grupo não exposto. 

A recusa em participar da segunda avaliação (T1) e a adesão ao tratamento ortodôntico 

durante o período de acompanhamento foram os principais motivos pelas perdas (Fig. 1). A 

maioria dos escolares (57,4%) foi composta por meninas e a média de idade dos escolares 

para o baseline e o T1 foram de 8,96 anos (DP=1,58) e 14,69 anos (DP=1,51), 

respectivamente, sendo que, cerca de 64,9% da amostra tinham entre 7 e 9 anos de idade no 

primeiro momento (baseline).  

 A tabela 1 caracteriza a amostra, descrevendo a associação entre os parâmetros 

oclusais nos dois momentos do estudo (baseline e T1). Observou-se que, dos escolares que 

apresentavam apinhamento anterior no baseline, 88,8% permaneceram com apinhamento 

anterior em T1 (p<0,001).  Dentre aqueles que apresentavam espaçamento na dentadura 

mista, 51,9% passaram a não apresentar espaçamento na dentição permanente (p<0,001). 
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Com relação aos parâmetros avaliados de forma quantitativa, diastema e mordida aberta 

anterior apresentaram uma redução significativa nos valores médios (p<0,05). Por outro lado, 

maior irregularidade anterior superior e inferior e sobressaliência superior e inferior 

apresentaram aumento significativo em suas médias (p<0,05). Dentre os escolares que 

apresentavam uma relação molar considerada normal durante o baseline, setenta e três por 

cento mantiveram esta relação (chave de molar tipo classe I de Angle) após o período de 

transição da dentadura mista para a dentição permanente (p=0,033). 

 A tabela 2 descreve a associação entre os parâmetros oclusais presentes no baseline e a 

alteração na severidade da má oclusão. Dentre os indivíduos que tinham má oclusão no 

primeiro momento (grupo exposto), 24,3% apresentaram agravo, enquanto que 71,8% dos 

escolares do grupo não exposto (sem má oclusão) apresentaram um agravo na da má oclusão 

(T1). Com relação aos parâmetros oclusais, espaçamento anterior, diastema mediano, maior 

irregularidade superior, sobressaliência superior e relação molar anteroposterior apresentaram 

associação estatisticamente significativa com a alteração na severidade da má oclusão. 

 A regressão de Poisson com variância robusta foi descrita na tabela 3. Os resultados 

do modelo não ajustado e ajustado por níveis revelaram que a escolaridade materna (RR: 

1,57; IC 95% 1,16-2,11; p=0,003) foi a única variável do nível 1 significativamente associada 

ao agravo da má oclusão na transição da dentadura mista para a dentição permanente. Já no 

nível 2 (hábitos bucais), observou-se associação estatisticamente significativa entre uso de 

mamadeira (RR:1,59; IC 95% 1,05- 2,41; p=0,029) com o agravo da severidade da má 

oclusão. O modelo ajustado do nível 3 (condições clínicas bucais) revelou que o agravo da má 

oclusão foi significativamente associado à cárie dentária cavitada (RR: 1,65; IC 95% 1,22- 

2,21; p=0,001), diastema mediano (RR: 0,52; IC 95% 0,33- 0,83; p=0,006), maior 

irregularidade anterior inferior (RR: 0,71; IC 95% 0,54- 0,94; p=0,017) e relação molar 

anteroposterior (meia cúspide RR: 0,69; IC 95% 0,50- 0,96; p= 0,027). 

 O modelo multivariado final da regressão de Poisson demonstrou que os escolares 

com lesões de cárie dentária cavitada na fase de dentadura mista, tiveram um risco 1,69 vezes 

maior de ter um agravo no quadro de má oclusão (RR: 1,69; IC 95% 1,25- 2,27; p=0,001). Já 

aqueles com presença de diastema e maior irregularidade anterior inferior durante a fase de 

dentadura mista, tiveram um risco 62% (RR: 0,38; IC 95% 0,25- 0,56; p<0,001) menor e um 

risco 32% (RR: 0,68; IC 95% 0,51- 0,88; p=0,005) menor, respectivamente, de apresentar um 

agravo na severidade da má oclusão na dentição permanente. A relação molar anteroposterior 

também manteve associação estatisticamente significativa no modelo final. Os indivíduos que 

apresentavam durante a dentadura mista uma relação molar com alteração de meia cúspide do 



41 

 

seu posicionamento normal tiveram um risco 34% menor (RR: 0,66; IC 95%; 0,48- 0,90; 

p=0,010) de ter uma piora da má oclusão. Já aqueles com a presença de uma relação molar 

com alteração de uma cúspide tiveram um risco 42% (RR: 0,58; IC 95%; 0,36- 0,91; p=0,019) 

menor de apresentar agravo da má oclusão na dentição permanente, em comparação àqueles 

com relação molar anteroposterior normal (chave de molar classe I de Angle). 

 

Discussão 

 O presente estudo revelou que 24,3% dos escolares que tinham má oclusão durante a 

dentadura mista (grupo exposto) tiveram agravo da má oclusão na dentição permanente, 

enquanto que 75,7% apresentaram melhoria/estabilidade do DAI após o período de 

acompanhamento. Tais alterações podem ser justificadas pelo próprio desenvolvimento 

oclusal observado na fase de transição da dentadura mista para a dentição permanente. Esta 

fase é caracterizada por constantes alterações dimensionais e estruturais, como o crescimento 

diferencial dos maxilares, a diminuição do perímetro do arco e a inclinação dos incisivos. 

Além disso, fatores ambientais como a presença de hábitos bucais deletérios ou a presença de 

condições clínicas, como a cárie dentária e a perda precoce dos dentes decíduos, também são 

fatores relacionados ao surgimento/agravo da má oclusão na dentição permanente 
6;16; 17; 18; 19

. 

Algumas condições clínicas oclusais previamente estabelecidas na dentadura mista tenderam 

a melhorar ou estabilizar após a transição para a dentição permanente no presente estudo, 

corroborando achados de estudos prévios, como no caso do espaçamento anterior
20;21

, 

mordida aberta anterior 
22; 23

 overjet acentuado 
21,24

 e diastema mediano 
5,25; 26

. Por outro lado, 

observou-se que algumas condições clínicas oclusais, tiveram uma tendência em agravar-se 

após o período transitório, o que também foi confirmado por outros autores, como no caso do 

apinhamento anterior 
9,20,21,27; 28

, e a irregularidade anterior 
29

.  

 A alteração na severidade da má oclusão foi avaliada com base na diferença dos 

escores totais do DAI em T1 pelo DAI coletado no baseline. Com isso, nem todos os 

escolares que tiveram uma melhoria/estabilidade da má oclusão em T1 necessariamente 

deixaram de apresentar um quadro de má oclusão. Observou-se no presente estudo que, dos 

78 escolares expostos que tiveram melhoria/estabilidade da má oclusão, 36 ainda 

permaneceram com um quadro de má oclusão (DAI>26). De semelhante modo, aqueles que 

não tinham má oclusão no baseline, mas apresentaram agravo do DAI, não necessariamente 

passaram a apresentar má oclusão na dentição permanente. Dos 85 escolares sem má oclusão 

prévia que apresentaram agravo da má oclusão, 34 passaram a ter má oclusão na dentição 

permanente (DAI>26).  
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  Dentre as características clínicas não relacionadas à oclusão, observou-se que apenas a 

presença de cárie dentária cavitada durante a dentadura mista manteve associação 

estatisticamente significativa com o agravo da má oclusão. Uma recente revisão sistemática e 

metanálise revelou uma associação significativa entre a presença de cárie dentária e má 

oclusão 
7
. A possibilidade de uma associação entre estas duas condições clínicas pode ocorrer 

de forma bidirecional, ou seja, ambas atuando como exposição ou desfecho. Como todos os 

estudos incluídos nesta revisão sistemática foram estudos transversais, a relação causal entre 

má oclusão e cárie dentária não poderia ser identificada. O presente achado revelou que os 

escolares que possuíam cárie dentária cavitada na fase de dentadura mista tiveram um maior 

risco em apresentar um agravo da má oclusão na dentição permanente, quando comparados 

àqueles sem cárie cavitada. 

 Os indivíduos que apresentaram diastema mediano durante o baseline tiveram um 

menor risco de apresentar algum agravo da má oclusão na dentição permanente. Isso pode ser 

justificado pela presença de espaço dado pelo diastema mediano ser utilizado para o 

posicionamento adequado dos dentes permanentes durante a fase de transição. A presença de 

diastema mediano pode ser considerada uma característica normal durante este período de 

desenvolvimento dentário e que, com a erupção dos incisivos laterais e caninos permanentes, 

o diastema tende a se reduzir. Logo, o diastema mediano facilitaria no posicionamento e 

alinhamento dos dentes permanentes podendo evitar o desenvolvimento de apinhamento e 

desalinhamento dentário devido à falta de espaço presente nos arcos dentários 
5,25; 26

. 

 Com relação a maior irregularidade anterior inferior, os escolares que tinham 

irregularidade anterior inferior acima de 1 mm durante o baseline tiveram um menor risco de 

apresentar agravo da má oclusão na dentição permanente, quando comparado àqueles sem 

irregularidade anterior inferior. Um dos principais fatores relacionados ao desenvolvimento de 

desalinhamento anterior é a redução do perímetro do arco ao longo do período de transição 

entre as dentições, sendo no arco inferior mais pronunciado quando comparado ao arco 

superior 
5;29; 30

 O presente resultado sugere que, apesar dos invidíduos que já apresentavam 

desalinhamento anterior inferior em fase de dentadura mista poder apresentar um agravo ou 

estabilidade desta condição na dentição permanente, o agravo da má oclusão foi mais 

significativo dentre aqueles que no baseline ainda não apresentavam irregularidade inferior e 

que, possivelmente, veio a desenvolver-se após o período transitório da dentição.  

 O presente estudo revelou que escolares que apresentaram uma relação molar de meia 

cúspide e uma cúspide na fase de dentadura mista tiveram menores riscos de apresentar 

agravo da má oclusão na dentição permanente, quando comparados àqueles com uma relação 
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molar normal. O presente achado corrobora resultados previamente estabelecidos que 

demonstram que uma relação molar do tipo classe II de Angle (degrau distal) na dentadura 

mista tende a desenvolver-se a uma relação normal (classe I de Angle) na dentição 

permanente 
31; 32; 33

. Observou-se que maior parte dos escolares que apresentaram uma relação 

molar não normal (meia e uma cúspide) baseline, desenvolveu-se para uma relação molar 

normal (relação molar classe I de Angle) na dentição permanente. Porém, uma das limitações 

do presente estudo refere-se ao critério adotado para avaliação da relação molar 

anteroposterior no baseline. De acordo com o critério adotado pelo DAI, a relação molar é 

avaliada sem levar em consideração a direção (distal ou mesial) do posicionamento de meia e 

uma cúspide quando comparado à relação normal. Diante disso, com base nos achados deste 

estudo, pode-se considerar que a maioria dos casos de relação molar de meia cúspide e uma 

cúspide no baseline referia-se a relação molar do tipo classe II de Angle (mesialização do 

primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior). Esta hipótese justificaria o a 

razão dos escolares com relação molar não-normal no baseline em ter apresentado um menor 

risco ao agravo da má oclusão na dentição permanente, uma vez que a tendência dessa relação 

molar é em estabilizar-se ou desenvolver se para uma relação normal após a fase de dentadura 

mista 
5,31,32

.  

 Por se tratar de um estudo epidemiológico, alguns fatores relacionados ao 

desenvolvimento oclusal que necessitariam de avaliações complementares específicas, como a 

alteração no comprimento e largura dos arcos, não foram investigados. Além disso, A taxa de 

perda observada neste estudo foi de aproximadamente 11% do total requerido pelo cálculo 

amostral. Levando-se em conta o desenho deste estudo, um estudo longitudinal com 6 anos de 

acompanhamento, esta taxa foi considerada baixa, mantendo o número mínimo necessário de 

indivíduos para os grupos exposto e não exposto. Portanto, a perda observada não 

comprometeu o resultado final. 

 A análise de regressão hierárquica foi realizada no presente estudo. Por meio da 

regressão hierárquica, é possível determinar os melhores preditores de uma variável 

dependente, além de controlar possíveis preditores redundantes, correlacionados entre si, o 

que poderia influenciar na magnitude do relacionamento entre as variáveis independentes e o 

desfecho
34,35

. Observou-se no presente estudo que a variável independente má oclusão 

(coletada no baseline) perdeu significância no modelo ajustado, sugerindo que outros 

parâmetros oclusais que mantiveram-se estatisticamente significativos, apresentaram uma 

relacionamento mais forte com o desfecho, o agravo da má oclusão na dentição permanente. 
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 Os resultados do presente estudo revelaram que dentre os fatores investigados, a 

presença de cárie dentária cavitada atuou como um fator de risco para o agravo da má oclusão 

na dentição permanente, enquanto que o diastema mediano, maior irregularidade anterior 

inferior acima de 1 mm e a relação molar anteroposterior de meia e uma cúspide da relação 

normal foram considerados fatores de proteção ao agravo da má oclusão após o período de 

acompanhamento. Estes achados reforçam a necessidade de cuidados à atenção primária a 

saúde bucal, como os programas de prevenção à cárie dentária, que foi considerado fator de 

risco ao agravo da má oclusão. Por outro lado, a presença de certos traços de má oclusão no 

período da dentadura mista não expôs necessariamente os indivíduos a um risco maior para a 

piora da má oclusão na dentição permanente. Além disso, o presente estudo reafirma o caráter 

multifatorial da etiologia e agravo da má oclusão em que, tanto fatores clínicos relacionados 

ou não a oclusão, como fatores ambientais estão diretamente relacionados ao agravo da má 

oclusão após a transição da dentadura mista para a dentição permanente. 

 

Conclusão 

Diante dos achados do presente estudo, pode-se concluir que: 

1) Indivíduos com cárie dentária cavitada na dentadura mista tiveram um risco 1,69 vezes 

maior em apresentar agravo da má oclusão na dentição permanente quando comparados 

àqueles sem cárie dentária. 

2) Diastema mediano, maior irregularidade anterior inferior e relação molar não-normal 

presentes na fase de dentadura mista foram considerados fatores de proteção para o agravo da 

má oclusão na dentição permanente. 
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Figura 1. Fluxograma do presente estudo longitudinal prospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo transversal prévio (n=797) 

Escolares com idade entre 7 e 12 anos 

Escolares divididos de acordo com a exposição utilizando os 

critérios de classificação de má oclusão (DAI). 

Grupo não exposto  

(ausência de má oclusão) 

n=313 

Grupo exposto 

(presença de má oclusão) 
N=484 

Cálculo do tamanho da amostra 

- estudo piloto (n=70) 
- proporção de casos entre não 

expostos: 43,5% 

-Poder do teste: 80% 

-nível de significância: 5% 
-Amostra final: n=210 

 

Estudo longitudinal prospectivo (n=210) 

 Escolares com idade entre 13 e 18 anos 

Avaliação da alteração na severidade da má oclusão 

Motivos das perdas (n=22) 
- Recusa em participar da segunda 

etapa (T1) 

- Uso de aparelho ortodôntico 
- Submeteu-se a tratamento 

ortodôntico durante o período de 

acompanhamento 
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da má 

oclusão 

n=78 

Agravo da 
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TABELAS 

Tabela 1. Associação entre os parâmetros oclusais presentes no baseline e na segunda avaliação (T1). 

 Parâmetros oclusais (T1) 

 

Parâmetros oclusais (baseline) 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

 p* 

Apinhamento   

Ausente 34 (37,8) 56 (62,2)  <0,001 

Presente 11 (11,2) 87 (88,8)   

Espaçamento   

Ausente 86 (78,9) 23 (21,1)  <0,001 

Presente 41 (51,9) 38 (48,1)   

  

Média (DP) em T1 

 

Diastema  r p
†
 

 0,77 (1,02) 0,23 (0,71) 0,335 <0,001 

Maior irregularidade superior   

1,20 (1,18) 1,77 (1,26) 0,202 0,005 

Maior irregularidade inferior   

1,07 (0,96) 1,86 (1,26) 0,228 <0,001 

Sobressaliência superior   

2,75 (1,49) 3,05 (1,52) 0,472 <0,001 

Sobressaliência inferior   

0,04 (0,44) 0,10 (0,59) 0,196 0,007 

Mordida aberta anterior   

0,10 (0,56) 0,08 (0,57) 0,276 <0,001 

 

Relação Molar anteroposterior 

 

Chave de molar (T1) 

 

  Classe I Classe II Classe III  

Normal 

Meia cúspide 

Uma cúspide 

 65 (73) 

40 (57,1) 

15 (51,7) 

11 (12,4) 

16 (22,9) 

7 (24,1) 

13 (14,6) 

14 (20) 

7 (24,1) 

0,033
a 

*Teste Qui-quadrado  aAssociação de tendência linear  † Correlação de Spearman  r=coeficiente de correlação   
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Tabela 2. Relação dos parâmetros oclusais presentes no baseline  com a alteração na severidade da má 

oclusão (variável desfecho). 

 Severidade da má oclusão (T1) p 

Parâmetros oclusais 

(baseline) 

Melhoria/estabilidade 

n (%) 

Agravamento 

n (%) 

 

Má oclusão (DAI)    

Ausente 

Presente 

24 (28,2) 

78 (75,7) 

61 (71,8) 

25 (24,3) 

<0,001 

Apinhamento    

Ausente 

Presente 

47 (52,2) 

55 (56,1) 

43 (47,8) 

43 (43,9) 

0,592 

Espaçamento    

Ausente 

Presente 

48 (44) 

54 (68,4) 

61 (56) 

25 (31,6) 

0,001 

Diastema mediano    

Ausente 

Presente 

39 (36,8) 

63 (76,8) 

67 (63,2) 

19 (23,2) 
<0,001 

Maior irregularidade 

superior 

   

0 mm 

≥1mm 

28 (41,8) 

74 (61,2) 

39 (58,2) 

47 (38,8) 
0,011 

Maior irregularidade 

inferior 

   

0 mm 

1mm 

29 (44,6) 

73 (59,3) 

36 (55,4) 

50 (40,7) 

0,054 

Sobressaliência 

superior 

   

≤3 mm 

>3mm 

67 (49,6) 

35 (66) 

68 (50,4) 

18 (34) 
0,042 

Sobressaliência 

inferior 

   

0 mm 

≥1mm 

101 (54,3) 

1 (50) 

85 (45,7) 

1 (50) 

1,000* 

Mordida aberta 

anterior 

   

Ausente 

≥1mm 

98 (54,7) 

4 (44,4) 

81 (45,3) 

5 (55,6) 

0,734 

Relação molar 

anteroposterior 

   

Normal 

Meia cúspide 

Uma cúspide 

39 (43,8) 

44 (62,9) 

19 (65,5) 

50 (56,2) 

26 (37,1) 

10 (34,5) 

0,011a 

p: Teste Qui-quadrado  *Teste Qui-quadrado Exato de Fisher aAssociação de tendência linear 
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Tabela 3. Análise de regressão de Poisson univariada e ajustada por níveis. Associação entre variáveis independentes 

e severidade da má oclusão. 

 Severidade da má oclusão 

 Univariada Multivariada 

Variáveis Independentes RR não ajustado 

(95% IC) 

P RR ajustado 

(95% IC) 

P 

Nível 1 –Variáveis 

sociodemográficas 

    

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

1 

1,08 (0,78-1,48) 

 

 

0,638 

 

 

 

 

 

 

Idade 

(B: 0,008) 

 

1,00 (0,91- 1,11) 

 

0,879 

  

Escolaridade materna 

> 8 anos  

≤ 8 anos 

 

1 

1,57 (1,16- 2,11) 

 

 

0,003 

 

1 
1,57 (1,16- 2,11) 

 

 

0,003 

Renda 

≥ 2 salários  

< 2 salários 

 

1 

1,23 (0,88- 1,71) 

 

 

0,218 

 

 

 

 

 

 

Número de Pessoas que vivem 

da Renda 

≤ 3 pessoas 

>3 pessoas 

 

 
1 

1,20 (0,82- 1,77) 

 

 

 

0,339 

 

 

 

 

 

 

Moradia 

Própria 

Não própria 

 

1 

0,92 (0,64- 1,32) 

 

 

0,666 

  

Estado civil da mãe/responsável 

Com companheiro(a) 

Sem companheiro(a) 

 

1 

1,10 (0,81- 1,51) 

 

 

0,516 

  

Nível 2 – Hábitos bucais     

Sucção de chupeta 

Não 

Sim 

 

1 

1,23 (0,90-1,68) 

 

 

0,184 

 

 

 

 

Sucção Digital 

Não  

Sim 

 

1 

1,29 (0,90-1,85) 

 

 

0,156 

 

 

 

 

 

Hábito de morder objetos 

Não 

Sim 

 

1 

0,80 (0,56- 1,13) 

 

 

0,213 

  

Uso de mamadeira 

Não 

Sim  

 

1 

1,59 (1,04- 2,43) 

 

 

0,032 

 

1 

1,54 (1,00- 2,38) 

 

 

0,049 
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Respirador bucal 

Não 

Sim 

 

1 

1,37 (0,95- 1,98) 

 

 

0,085 

 

 
 

 

Interposição lingual 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,56 (0,24- 1,32) 

 

 

0,187 

 

 

 

 

 

Interposição labial 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,82 (0,51-1,31) 

 

 

0,414 

  

Nível 3 – Condições clínicas 

bucais 

    

Cárie cavitada 

Ausente 

Presente 

 

1 

1,56 (1,10- 2,21) 

 

 

0,011 

 

1 
1,58 (1,16- 2,14) 

 

 

0,003 

Traumatismo dentário 

Ausente 

Presente 

 

1 

1,27 (0,93- 1,73) 

 

 

0,125 

  

Apinhamento anterior 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,91 (0,67- 1,25) 

 

 

0,592 

  

Espaçamento anterior 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,56 (0,39- 0,81) 

 

 

0,002 

  

Diastema 

0 mm 

≥ 1mm 

 

1 

0,36 (0,24- 0,55) 

 

 

<0,001 

 
1 

0,55 (0,35- 0,87) 

 
 

0,011 

Maior irregularidade anterior 

superior 

0 mm 

≥1mm 

 

 

1 

0,66 (0,49- 0,90) 

 

 

 

0,009 

  

Maior irregularidade anterior 

inferior 

0 mm 

≥1mm 

 

 

1 

0,73 (0,54- 0,99) 

 

 

 

0,047 

 

 

1 

0,70 (0,53- 0,93) 

 

 

 

0,014 

Sobressaliência superior 

≤3mm 

>3mm 

 

1 

0,67 (0,44- 1,01) 

 

 

0,060 

 

 
 

 

 

Sobressaliência inferior 

0 mm 

1 mm 

 

1 

1,09 (0,27- 4,41) 

 

 

0,899 

 

 

 

 

Mordida aberta anterior 

Ausente 

 

1 
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Presente 1,22 (0,67- 2,25) 0,507  

Relação molar anteroposterior 

Normal 

Meia cúspide 

Uma cúspide 

 

1 

0,66 (0,46- 0,94) 

0,61 (0,36- 1,04) 

 

 

0,023 

0,073 

 

1 
0,68 (0,49- 0,93) 

0,73 (0,45- 1,17) 

 

 

0,018 

0,191 

Dentes ausentes 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,60 (0,26- 1,40) 

 

 

0,245 

  

Má oclusão (DAI) 

Ausente 

Presente 

 

1 

0,33 (0,23- 0,48) 

 

 

<0,001 
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Tabela 4.  Análise de regressão de Poisson ajustada modelo final. Severidade da má oclusão e variáveis 

independentes. 

 Agravamento da má oclusão  

Variáveis Independentes RR ajustado 

(95% IC) 

p 

Modelo Final   

Cárie cavitada 

Ausente 

Presente 

 

1 

1,69 (1,26- 2,27) 

 

 

0,001 

Diastema 

0 mm 

>1 mm 

 

1 

0,38 (0,25- 0,56) 

 

 

<0,001 

Maior irregularidade anterior inferior 

0 mm 

≥1 mm 

 

1 

0,68 (0,52- 0,89) 

 

 

0,005 

Relação molar anteroposterior 

Normal 

Meia cúspide 

Uma cúspide 

 

1 
0,66 (0,48- 0,90) 

0,58 (0,37- 0,91) 

 

 

0,010 

0,019 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Além dos fatores inerentes ao indivíduo, como o processo de crescimento e 

desenvolvimento dentário, outros fatores têm sido relacionados ao surgimento ou agravo da 

má oclusão na dentição permanente. Dentre eles, os fatores ambientais são fortemente 

associados à prevalência e gravidade da má oclusão. 

 O presente estudo longitudinal prospectivo contribui para identificar os fatores 

preditores ao agravo da má oclusão após o período de transição da dentadura mista para a 

dentição permanente.  

 Os achados desta investigação mostraram que a presença da má oclusão na dentadura 

mista não predispôs o indivíduo ao maior risco para o agravo da má oclusão na dentição 

permanente quando comparados a indivíduos sem má oclusão. Já a cárie dentária foi apontada 

como um potencial fator de risco ao agravo da má oclusão. Este resultado reforça a 

importância dos programas de atenção à saúde bucal e prevenção à cárie dentária que, dentre 

várias consequências clínicas relacionadas a esta condição, também atua como fator causal do 

agravo da má oclusão na dentição permanente. 

 A presença de oclusopatias na dentadura mista não foi relacionada ao agravo da má 

oclusão na dentição permanente. Este achado contribui para que intervenções ortodônticas 

neste período do desenvolvimento oclusal possam ser individualmente reavaliadas, uma vez 

que algumas discrepâncias oclusais tendem a autocorreção na dentição permanente. 

 A identificação dos fatores relacionados ao agravo no quadro de má oclusão na 

dentição permanente auxiliam clínicos na tomada de decisão clínica, contribuindo para que 

prioridades de tratamento sejam adequadamente estabelecidas.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: ―Associação entre 

sinais de transtorno de déficit de atenção / hiperatividade e a função mastigatória de 

estudantes de 12 a 17 anos de idade‖, em virtude de ter filhos na idade entre 12 e 17 anos. A 

pesquisa é coordenada pela professora Maria Letícia Ramos Jorge e contará ainda com a 

participação dos cirurgiões-dentistas Débora Souto de Souza e Lucas Duarte Rodrigues, 

responsáveis por fazerem o encaminhamento das crianças/adolescentes para atendimento 

odontológico nas clínicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

quando necessário. 

A sua participação e de seu filho não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você e seu filho poderão desistir e você poderá retirar o consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

escola onde seu filho está matriculado. 

Os objetivos desta pesquisa são: avaliar os sinais ligados ao transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade e avaliar a função mastigatória dele (que chamamos de performance 

mastigatória e limiar de deglutição), se ele está mastigando alimentos de forma adequada. 

Caso você decida aceitar o convite e permitir a participação de seu filho na pesquisa, será 

submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: você assinará este termo autorizando a 

participação de seu filho na pesquisa que será realizada na própria escola, em uma sala de aula 

que não esteja sendo utilizada e com acompanhamento de um funcionário da escola, e 

responderá ao questionário enviado. O estudante também receberá um termo (termo de 

assentimento) para falar se deseja ou não participar da pesquisa, no caso dele aceitar, receberá 

uma avaliação odontológica para posterior encaminhamento às clínicas odontológicas 

especializadas da UFVJM. Esta avaliação será gratuita e você será informado sobre todos os 

procedimentos que serão necessários para melhoria da saúde bucal de seu filho. Você irá 

receber alguns questionários para preencher, podendo respondê-los em casa e, depois de 

preenchidos, manda-los com o estudante para escola para que possam ser recolhidos para a 

pesquisa. Caso não queira responder ou não saiba responder a alguma pergunta, tem toda 

liberdade de deixar a questão sem resposta (em branco). Os questionários abordam assuntos 
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sobre características do estudante como idade e sexo, estado matrimonial dos pais, perguntas 

relacionadas à capacidade de atenção e atividade do escolar e sobre a saúde do seu filho. 

Qualquer dúvida, ha um telefone disponível no final deste documento, você pode entrar em 

contato. O pesquisador realizará 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

avaliação da função mastigatória, que é a capacidade da criança em mastigar um alimento 

teste após determinado número de mastigações, e ver quantas ―mastigadas‖ o estudante 

realiza até sentir vontade de engolir, para assim, avaliar se a mastigação está adequada. Após 

a mastigação o alimento será cuspido em um copo descartável para análise em laboratório. O 

tempo total previsto para a sua participação é de 10 minutos respondendo aos documentos que 

lhe são enviados e de 30 minutos para a participação de seu filo na escola. O material teste 

mastigado será analisado nos laboratórios de Epidemiologia da UFVJM, não sendo necessária 

a presença do pai/responsável e nem do estudante no laboratório. 

Os riscos relacionados com a sua participação e de seu filho serão o possível constrangimento 

ao preencher os questionários ou ansiedade decorrentes da avaliação odontológica que será 

realizada no estudante. Você e/ou seu filho poderão interromper os exames e avaliações, bem 

como sua participação na pesquisa a qualquer momento. O material que será utilizado para 

avaliação da função mastigatória já foi amplamente utilizado em outras pesquisas com 

pessoas na mesma faixa etária de 12 a 17 anos e não há riscos referentes à saúde dos 

estudantes caso eles engulam pequenas quantidades do material teste. O pesquisador estará 

atento e tomará todos os cuidados para que isso não aconteça, através de uma observação 

cuidadosa do estudante durante a mastigação. Além disso, o pesquisador reforçará a todo 

tempo para o estudante não engolir o material. 

Esses riscos serão minimizados pelo treinamento e preparação que os examinadores terão para 

a coleta de dados, garantindo assim uma abordagem adequada para os pais, professores e os 

estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade. Os examinadores estarão preparados para 

identificar qualquer possível desconforto e interromper os procedimentos, caso isso ocorra. 

Os benefícios diretos relacionados com a participação dos pais/responsáveis e seu filho serão 

a avaliação odontológica gratuita, com esclarecimentos sobre a saúde bucal dos estudantes e 

encaminhamento para as clínicas odontológicas especializadas da UFVJM para posterior 

tratamento, quando necessário. 
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Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação e de seu filho serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando suas identificações. Não haverá gastos 

financeiros por parte dos participantes convidados. A participação será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação e de seu filho, 

agora ou em qualquer momento. 

Débora Souto de Souza 

Endereço: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Rua da glória, sala 12 

Telefone: (38) 9 92373399 

e-mail: deborasouto90@hotmail.com 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação e da criança, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação e do 

estudante. 

 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO SUJEITO DA PESQUISA:  

 

___________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO SUJEITO DA PESQUISA: 

 

______________________________________________________________________ 

Nome da professora responsável pela pesquisa: Maria Letícia Ramos Jorge 

Assinatura da professora responsável pela pesquisa:  

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia mgt 367 - km 583 - nº 5000 - alto da jacuba – 

Diamantina/mg CEP 39100000 

tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa ―Associação entre 

sinais de transtorno de déficit de atenção / hiperatividade e a função mastigatória de 

estudantes de 12 a 17 anos de idade‖. 

Neste estudo pretendemos avaliar os sinais ligados ao déficit de atenção e hiperatividade, e 

avaliar a sua função mastigatória. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): O estudo será conduzido na sua 

escola. Você participará de uma avaliação da saúde bucal, em que será realizado um exame 

clínico completo. Sua avaliação será realizada em uma sala previamente disponibilizada pela 

escola para garantir o sigilo e privacidade. Será avaliado seu peso e sua altura, bem como sua 

função mastigatória, por meio da mastigação de pastilhas. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer recurso financeiro. Você 

será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-

se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação e 

nem seus colegas de escola saberão dos seus dados coletados. Este estudo apresenta risco, que 

é o risco do constrangimento. Temos uma equipe treinada para evitar e contornar situações de 

constrangimento. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique 

sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-

se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, 

e a outra será fornecida a você. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Diamantina, ____ de ______________ de 20____ . 

Nome do sujeito da pesquisa: _______________________________ 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

Nome da professora responsável pela pesquisa: Maria Letícia Ramos Jorge 

Assinatura da professora responsável pela pesquisa:  

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia mgt 367 - km 583 - nº 5000 - alto da jacuba – 

Diamantina/mg CEP 39100000 

tel.: (38)3532-1240 

Coordenador: prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO RELACIONADO A DADOS 

SOCIOECONÔMICOS E SOCIODEMOGRÁFICOS DA SAÚDE DA CRIANÇA. 

Pais/responsáveis, vocês gostariam que seu filho/a fosse encaminhado para atendimento nas clínicas 

odontológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri caso ele tenha algum 

problema de saúde bucal? ( )sim ( ) não 

manhã ( )tarde 

Este questionário deve ser respondido pelo responsável legal da criança/adolescente. 

Nome do responsável pela criança/adolescente: ____________________________________ Idade: 

________ 

Nome da criança/adolescente: ______________________________________________ Idade: 

________Data de nascimento: ____/___/_____ 

Telefone _(__)_____________________ 

Endereço: Rua: __________________ Bairro: _______________ Cidade: ___________ 

Sexo da criança/adolescente: ( )masculino ( ) feminino 

1- Estado civil da mãe: ( ) solteira; ( ) casada; ( ) divorciada; ( ) outro 

2- Profissão:____________________________ 

3- Número de filhos do responsável: ________________________ 

4- Renda mensal do grupo familiar: 

( ) menos de um salário mínimo ( ) de um a menos de dois salários mínimos ( ) de dois a menos de 

cinco salários mínimos ( ) de cinco a menos de dez salários mínimos ( ) acima de onze salários 

mínimos 

5- Quantas pessoas vivem da renda mensal do grupo familiar? 

( ) uma ( ) duas ou três ( ) quatro ou cinco ( ) seis ou sete ( ) oito ou nove ( ) dez ou mais 

6- Escolaridade da mãe: ( )Básico (0-9 anos) ( )Secundário (9-12 anos) ( )ensino superior (13 + anos) 

7- Escolaridade do pai: ( )Básico (0-9 anos) ( )Secundário (9-12 anos) ( )ensino superior (13 + anos) 

8- Moradia: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( )Outros ( ) Em aquisição (detém a propriedade, mas a 

mesma encontra-se em fase de aquisição por meio de financiamentos) 

9- Medicamento: Seu filho faz uso de algum medicamento? ( )sim ( )não 

10- Medicamento: se sim, qual? ________________________________________ 

11- Doença: seu filo sofre de alguma doença atualmente? ( ) sim ( ) não 

12- Doença: se sim, lembra qual? ______________________________________________ 

13- Seu filho tinha alguma doença quando criança: ( )sim ( )não 

14- Doença: se sim, lembra qual? ________________________________________________ 

15- Quando criança, seu filho já teve problemas respiratórios? ( )sim ( )não 

16- Se sim, lembra qual? ___________________________________________________ 

17- Quando criança, seu filho já teve problemas urinários? ( )não ( )sim 

18- Se sim, lembra qual? _________________________________________________ 
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19- Seu filho tinha muita febre quando criança? ( )não ( )sim 

20- Seu filho tem ou teve problemas com má nutrição? ( )nunca teve ( )já teve ( )não lembro. 

21- Seu filho já teve infecção de ouvido? ( )não ( )sim 

22- Se sim, com quantos anos ele teve? _____________________________________ 

23- Teve complicações durante a gestação/gravidez de seu filho? ( )não ( )sim 

24- Se sim, se lembra qual? _______________________________________________ 

25- Durante sua gravidez, fez uso de álcool? ( ) não ( )sim 

26- Durante sua gravidez, fez uso de algum medicamento? ( )não ( )sim 

27- Se sim, se lembra qual? _______________________________________________ 

28- Fez uso de algum remédio enquanto amamentava seu filho? ( )não ( )sim 

29- Se sim, se lembra qual?_______________________________________________ 

30- Com qual pessoa seu filho passa a maior parte do tempo:___________________ 

31- Qual período seu filho passa na escola: 

( ) manhã ( ) tarde ( )noite ( )integral 

32- Seu filho já foi ao dentista? ( ) sim ( ) não 

33- Quantas vezes seu filho escova os dentes durante o dia?( ) 1 vez ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) Não 

escova todos os dias 

34- Seu filho costuma roer as unhas? ( ) Não ( ) Sim, roía [até qual idade? ________] ( ) Sim, ainda rói 

35- Seu filho costuma morder objetos? ( ) Não ( ) Sim, mordia [até qual idade? ____] ( ) Sim, ainda 

morde 

36- Seu filho chupa o chupou dedo? ( ) Não ( ) Sim, chupava [até qual idade? _____] ( ) Sim, ainda 

chupa 

37- Seu filho chupa ou chupava chupeta? ( ) Não ( ) Sim, chupava [até qual idade? ____] ( ) Sim, 

ainda chupa 

38- Seu filho toma mamadeira? ( ) Não ( ) Sim, tomava [até qual idade? _________] ( ) Sim, ainda 

toma. 

39- Seu filho range os dentes a noite? ( ) não ( )sim 

40- Seu filho amamentou no peito quando era bebê? ( )sim ( )não. 

41- Caso seu filho tenha amamentado no peito quando bebê, por quanto tempo ele mamou? ( ) menos 

de 6 meses ( ) apenas 6 meses ( ) de 6 meses a 1 ano ( ) mais de 1 ano 

42- Seu filho comia pasta de dente quando criança? ( )não ( )as vezes ( )sempre 

43- Se seu filho comia pasta de dente, você se lembra mais ou menos até qual idade ele fazia isso: 

__________________________ 
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APÊNDICE D – FICHAS CLÍNICAS  

 

FICHA CLÍNICA - BASELINE            

Nome: ____________________________________   N° da Ficha:_______  

Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino     

Data de nascimento: _____/______/_____     Idade:_____anos  

Escola: (   ) Pública                     (   ) Privada   Escolaridade: __________________ 

CPO-D/ceo-d * 

18 17 16 15/55 14/54 13/53      12/52 11/51 21/61 22/62 23/63 24/64 25/65 26 27 28 

                

48 47 46 45/85 44/84 43/83 42/82 41/81 31/71 32/72 33/73 34/74 35/75 36 37 38 

                

Coroa hígida (1)/ coroa cariada (2)/ coroa restaurada, mas cariada (3)/ coroa restaurada sem cárie (4)/ raiz exposta hígida (5)/ 

raiz cariada (6)/ raiz restaurada, mas cariada (7)/ raiz restaurada sem cárie (8)/ dente perdido devido à cárie (9)/ dente perdido 
por outras razões (10)/  dente não erupcionado (11)/ Selante de fissura (12)/ Apoio de ponte (13)/ trauma- fratura (14)/resto 

radicular (15)/dente excluído  do exame (16)  
Índice de Estética Dentária(DAI) 

 

(Dentes ausentes visíveis x 6)  
+ (Apinhamento) + (Espaçamento)  + (Diastema x 3)  + (Desalinhamento maxilar anterior) + 
(Desalinhamento mandibular anterior) + (Overjet maxilar anterior x 2) + (Overjet mandibular 
anterior x 4) + (Mordida aberta vertical anterior x 4) + (Relação molar anteroposterior x 3) + 
13 =................ TOTAL 
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FICHA CLÍNICA – SEGUNDA AVALIAÇÃO (T1) 

          

Nome: ____________________________________   N° da Ficha:_______  

Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino     

Data de nascimento: _____/______/_____     Idade:_____anos  

Escola: (   ) Pública                     (   ) Privada   Escolaridade: __________________ 

 

Índice de Estética Dentária (DAI) 

 
 

(Dentes ausentes visíveis x 6)  
+ (Apinhamento) + (Espaçamento)  + (Diastema x 3)  + (Desalinhamento maxilar anterior) + 
(Desalinhamento mandibular anterior) + (Overjet maxilar anterior x 2) + (Overjet mandibular 
anterior x 4) + (Mordida aberta vertical anterior x 4) + (Relação molar anteroposterior x 3) + 
13 =................ TOTAL 
Sobremordida profunda: (  )sim   (  )não 
Mordida cruzada posterior: (  )sim    (  )não 
Classificação de Angle: (   )normo,clusão    (  )classe I   (  )classe II   (  )classe III 
                                                                                        (  )divisão 1  (  )divisão 2 

(  )subdivisão direita   (  )subdivisão esquerda 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO ESTUDO 

TRANSVERSAL PRÉVIO 
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ANEXO C – Critérios componentes do Índice de Estética Dental (DAI) 

Ausência de Incisivo, 

canino e pré-molar 

Serão considerados os números de incisivos, caninos e pré-molares 

permanentes ausentes, nas arcadas superior e inferior. Um total de 10 

dentes deve estar presente em cada arcada. Dessa forma, havendo menos de 

10, a diferença é o número de ausentes. Os dentes não foram registrados 

como ausentes se: os espaços estivessem fechados; um dente decíduo 

estivesse na posição de seu sucessor que ainda não havia irrompido; ou um 

incisivo, canino ou pré-molar ausente estivesse substituído por prótese fixa. 

Apinhamento na 

Região de Incisivos 

Condição na qual o espaço disponível entre os caninos direito e esquerdo é 

insuficiente para acomodar todos os quatro incisivos em um alinhamento 

normal. O apinhamento na região dos incisivos foi classificado como:  

0 = sem apinhamento 

1 = apenas uma região com apinhamento 

2 = ambas as regiões com apinhamento 

Espaçamento na 

Região de Incisivos 

O espaçamento representou a condição na qual o total de espaço disponível 

entre os caninos direito e esquerdo excede o requerido para acomodar todos 

os quatro incisivos em um alinhamento normal. O espaço oriundo de um 

dente decíduo recentemente esfoliado não foi considerado quando estivesse 

claro que a substituição pelo dente permanente ocorreria em breve. O 

registro considerou:  

0 = sem espaçamento 

1 = uma região com espaçamento 

2 = ambas as regiões com espaçamento. 

Diastema O espaço (em milímetros) entre os pontos de contato das superfícies 

mesiais dos incisivos centrais superiores. 

Maior irregularidade 

anterior superior 

Posicionamentos e as rotações em relação ao alinhamento normal dos 

dentes nos quatro incisivos da arcada superior. O desalinhamento entre 

dentes adjacentes é medido através de uma sonda periodontal milimetrada. 

A ponta da sonda é posicionada em contato com a superfície vestibular do 

dente que está posicionado mais lingualmente ou rotacionado, 

Maior irregularidade 

anterior inferior 

Medição conforme anteriormente descrito para a arcada superior. 
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Sobressaliência 

superior 

Medida da relação anteroposterior entre os incisivos superior e inferior com 

os dentes em oclusão cêntrica. A distância entre a borda incisal-vestibular 

do incisivo superior mais proeminente e a superfície vestibular do incisivo 

correspondente é medida com a sonda periodontal paralela ao plano 

oclusal. 

Sobressaliência 

inferior  

Presente quando algum incisivo inferior apresentava-se protruído, 

anteriormente ou vestibularmente, em relação ao incisivo superior oposto, 

ou seja, em mordida cruzada. A medida foi realizada da mesma forma que 

para a arcada superior. 

Mordida Aberta 

Vertical Anterior 

Ausência de sobreposição vertical entre qualquer um dos pares de incisivos 

opostos, com a medição realizada pela sonda periodontal. 

Relação Molar 

Anteroposterior 

Baseada na relação dos primeiros molares permanentes superiores e 

inferiores. Quando a avaliação não podia ser feita com base nos primeiros 

molares, pela ausência desses ou por outro motivo (cárie, erupção 

incompleta, etc.), a relação entre caninos e pré-molares foi considerada. 

Foram classificados como: 

0 = normal  

1 = meia cúspide — o primeiro molar inferior deslocado meia cúspide para 

mesial ou para distal da relação oclusal normal.  

2 = uma cúspide — o primeiro molar inferior deslocado uma cúspide 

inteira ou mais para a mesial ou distal da relação oclusal normal. 
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ANEXO D – NORMAS PARA SUBMISSÃO AO PERIÓDICO AMERICAN JOURNAL 

OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 

General Information 

 
The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics publishes original research, 

reviews, case reports, clinical material, and other material related to orthodontics and dentofacial 

orthopedics. 

 
Submitted manuscripts must be original, written in English, and not published or under consideration 

elsewhere. Manuscripts will be reviewed by the editor and consultants and are subject to editorial 

revision. Authors should follow the guidelines below. 
 

Statements and opinions expressed in the articles and communications herein are those of the author(s) 

and not necessarily those of the editor(s) or publisher, and the editor(s) and publisher disclaim any 

responsibility or liability for such material. Neither the editor(s) nor the publisher guarantees, 
warrants, or endorses any product or service advertised in this publication; neither do they guarantee 

any claim made by the manufacturer of any product or service. Each reader must determine whether to 

act on the information in this publication, and neither the Journal nor its sponsoring organizations shall 
be liable for any injury due to the publication of erroneous information. 

 

Electronic manuscript submission and review 
 

The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics uses the Elsevier Editorial 

System (EES), an online manuscript submission and review system. 

 
To submit or review an article, please go to the AJO-DO EES website: http://ees.elsevier.com/ajodo. 

 

Rolf G. Behrents, Editor-in-Chief E-mail: behrents@gmail.com 
Send other correspondence to: 

Chris Burke, Managing Editor 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 
University of Washington 

Department of Orthodontics, D-569 

HSC Box 357446 

Seattle, WA 98195-7446 
Telephone (206) 221-5413 

E-mail:ckburke@aol.com 

 

 
 

Ethics in publishing 

 

Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal 
publication. 

 

Human and animal rights 

If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that the work described has 
been carried out in accordance with The Code of Ethics of the World Medical 

Association (Declaration of Helsinki) for experiments involving humans; Uniform Requirements for 

manuscripts submitted to Biomedical journals. Authors should include a statement in the manuscript 
that informed consent was obtained for experimentation with human subjects. The privacy rights of 

human subjects must always be observed. 

http://ees.elsevier.com/ajodo
mailto:behrents@gmail.com
mailto:ckburke@aol.com
https://www.elsevier.com/publishingethics
https://www.elsevier.com/journal-authors/ethics
https://www.elsevier.com/journal-authors/ethics
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried out in 

accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated guidelines, EU 
Directive 2010/63/EU for animal experiments, or the National Institutes of Health guide for the care 

and use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 1978) and the authors should 

clearly indicate in the manuscript that such guidelines have been followed. 

 

Conflict of interest 

 

Each author should complete and submit a copy of the International Committee of Medical Journal 
Editors Form for the Disclosure of Conflicts of Interest, available at http://www.icmje.org/conflicts-of-

interest/. 

 

Submission declaration and verification 
 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in 

the form of an abstract, a published lecture or academic thesis, see 'Multiple, redundant or concurrent 
publication' for more information), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its 

publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 

work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-

holder. To verify originality, your article may be checked by the originality detection service Crossref 

Similarity Check. 

 

Contributors 
 

Each author is required to declare his or her individual contribution to the article: all authors must 
have materially participated in the research and/or article preparation, so roles for all authors should be 

described. The statement that all authors have approved the final article should be true and included in 

the disclosure. 
 

Changes to authorship 

 

Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting their 
manuscript and provide the definitive list of authors at the time of the original submission. Any 

addition, deletion or rearrangement of author names in the authorship list should be made 

only before the manuscript has been accepted and only if approved by the journal Editor. To request 
such a change, the Editor must receive the following from the corresponding author: (a) the reason 

for the change in author list and (b) written confirmation (e-mail, letter) from all authors that they 

agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this 

includes confirmation from the author being added or removed. 
Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion or rearrangement of 

authors after the manuscript has been accepted. While the Editor considers the request, publication of 

the manuscript will be suspended. If the manuscript has already been published in an online issue, any 
requests approved by the Editor will result in a corrigendum. 

 

Copyright 
 

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' 

(see more information on this). An e-mail will be sent to the corresponding author confirming receipt 

of the manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or a link to the online version 
of this agreement. 

 

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including abstracts for internal 
circulation within their institutions. Permission of the Publisher is required for resale or distribution 

http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=1357
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/
http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
https://www.elsevier.com/editors/plagdetect
https://www.elsevier.com/editors/plagdetect
https://www.elsevier.com/copyright
https://www.elsevier.com/permissions
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outside the institution and for all other derivative works, including compilations and translations. If 

excerpts from other copyrighted works are included, the author(s) must obtain written permission from 

the copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by 
authors in these cases. 

 

For gold open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete an 

'Exclusive License Agreement' (more information). Permitted third party reuse of gold open access 
articles is determined by the author's choice of user license. 

 

Author rights 
As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. More 

information. 

 

Elsevier supports responsible sharing 
 

Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 

 

Role of the funding source 

 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or 
preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in 

the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to 

submit the article for publication. If the funding source(s) had no such involvement then this should be 

stated. 
 

Funding body agreements and policies 

 
Elsevier has established a number of agreements with funding bodies which allow authors to comply 

with their funder's open access policies. Some funding bodies will reimburse the author for the gold 

open access publication fee. Details of existing agreements are available online. 
 

Open access 

 

The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics offers authors a choice in 
publishing their research: 

 

Traditional Access 

 Articles are available at no additional cost to subscribers through individual or library 
subscriptions. Users in some developing countries and patient groups can access articles through 

our universal access programs. 

 Other users can access articles on a pay-per-view basis. 

 No publication fees are charged for traditional publication. 

Open access 

 Open access articles are available to subscribers and nonsubscribers, and to the wider public 
with permitted reuse. 

 For open access articles, permitted third party (re)use is defined by the following Creative 

Commons user licenses. 
 The open access publication fee for this journal is $3000, excluding taxes. Learn more about 

Elsevier's pricing policy: http://www.elsevier.com/openaccesspricing. 

https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0007/98656/Permission-Request-Form.docx
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright
https://www.elsevier.com/openaccesslicenses
https://www.elsevier.com/copyright
https://www.elsevier.com/copyright
https://www.elsevier.com/sharing-articles
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/agreements
http://www.elsevier.com/openaccesspricing
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Green open access 

Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a number of green 

open access options available. We recommend authors see our green open access page for further 

information. Authors can also self-archive their manuscripts immediately and enable public access 
from their institution's repository after an embargo period. This is the version that has been accepted 

for publication and which typically includes author-incorporated changes suggested during 

submission, peer review and in editor-author communications. 
Regardless of how you choose to publish your article, the journal will apply the same peer review 

criteria and acceptance standards. 

Green open access embargo period 
For subscription articles, an appropriate amount of time is needed for journals to deliver value to 

subscribing customers before an article becomes freely available to the public. This is the embargo 

period and it begins from the date the article is formally published online in its final and fully citable 

form. Find out more. 
This journal has an embargo period of 12 months. 

Language (usage and editing services) 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of 
these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible 

grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English 

Language Editing service available from Elsevier's WebShop. 

Informed consent and patient details 

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, which 

should be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases must be obtained 

where an author wishes to include case details or other personal information or images of patients and 
any other individuals in an Elsevier publication. Written consents must be retained by the author but 

copies should not be provided to the journal. Only if specifically requested by the journal in 

exceptional circumstances (for example if a legal issue arises) the author must provide copies of the 
consents or evidence that such consents have been obtained. For more information, please review 

the Elsevier Policy on the Use of Images or Personal Information of Patients or other Individuals. 

Unless you have written permission from the patient (or, where applicable, the next of kin), the 

personal details of any patient included in any part of the article and in any supplementary materials 
(including all illustrations and videos) must be removed before submission. 

Submission 
Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your article details 
and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF file used in the peer-

review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset your article for final 

publication. All correspondence, including notification of the Editor's decision and requests for 
revision, is sent by e-mail. 

Blinding 
The AJO-DO uses a blind review process; the identity of the author and the location of the research are 

concealed from the reviewers, and the identities of the reviewers are concealed from the author. The 
following submission items are sent to reviewers during the review process and should not contain any 

identifying information. 

Manuscript * Figures * Tables * Other Material 
The title page, which should contain complete author information, is not sent to reviewers. In the 

manuscript, please pay special attention to Material and Methods and Acknowledgments sections; 

wherever author is mentioned, use the "hidden" format in Word to conceal it, or move it to the title 
page. 

Guidelines for Original Articles 

Submit Original Articles via EES: http://ees.elsevier.com/ajodo. 

Before you begin, please review the guidelines below. To view a 7-minute video explaining how to 
prepare your article for submission, go to Video on Manuscript Preparation. 

1. Title Page. Put all information pertaining to the authors in a separate document. Include the title of 

http://webshop.elsevier.com/languageediting/
http://webshop.elsevier.com/languageediting/
https://www.elsevier.com/patient-consent-policy
http://ees.elsevier.com/ajodo
http://www.ajodo.org/content/manuprepvideo
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the article, full name(s) of the author(s), academic degrees, and institutional affiliations and positions; 

identify the corresponding author and include an address, telephone and fax numbers, and an e-mail 

address. This information will not be available to the reviewers. 
2. Abstract. Structured abstracts of 200 words or less are preferred. A structured abstract contains the 

following sections: Introduction, describing the problem; Methods, describing how the study was 

performed; Results, describing the primary results; and Conclusions, reporting what the authors 

conclude from the findings and any clinical implications. 
3. Manuscript. The manuscript proper should be organized in the following sections: Introduction and 

literature review, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, References, and figure 

captions. Express measurements in metric units, whenever practical. Refer to teeth by their full name 
or their FDI tooth number. For style questions, refer to the AMA Manual of Style, 10th edition. Cite 

references selectively, and number them in the order cited. Make sure that all references have been 

mentioned in the text. Follow the format for references in "Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals" (Ann Intern Med 1997;126:36-47); http://www.icmje.org. Include 
the list of references with the manuscript proper. Submit figures and tables separately (see below); do 

not embed figures in the word processing document. 

4. Figures. Digital images should be in TIF or EPS format, CMYK or grayscale, at least 5 inches wide 
and at least 300 pixels per inch (118 pixels per cm). Do not embed images in a word processing 

program. If published, images could be reduced to 1 column width (about 3 inches), so authors should 

ensure that figures will remain legible at that scale. For best results, avoid screening, shading, and 
colored backgrounds; use the simplest patterns available to indicate differences in charts. If a figure 

has been previously published, the legend (included in the manuscript proper) must give full credit to 

the original source, and written permission from the original publisher must be included. Be sure you 

have mentioned each figure, in order, in the text. 
5. Tables. Tables should be self-explanatory and should supplement, not duplicate, the text. Number 

them with Roman numerals, in the order they are mentioned in the text. Provide a brief title for each. 

If a table has been previously published, include a footnote in the table giving full credit to the original 
source and include written permission for its use from the copyright holder. Submit tables as text-

based files (Word is preferred, Excel is accepted) and not as graphic elements. Do not use colors, 

shading, boldface, or italic in tables. Do not submit tables as parts A and B; divide into 2 separate 
tables. Do not "protect" tables by making them "read-only." The table title should be put above the 

table and not as a cell in the table. Similarly, table footnotes should be under the table, not table cells.  

6. Model release and permission forms. Photographs of identifiable persons must be accompanied by a 

release signed by the person or both living parents or the guardian of minors. Illustrations or tables that 
have appeared in copyrighted material must be accompanied by written permission for their use from 

the copyright owner and original author, and the legend must properly credit the source. Permission 

also must be obtained to use modified tables or figures. 
7. Copyright release. In accordance with the Copyright Act of 1976, which became effective February 

1, 1978, all manuscripts must be accompanied by the following written statement, signed by all 

authors: "The undersigned author(s) transfers all copyright ownership of the manuscript [insert title of 

article here] to the American Association of Orthodontists in the event the work is published. The 
undersigned author(s) warrants that the article is original, does not infringe upon any copyright or 

other proprietary right of any third party, is not under consideration by another journal, has not been 

previously published, and includes any product that may derive from the published journal, whether 
print or electronic media. I (we) sign for and accept responsibility for releasing this material." Scan 

the printed copyright release and submit it via EES. 

8. Use the International Committee of Medical Journal Editors Form for the Disclosure of Conflict of 
Interest (ICMJE Conflict of Interest Form). If the manuscript is accepted, the disclosed information 

will be published with the article. The usual and customary listing of sources of support and 

institutional affiliations on the title page is proper and does not imply a conflict of interest. Guest 

editorials, Letters, and Review articles may be rejected if a conflict of interest exists. 
9. Institutional Review Board approval. For those articles that report on the results of experiments of 

treatments where patients or animals have been used as the sample, Institutional Review Board (IRB) 

approval is mandatory. No experimental studies will be sent out for review without an IRB approval 

http://www.icmje.org/
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_copyright.pdf
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accompanying the manuscript submission. 

Guidelines for Systematic Reviews 

Systematic Reviews and Meta-Analyses must be prepared according to 
contemporary PRISMA (Preferred Reporting for Systematic Reviews and Meta-Analyses) standards. 

The AJO-DO will screen submissions for compliance before beginning the review process. To help 

authors understand and apply the standards, we have prepared a separate Guidelines for AJO-DO 

Systematic Reviews and Meta-Analyses. This guide includes links to a Model Orthodontic Systematic 
Review and an accompanying Explanation and Elaborationdocument. 

These guidelines are supplemental to the Guidelines for Original Articles, which describe how to meet 

general submission requirements, such as figure formats, reference style, required releases, and 
blinding. 

Systematic Review and Meta-Analysis Guide for Authors 

You can access a link to an annotated example of a Model Orthodontic Systematic Review. Further 

explanation of reporting practices is given in the accompanying Explanation and 
Elaboration document. These documents have been prepared in accordance with PRISMA guidelines 

and the "PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies that 

Evaluate Health Care Interventions: Explanations and Elaboration" 
(http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000100). 

However, we have made these guidelines more relevant to orthodontics and have adapted the reporting 

template to encourage transparent and pertinent reporting by introducing subheadings corresponding 
to established PRISMA items. 

Further information on reporting of systematic reviews can also be obtained in the Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions (http://www.cochrane-handbook.org). 

Guidelines for Randomized Clinical Trials 
Randomized Clinical Trials must meet current CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials) requirements. The AJO-DO will screen submissions for compliance before beginning the 

review process. To help authors understand and apply the standards, we have prepared a separate 
document, Guidelines for AJO-DO Submissions: Randomized Clinical Trials. This document contains 

links to an Annotated RCT Sample Article and The CONSORT Statement: Application within and 

adaptations for orthodontic trials. 
These guidelines are supplemental to the Guidelines for Original Articles, which describe how to meet 

general submission requirements, such as figure formats, reference style, required releases, and 

blinding. 

Guidelines for Miscellaneous Submissions 
Letters to the Editor and their responses appear in the Readers' Forum section and are encouraged to 

stimulate healthy discourse between authors and our readers. Letters to the Editor must refer to an 

article that was published within the previous six (6) months and must be less than 500 words 
including references. Submit Letters via the EES Web site. Submit a signed copyright release with the 

letter. 

Brief, substantiated commentary on subjects of interest to the orthodontic profession is published 

occasionally as a Special Article. Submit Guest Editorials and Special Articles via the Web site. 
Books and monographs (domestic and foreign) will be reviewed, depending upon their interest and 

value to subscribers. Send books to Chris Burke, Department of Orthodontics, University of 

Washington D-569, HSC Box 357446, Seattle,WA98195-7446. They will not be returned. 

Checklist for Authors 

____Title page, including full name, academic degrees, and institutional affiliation and position of 

each author; brief description of each author's contribution to the submission; and author to whom 
correspondence and reprint requests are to be sent, including address, business and home phone 

numbers, fax numbers, and e-mail address 

____Highlights (up to 5 Highlights, written in complete sentences, 85 characters each 

____Abstract (structured, 250 words; a graphical abstract is optional) 
____Manuscript, including references and figure legends 

____Figures, in TIF or EPS format 

____Tables 
____Copyright release statement, signed by all authors 

http://prisma-statement.org/
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews_and-Meta-Analyses.doc
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews_and-Meta-Analyses.doc
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_PRISMA_Explanation_and_Elaboration.docx
https://www.ajodo.org/content/authorinfo#guidelines
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_PRISMA_Explanation_and_Elaboration.docx
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_PRISMA_Explanation_and_Elaboration.docx
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000100
http://www.cochrane-handbook.org/
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_rct_guidelines.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Annotated_RCT_Sample_Article.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_CONSORT_Statement_Application.pdf
http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_CONSORT_Statement_Application.pdf
https://www.ajodo.org/content/authorinfo#guidelines
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_copyright.pdf
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____Photographic consent statement(s) 

____ICMJE Conflict of interest statement for each author 

____Permissions to reproduce previously published material 
____Permission to reproduce proprietary images (including screenshots that include a company logo) 

 
Double-blind review 

This journal uses double-blind review, which means the identities of the authors are concealed from 
the reviewers, and vice versa. More information  is available on our website. To facilitate this, please 

include the following separately: 

Title page (with author details): This should include the title, authors' names, affiliations, 

acknowledgements and any Declaration of Interest statement, and a complete address for the 
corresponding author including an e-mail address. 

Blinded manuscript (no author details): The main body of the paper (including the references, figures, 

tables and any acknowledgements) should not include any identifying information, such as the authors' 
names or affiliations. 

Article structure 

Introduction 
Provide an adequate background so readers can understand the nature of the problem and its 

significance. State the objectives of the work. Cite literature selectively, avoiding a detailed literature 

survey or a summary of the results. 

Material and Methods 
Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. If methods have already been published, 

indicate by a reference citation and describe only the relevant modifications. Include manufacturer 

information (company name and location) for any commercial product mentioned. Report your power 
analysis and ethics approval, as appropriate. 

Results 

Results should be clear and concise. 
Discussion 

Explain your findings and explore their significance. Compare and contrast your results with other 

relevant studies. Mention the limitations of your study, and discuss the implications of the findings for 

future research and for clinical practice. Do not repeat information given in other parts of the 
manuscript. 

Conclusions 

Write a short Conclusions section that can stand alone. If possible, refer back to the goals or objectives 
of the research. 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 
• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each 

author and check that all names are accurately spelled. You can add your name between parentheses in 

your own script behind the English transliteration. Present the authors' affiliation addresses (where the 
actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter 

immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full postal 

address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each 
author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing 

and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any future queries about 

Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and that contact details are 

kept up to date by the corresponding author. 
• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was done, 

or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote 
to that author's name. The address at which the author actually did the work must be retained as the 

main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes. 

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_photo-release.pdf
http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
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Abstract 
A structured abstract using the headings Introduction, Methods, Results, and Conclusions is required 

for Original Article, Systematic Review, Randomized Controlled Trial, and Techno Bytes. An 
unstructured abstract is acceptable for Case Report and Clinician's Corner. 

Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the online 

article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form 
designed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a 

separate file in the online submission system. Image size: Please provide an image with a minimum of 

531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm 
using a regular screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. 

You can view Example Graphical Abstracts on our information site. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the best presentation of their images 

and in accordance with all technical requirements. 
Highlights 

Highlights are a short collection of bullet points that convey the core findings of the article. Highlights 

are optional and should be submitted in a separate editable file in the online submission system. Please 
use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, including 

spaces, per bullet point). You can view example Highlights on our information site. 

Acknowledgments 
Collate acknowledgments in a separate section at the end of the article before the references; do not 

include them on the title page, as a footnote to the title page, or otherwise. List here those individuals 

who provided help during the research (eg, providing help with language or writing assistance, or 

proofreading the article). 
Formatting of funding sources 

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, yyyy]; 
the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States 

Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. When 
funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research 

institution, submit the name of the institute or organization that provided the funding. 

If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or 
not-for-profit sectors. 

Artwork 
Image manipulation 
Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, manipulation for 

purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and will be dealt with 

accordingly. For graphical images, this journal is applying the following policy: no specific feature 

within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or introduced. Adjustments of 
brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long as they do not obscure or eliminate 

any information present in the original. Nonlinear adjustments (e.g. changes to gamma settings) must 

be disclosed in the figure legend. 
Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  
• Embed the used fonts if the application provides that option.  

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol, or 

use fonts that look similar. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text.  
• Use a logical naming convention for your artwork files.  

• Provide captions to illustrations separately.  

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version.  
• Submit each illustration as a separate file. 

https://www.elsevier.com/graphicalabstracts
http://webshop.elsevier.com/illustration-services/
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A detailed guide on electronic artwork is available. 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here.  
Formats 
If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, Excel) then 

please supply 'as is' in the native document format. 

Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is 

finalized, please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the resolution 
requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below):  

EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts.  

TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi.  
TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 1000 

dpi.  

TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 

500 dpi. 
Please do not:  

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically have a 

low number of pixels and limited set of colors;  
• Supply files that are too low in resolution;  

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or PDF) or MS 

Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable 

color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color 

online (e.g., ScienceDirect and other sites) in addition to color reproduction in print. Further 
information on the preparation of electronic artwork. 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A 
caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep 

text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. 

Tables 
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the relevant 

text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in accordance with 

their appearance in the text and place any table notes below the table body. Be sparing in the use of 

tables and ensure that the data presented in them do not duplicate results described elsewhere in the 
article. Please avoid using vertical rules and shading in table cells. 

References 
Citation in text 
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). 

Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and personal 

communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these 

references are included in the reference list they should follow the standard reference style of the 
journal and should include a substitution of the publication date with either 'Unpublished results' or 

'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been accepted 

for publication. 
Reference links 

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links to the 

sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, such as Scopus, 
CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are correct. Please note that 

incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may prevent link creation. 

When copying references, please be careful as they may already contain errors. Use of the DOI is 

highly encouraged. 
A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a permanent link to any electronic article. 

An example of a citation using DOI for an article not yet in an issue is: VanDecar J.C., Russo R.M., 

James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab 
beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, 

https://www.elsevier.com/artworkinstructions
https://www.elsevier.com/artworkinstructions
https://www.elsevier.com/artworkinstructions
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https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please note the format of such citations should be in the same 

style as all other references in the paper. 

Web references 
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any 

further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), 

should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a 

different heading if desired, or can be included in the reference list.  
Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by citing them 

in your text and including a data reference in your Reference List. Data references should include the 
following elements: author name(s), dataset title, data repository, version (where available), year, and 

global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the reference so we can properly identify 

it as a data reference. The [dataset] identifier will not appear in your published article. 

References in a special issue 
Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any citations in the 

text) to other articles in the same Special Issue. 

Reference management software 
Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most popular reference 

management software products. These include all products that support Citation Style Language 

styles, such as Mendeley and Zotero, as well as EndNote. Using the word processor plug-ins from 
these products, authors only need to select the appropriate journal template when preparing their 

article, after which citations and bibliographies will be automatically formatted in the journal's style. If 

no template is yet available for this journal, please follow the format of the sample references and 

citations as shown in this Guide. If you use reference management software, please ensure that you 
remove all field codes before submitting the electronic manuscript. More information on how to 

remove field codes. 

Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by clicking the 
following link: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/american-journal-of-orthodontics-and-dentofacial-

orthopedics 
When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley plug-ins 

for Microsoft Word or LibreOffice. 

Reference style 

Text: Indicate references by superscript numbers in the text. The actual authors can be referred to, but 
the reference number(s) must always be given. 

List: Number the references in the list in the order in which they appear in the text. 

Examples: 
Reference to a journal publication: 

1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. Sci Commun 

2010;16351-9. 

Reference to a book: 
2. Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.  

Reference to a chapter in an edited book: 

3. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith 
RZ, editors. Introduction to the electronic age. New York: E-Publishing Inc; 2009. p. 281-304. 

Note shortened form for last page number. e.g., 51-9, and that for more than 6 authors the first 6 

should be listed followed by 'et al.' For further details you are referred to 'Uniform Requirements for 
Manuscripts submitted to Biomedical Journals' (J Am Med Assoc 1997;277:927–34) (see 

also http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

Video 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific 
research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with their article are 

strongly encouraged to include links to these within the body of the article. This can be done in the 

same way as a figure or table by referring to the video or animation content and noting in the body text 
where it should be placed. All submitted files should be properly labeled so that they directly relate to 

http://citationstyles.org/
http://citationstyles.org/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093
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http://open.mendeley.com/use-citation-style/american-journal-of-orthodontics-and-dentofacial-orthopedics
http://open.mendeley.com/use-citation-style/american-journal-of-orthodontics-and-dentofacial-orthopedics
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the video file's content. . In order to ensure that your video or animation material is directly usable, 

please provide the file in one of our recommended file formats with a preferred maximum size of 

150 MB per file, 1 GB in total. Video and animation files supplied will be published online in the 
electronic version of your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. Please supply 

'stills' with your files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate 

image. These will be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. 

For more detailed instructions please visit our video instruction pages. Note: since video and 
animation cannot be embedded in the print version of the journal, please provide text for both the 

electronic and the print version for the portions of the article that refer to this content. 

AudioSlides 
The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published article. 

AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article on 

ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in their own words and 

to help readers understand what the paper is about. More information and examples are available. 
Authors of this journal will automatically receive an invitation e-mail to create an AudioSlides 

presentation after acceptance of their paper. 

Data visualization 
Include interactive data visualizations in your publication and let your readers interact and engage 

more closely with your research. Follow the instructions here to find out about available data 

visualization options and how to include them with your article. 
 

Research data 

This journal encourages and enables you to share data that supports your research publication where 

appropriate, and enables you to interlink the data with your published articles. Research data refers to 
the results of observations or experimentation that validate research findings. To facilitate 

reproducibility and data reuse, this journal also encourages you to share your software, code, models, 

algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the project. 
Below are a number of ways in which you can associate data with your article or make a statement 

about the availability of your data when submitting your manuscript. If you are sharing data in one of 

these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript and reference list. Please refer to 
the "References" section for more information about data citation. For more information on depositing, 

sharing and using research data and other relevant research materials, visit the research data page. 

Data linking 

If you have made your research data available in a data repository, you can link your article directly to 
the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link articles on ScienceDirect with 

relevant repositories, giving readers access to underlying data that gives them a better understanding 

of the research described. 
There are different ways to link your datasets to your article. When available, you can directly link 

your dataset to your article by providing the relevant information in the submission system. For more 

information, visit the database linking page. 

For supported data repositories a repository banner will automatically appear next to your published 
article on ScienceDirect. 

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers within the text of your 

manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; 
PDB: 1XFN). 

Mendeley Data 

This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any research data (including raw and 
processed data, video, code, software, algorithms, protocols, and methods) associated with your 

manuscript in a free-to-use, open access repository. Before submitting your article, you can deposit the 

relevant datasets to Mendeley Data. Please include the DOI of the deposited dataset(s) in your main 

manuscript file. The datasets will be listed and directly accessible to readers next to your published 
article online. 

For more information, visit the Mendeley Data for journals page. 

Data statement 
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To foster transparency, we encourage you to state the availability of your data in your submission. 

This may be a requirement of your funding body or institution. If your data is unavailable to access or 

unsuitable to post, you will have the opportunity to indicate why during the submission process, for 
example by stating that the research data is confidential. The statement will appear with your 

published article on ScienceDirect. For more information, visit the Data Statement page. 

Submission Checklist 

The following list will be useful during the final checking of an article prior to sending it to the journal 
for review. Please consult this Guide for Authors for further details of any item.  

Ensure that the following items are present: 

One author has been designated as the corresponding author with contact details: 
• E-mail address 

• Full postal address 

• Phone numbers 

All necessary files have been uploaded, and contain: 
• All figure captions 

• All tables (including title, description, footnotes) 

Further considerations 
• Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-checked' 

• References are in the correct format for this journal 

• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa 
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Web) 

For any further information please visit our customer support site  

at http://support.elsevier.com. 

Permissions 
To use information borrowed or adapted from another source, authors must obtain permission from the 

copyright holder (usually the publisher). This is necessary even if you are the author of the borrowed 

material. It is essential to begin the process of obtaining permissions early; a delay may require 
removing the copyrighted material from the article. Give the source of a borrowed table in a footnote 

to the table; give the source of a borrowed figure in the legend of the figure. The source must also 

appear in the list of references. Use exact wording required by the copyright holder. For more 
information about permission issues,  

contact permissionshelpdesk@elsevier.com or visit http://www.elsevier.com/about/policies/author-

agreement/obtaining-permission. 

Permission is also required for the following images: 
•Photos of a product if the product is identified or can reasonably be identified from the photo 

•Logos 

•Screenshots that involve copyrighted third-party material, whether a reasonably identifiable user 
interface or any nonincidental material appearing in the screenshot 

 
Proofs 
One set of page proofs (as PDF files) will be sent by e-mail to the corresponding author (if we do not 
have an e-mail address then paper proofs will be sent by post) or, a link will be provided in the e-mail 

so that authors can download the files themselves. Elsevier now provides authors with PDF proofs 

which can be annotated; for this you will need to download the free Adobe Reader, version 9 (or 
higher). Instructions on how to annotate PDF files will accompany the proofs (also given online). The 

exact system requirements are given at the Adobe site.  

If you do not wish to use the PDF annotations function, you may list the corrections (including replies 

to the Query Form) and return them to Elsevier in an e-mail. Please list your corrections quoting line 
number. If, for any reason, this is not possible, then mark the corrections and any other comments 

(including replies to the Query Form) on a printout of your proof and scan the pages and return via e-

mail. Please use this proof only for checking the typesetting, editing, completeness and correctness of 
the text, tables and figures. Significant changes to the article as accepted for publication will only be 

considered at this stage with permission from the Editor. We will do everything possible to get your 

article published quickly and accurately. It is important to ensure that all corrections are sent back to 

https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-data/data-profile
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mailto:permissionshelpdesk@elsevier.com
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us in one communication: please check carefully before replying, as inclusion of any subsequent 

corrections cannot be guaranteed. Proofreading is solely your responsibility. 

Offprints 
The corresponding author will, at no cost, receive a customized Share Link providing 50 days free 

access to the final published version of the article on ScienceDirect. The Share Link can be used for 

sharing the article via any communication channel, including email and social media. For an extra 

charge, paper offprints can be ordered via the offprint order form which is sent once the article is 
accepted for publication. Both corresponding and co-authors may order offprints at any time via 

Elsevier's Webshop.  
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