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RESUMO 
A deformidade dento-facial refere-se a uma entidade nosológica frequente, representada 

pelo conjunto de casos ortodônticos que implica o recurso à cirurgia ortognática na correção das 

bases ósseas maxilares. Este tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático levanta importantes 

questões de índole psicossocial, constituindo preocupação clínica na atualidade. A literatura 

demonstra o carácter incapacitante da deformidade dento-facial, o qual se manifesta num certo 

comprometimento do bem-estar social com implicações significativas nas áreas educativas e 

profissionais e ainda, na vida afetiva. São apontadas na procura do tratamento ortodôntico-

cirúrgico-ortognático razões de ordem estética e funcional e, a superação das expectativas dos 

pacientes, deve ser considerada como um dos objetivos do tratamento. A auto-estima, a 

qualidade de vida, a depressão e a ansiedade são as dimensões psicossociais da deformidade 

dento-facial mais abordadas na literatura. Os pacientes com um baixo nível de auto-estima e 

uma qualidade de vida pobre, são os que procuram com mais frequência este tratamento. A 

partir do momento em que há uma preocupação crescente nos tratamentos objetivados nos 

desejos dos pacientes, verifica-se igualmente uma necessidade crescente de compreender as 

suas perceções individuais. É expectável que quem recorra a este tipo de intervenção, 

reconheça uma grande distância entre as características faciais que percebe em si e as que 

desejaria ter, tendo, por isso uma baixa auto-estima. O nível de sofrimento psicológico na 

deformidade dento-facial é frequentemente alto, o suficiente para prever a persistência de 

problemas no relacionamento interpessoal e consequentemente afetar significativamente a 

qualidade de vida global. A literatura revela que alguns traços de personalidade negativos ou 

positivos podem ter a sua origem na aparência dento-facial do indivíduo, podendo tornar-se 

alguns pacientes melhores candidatos para um tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático do 

que outros. Alguns estudos demonstraram que, em geral, pacientes com deformidade dento-

facial não evidenciam problemas psiquiátricos relacionados. Contudo, determinados subgrupos 

de pacientes, podem manifestar indicadores, tais como a ansiedade ou a depressão. Dado que 

existe uma forte associação entre o tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático e todo este 

conjunto de variáveis psicossociais, a orientação do paciente com deformidade dento-facial para 

serviços de saúde mental, torna-se pertinente e a intervenção psicológica assume legitimidade. 

Assim, foram objetivos desta investigação conhecer as ideias e representações dos pacientes 
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com deformidade dento-facial sobre o tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático, conhecer o 

impacto psicossocial da deformidade dento-facial e comparar estes pacientes com um grupo 

controlo, bem como compreender a importância que os profissionais de saúde atribuem a uma 

eventual intervenção psicológica nos doentes intervencionados com tratamento ortodôntico-

cirúrgico-ortognático. Participaram nesta investigação 82 pacientes, 43 do grupo estudo 

(pacientes encaminhados para tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático) e 39 do grupo 

controlo (pacientes encaminhados para tratamento ortodôntico) e 56 profissionais de saúde 

relacionados com tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: questionário sócio-demográfico, questionário ortodôntico (versão portuguesa 

adaptada), escala de auto-estima global de Rosenberg (RSES) (versão portuguesa adaptada), 

questionário de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQoL-

BREF) (versão portuguesa adaptada), questionário de sintomas psicopatológicos (BSI) (versão 

portuguesa adaptada) e questionário de apoio na cirurgia ortognática (versão portuguesa 

adaptada). Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de auto-estima, 

qualidade de vida, ansiedade e depressão entre o grupo estudo e o grupo controlo. Observamos, 

através de uma revisão da literatura, uma falta de consenso entre as diversas escalas e 

instrumentos utilizados na avaliação de vários indicadores em pacientes com deformidade dento-

facial, tornando-se extremamente difícil a comparação de resultados. Apesar de a literatura 

destacar a relevância de fatores psicossociais na deformidade dento-facial, os médicos dentistas 

e os médicos cirurgiões maxilofaciais não reconhecem a importância da intervenção dos 

cuidados de saúde mental na deformidade dento-facial encaminhando pouco os seus pacientes 

para estes serviços. Sentem, contudo, que a formação nesta área específica seria uma mais 

valia para a sua atividade clínica. A inclusão dos profissionais de saúde mental na equipa 

pluridisciplinar para a resolução de casos com tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático, 

afigura-se útil. 

Palavras-chave 

deformidade dento-facial; tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático; motivação; 

decisão; auto-estima; qualidade de vida; saúde mental; intervenção psicológica. 
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ABSTRACT 

The dental-facial deformity refers to a common disease entity, represented by the set of 

orthodontic cases involving the use of orthognathic surgery to correct the maxillary bone. This 

surgical-orthodontic treatment raises important issues of psychosocial nature, constituting clinical 

concern today. The literature shows the disabling nature of the dental-facial deformity, which 

manifests itself in a certain commitment of social welfare with significant implications for 

educational and professional areas and, to the emotional life. Reasons of aesthetic and functional 

order and exceeded expectations of the patients should be considered as one of the goals of the 

treatment, and it is one of surgical-orthodontic treatment. Self-esteem, quality of life, depression 

and anxiety are the psychosocial dimensions of dental-facial deformity more discussed in the 

literature. Patients with a low level of self-esteem and poor quality of life are looking more often 

this treatment. From the moment that there is a growing concern in targeted treatments in the 

desires of patients, there is also a growing need to understand their individual perceptions. It is 

expected that those who use to this type of intervention, recognize a great distance between 

facial features that perceives itself and those that wish to have, and therefore a low self-esteem. 

The level of psychological distress in dental-facial deformity is often high enough to provide for 

the continuing problems in interpersonal relationships and therefore significantly affect the overall 

quality of life. The literature reveals that some negative or positive personality traits may have its 

origin in dental-facial appearance of the individual, which may become some best candidate 

patients for a surgical-orthodontic treatment than others. Some studies demonstrate that, in 

general, patients with dental-facial deformity evidence psychiatric problems unrelated. However, 

certain subgroups of patients may manifest indicators such as anxiety and depression. Since 

there is a strong association between surgical-orthodontic treatment and this whole set of 

psychosocial variables, the orientation of the patient with dental-facial deformity for mental health 

services, it becomes relevant and psychological intervention becomes legitimate. Thus, the 

objectives of this research were to know the ideas and representations of patients with dental-

facial deformity on the surgical-orthodontic treatment, meet the psychosocial impact of dental-

facial deformity and compare these patients with a control group, and also understand the 

importance that health professionals give potential psychological intervention in patients 

intervened with surgical-orthodontic treatment. Participated in this investigation 82 patients, 43 of 
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the study group (patients referred for surgical-orthodontic treatment) and 39 in the control group 

(patients referred for orthodontic treatment) and 56 health professionals related surgical-

orthodontic treatment. The following instruments were used: sociodemographic questionnaire, 

orthodontic questionnaire (adapted portuguese version), Rosenberg self-esteem scale (RSES) 

(adapted portuguese version), quality of life assessment questionnaire of World Health 

Organization (WHOQoL-BREF) (adapted portuguese version), brief symptom inventory (BSI) 

(adapted portuguese version) y support questionnaire in orthognathic surgery (adapted 

portuguese version). Significant differences in the values of self-esteem, quality of life, anxiety 

and depression among the study group and the control group were not found. We observed, 

through a literature review, a lack of consensus between the various scales and instruments used 

in the evaluation of various indicators in patients with dental-facial deformity, making it extremely 

difficult to compare results. Although the literature emphasize the relevance of psychosocial 

factors in dental-facial deformity, dentists and doctors maxillofacial surgeons do not recognize the 

importance of interventions in mental health care in dental-facial deformity little forwarding their 

patients for these services. But they feel that training in this particular area would be an asset to 

its clinical activity. The inclusion of mental health professionals in a multidisciplinary team to solve 

cases with surgical-orthodontic treatment, it is useful. 

Keywords 

dental-facial deformity; surgical-orthodontic treatment; motivation; decision; self-esteem; 

quality of life; mental health; psychological intervention. 
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RÉSUMÉ 

La déformation dento-faciale réfère à une entité nosologique fréquente, représentée par 

l'ensemble des cas orthodontiques impliquant l'utilisation de la chirurgie orthognatique pour 

corriger l'os des maxillaires. Ce traitement orthodontique associé à une chirurgie orthognatique 

soulève des questions importantes de nature psychosociale, constituant aujourd’hui une 

préoccupation clinique. La littérature montre le caractère invalidant de la déformation dento-

faciale, qui se manifeste par un compromis du bien-être social, avec des conséquences 

importantes dans les domaines professionnels, éducatifs, et affectifs. Le recours au traitement  

orthodontique associé à une chirurgie orthognatique, se fait surtout pour des raisons d’ordre 

esthétique et fonctionnel et dépasser les attentes des patients doit être considéré comme l'un des 

objectifs primordiaux du traitement. L'estime de soi, la qualité de vie, la dépression et l'anxiété 

sont les dimensions psychosociales de la déformation dento-faciale plus abordées dans la 

littérature. Les patients avec un faible niveau d`estime de soi et de qualité de vie, sont ceux qui 

cherchent le plus souvent ce traitement. Dès l'instant où il y a une préoccupation croissante pour 

les traitements ciblés dans les désirs des patients, il y a aussi un besoin croissant de comprendre 

leurs perceptions individuelles. Il faut s`attendre, que ceux qui ont recours à ce type 

d'intervention, reconnaissent un écart entre les vrais traits de leur visage, et ceux qu’ils 

aimeraient en avoir, entrainant, par conséquence, une faible estime de soi. Le niveau de détresse 

psychologique chez la déformation dento-faciale est souvent assez élevé pour assurer la 

persistance de problèmes dans les relations interpersonnelles, et affecte donc de manière 

significative, la qualité de vie globale. La littérature rélève que certains traits négatifs ou positifs 

de la personnalité, peuvent avoir son origine dans l’apparence dento-faciale de l'individu, pouvant 

quelques patients être meilleurs candidats pour un traitement orthodontique associé à une 

chirurgie orthognatique que d'autres. Des études ont démontré qu’en général, les patients atteins 

par une déformation dento-faciale, ne présentent pas des problèmes psychiatriques liés à celle-

ci. Toutefois, certains sous-groupes de patients peuvent manifester des indicateurs, tels que, 

l'anxiété ou la dépression. Comme il existe une forte association entre traitement orthodontique 

associé à une chirurgie orthognatique et toute cette série de variables psychosociales, 

l'orientation du patient avec une déformation dento-faciale vers les services de santé mentale 

devient pertinente, et l’intervention psychologique, légitime. Ainsi, les objectifs de cette recherche 
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étaient de connaître les idées et les représentations des patients atteints de déformation dento-

faciale sur le traitement orthodontique associé à une chirurgie orthognatique, connaître l`impact 

psychosocial de la déformation dento-faciale et comparer ces patients avec un groupe de 

contrôle, et aussi comprendre l'importance que les professionnels de santé donnent à une 

potentielle intervention psychologique chez les patients ayant subi un traitement orthodontique 

associé à une chirurgie orthognatique. Cette étude a été  réalisée avec la participation de 82 

patients, 43 du groupe d'étude (patients référés pour un traitement orthodontique associé à une 

chirurgie orthognatique) et 39 du groupe de contrôle (patients référés pour un traitement 

orthodontique) et 56 professionnels de santé liés à un traitement orthodontique associé à une 

chirurgie orthognatique. Les instruments suivants ont été utilisés: questionnaire socio-

démographique, questionnaire orthodontique (version portugaise adaptée), échelle d’estime de 

soi de Rosenberg (version portugaise adaptée), questionnaire sur la qualité de vie de 

l´Organisation mondiale de la Santé, dans sa version abrégée (version portugaise adaptée), 

questionnaire de symptômes psychopathologiques (version portugaise adaptée) et questionnaire 

de soutien en chirurgie orthognatique (version portugaise adaptée). 

Des différences significatives dans les valeurs d´ estime de soi, de qualité de vie, d'anxiété 

et de dépression entre le groupe d'étude et le groupe de contrôle n`ont pas été trouvées. Nous 

avons observé, après une révision, de la littérature, un manque de consensus entre les 

différentes échelles et instruments utilisés dans l'évaluation des divers indicateurs chez les 

patients atteints déformation dento-facial, ce qui rend extrêmement difficile la comparaison des 

résultats. Bien que la littérature souligne la pertinence des facteurs psychosociaux dans la 

déformation dento-facial, dentistes et médecins chirurgiens maxillo-faciaux ne reconnaissent pas 

l'importance de l`intervention des soins de santé mentale dans la déformation dento-facial, et de 

ce fait, ne  recommandent pas à  leurs patients ces services. Cependant, ils estiment que la 

formation dans ce domaine particulier, serait un atout à leur activité clinique. L'inclusion de 

professionnels de santé mentale dans une équipe pluridisciplinaire pour résoudre des cas soumis 

à un traitement orthodontique associé à une chirurgie orthognatique, s’avère de toute évidence 

utile. 

Mots  clé 

déformation dento-faciale; traitement orthodontique ; chirurgie orthognatique; motivation; 

décision; estime de soi; qualité de vie; santé mentale; intervention psychologique. 
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RESUMEN 
La deformidad dentofacial se refiere a una entidad nosológica frecuente, representada por 

el conjunto de casos ortodóncicos que implica el recurso a la cirugía ortognática en la corrección 

de las bases óseas maxilares. Este tratamiento ortodóncico-quirúrgico-ortognático aporta 

importantes cuestiones de índole psicosocial constituyendo, actualmente, preocupación clínica. 

La literatura demuestra el carácter incapacitante de la deformidad dentofacial, lo que se 

manifiesta en un cierto compromiso del bienestar social, con implicaciones significativas en las 

áreas educativas y profesionales y también, en la vida afectiva. Para el tratamiento ortodóncico-

quirúrgico-ortognático se aducen razones de orden estética y funcional y la superación de las 

expectativas de los pacientes debe ser considerada como uno de los objetivos del tratamiento. 

La autoestima, la calidad de vida, la depresión y la ansiedad son las dimensiones psicosociales 

de la deformidad dentofacial más abordadas en la literatura. Los pacientes con un bajo nivel de 

autoestima y una calidad de vida pobre, son los que buscan este tratamiento con más 

frecuencia. A partir del momento en que hay una preocupación creciente en los tratamientos 

objetivados en los deseos de los pacientes, se verifica igualmente una necesidad creciente de 

comprender sus percepciones individuales. Se espera que quien recurra a este tipo de 

intervención, reconozca una gran distancia entre las características faciales que percibe en sí y 

las que desearía tener, teniendo, por eso una baja autoestima. El nivel de sufrimiento psicológico 

en la deformidad dentofacial frecuentemente es alto, lo suficiente para prever la persistencia de 

problemas en la relación interpersonal y consecuentemente afectar, de forma significativa, la 

calidad de vida global. También la literatura revela que algunos trazos de personalidad negativos 

o positivos pueden tener su origen en la apariencia dentofacial del individuo, pudiendo ser que 

algunos pacientes fueran mejores candidatos para un tratamiento ortodóncico-quirúrgico-

ortognático que otros. Algunos estudios han demostrado que, en general, pacientes con 

deformidad dentofacial no evidencian problemas psiquiátricos relacionados. A pesar de ello, 

determinados subgrupos de pacientes, pueden manifestar indicadores, tales como la ansiedad o 

la depresión. Dado que existe una fuerte asociación entre el tratamiento ortodóncico-quirúrgico-

ortognático y todo este conjunto de variables psicosociales, la orientación del paciente con 

deformidad dentofacial a los servicios de salud mental, se vuelve pertinente y la intervención 

psicológica pasa a ser legítima. Así, fueron objetivos de esta investigación conocer lo que 
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piensan los pacientes con deformidad dentofacial del tratamiento ortodóncico-quirúrgico-

ortognático, conocer el impacto psicosocial de la deformidad dentofacial y comparar estos 

pacientes con un grupo control, y además comprender la importancia que los profesionales de la 

salud atribuyen a una eventual intervención psicológica en los pacientes intervenidos con 

tratamiento ortodóncico-quirúrgico-ortognático. Participaron en esta investigación 82 pacientes, 

43 del grupo de estudio (pacientes encaminados al tratamiento ortodóncico-quirúrgico-

ortognático) y 39 del grupo control (pacientes encaminados a tratamiento ortodóncico) y 56 

profesionales de la salud relacionados con el tratamiento ortodóncico-quirúrgico-ortognático. 

Fueron utilizados los siguientes instrumentos: cuestionario socio-demográfico, cuestionario de 

ortodoncia (versión portuguesa adaptada), escala de autoestima global de Rosenberg (RSES) 

(versión portuguesa adaptada), cuestionario de evaluación y de calidad de vida de la 

Organización Mundial de la Salud (WHOQoL-BREF) (versión portuguesa adaptada), cuestionario 

de síntomas psicopatológicos (BSI) (versión portuguesa adaptada) y cuestionario de apoyo en la 

cirugía ortognática (versión portuguesa adaptada). No fueron encontradas diferencias 

significativas en los valores de autoestima, calidad de vida, ansiedad y depresión entre el grupo 

de estudio y el grupo de control. Asimismo observamos, a través de una revisión de la literatura, 

una falta de consenso entre las diversas escalas e instrumentos utilizados en la evaluación de 

varios indicadores en pacientes con deformidad dentofacial, volviéndose extremamente difícil la 

comparación de resultados. A pesar de que la literatura destaca la relevancia de factores 

psicosociales en la deformidad dentofacial, los odontólogos, estomatólogos y cirujanos 

maxilofaciales no reconocen la importancia de la intervención de los cuidados de salud mental en 

la deformidad dentofacial encaminando poco sus pacientes para estos servicios. De todas 

formas siente que la formación en esta área específica sería un valor añadido para su actividad 

clínica. La inclusión de los profesionales de la salud mental en el equipo multidisciplinario para la 

resolución de casos con tratamiento ortodóncico-quirúrgico-ortognático, puede ser útil. 

Palabras clave 

Deformidad dentofacial; tratamiento ortodóncico-quirúrgico-ortognático; motivación; 

decisión; autoestima; calidad de vida; salud mental; intervención psicológica. 
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«A dúvida é um estado de insatisfação e inquietude do qual lutamos para nos desvencilhar e passar para um 

estado de crença, ao passo que este é um estado calmo e satisfatório que não desejamos evitar ou transformar 

numa crença em outra coisa. Pelo contrário, nós agarramo-nos tenazmente não só ao acreditar, mas a acreditar 

precisamente naquilo em que acreditamos. Tanto a dúvida como a crença têm efeitos positivos sobre nós, ainda que 

bem distintos. A crença não nos faz agir prontamente, mas predispõe-nos a agir de uma certa maneira quando 

surge a ocasião. A dúvida é desprovida desse efeito ativo, mas estimula-nos a investigar até que ela própria seja 

aniquilada. (...) A irritação da dúvida provoca uma luta para alcançar um estado de crença.» 

Charles Peirce, «A Fixação da Crença» 
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INTRODUÇÃO 
A evolução da ciência ortodôntica tem tentado responder ao longo dos tempos a questões 

de diversas índoles(1). A biológica e a técnica, denominada de biomecânica, são sem dúvida, 

aquelas que mais têm proporcionado soluções clínicas no tratamento dos casos(1). À parte dos 

casos exclusivamente ortodônticos, deparamo-nos frequentemente com casos ortodôntico-

cirúrgicos, em que o recurso à cirurgia-ortognática é indispensável para a correção das bases 

ósseas. Para além disso, todas as questões de índole psicossocial tornam este último tratamento 

de grande dificuldade clínica e constituem uma importante preocupação da atualidade. No 

entanto, a sociedade profissional e a científica não têm encontrado resposta para muitas das 

questões que surgem perante este tipo de tratamento. 

Há todo um conjunto de características psicossociais que podem influenciar o tratamento 

proposto e os profissionais necessitam de as ter em consideração, sob o risco de não 

alcançarem pleno sucesso no tratamento. Parecem existir determinados fatores que fazem de 

alguns pacientes melhores candidatos do que outros. Com efeito, torna-se imperativo, primeiro 

que tudo, perceber o impacto da deformidade dento-facial (DDF) e do tratamento ortodôntico-

cirúrgico-ortognático (TOCO) nos pacientes. A intervenção da área relativa à saúde mental 

(Psicologia ou Psiquiatria) aquando da abordagem ortodôntica-cirúrgica num paciente é de 

grande importância, mas está ainda pouco estudada. A preparação emocional do paciente para 

receber um procedimento cirúrgico desta magnitude, não deve ser descurada, uma vez que os 

desequilíbrios emocionais, a falta de integração social e a baixa auto-estima (AE) são uma 

realidade(2, 3). O acompanhamento psicológico deveria, por isso, ser usual num tratamento em 

que grandes alterações faciais podem ser alcançadas.  

Por este domínio de investigação ser pouco abordado em Portugal, por muitos até 

desconhecido, pouco existe publicado sobre o tema. É precisamente com o objetivo de 

preencher esta lacuna na literatura científica, que surge esta tese de doutoramento. Pretende-se 

colocar à disposição dos profissionais que se dedicam à prática de TOCO, mais informação, de 

modo a promover a qualidade no seu «atendimento». 

Esta investigação foi estruturada em três partes principais. Numa primeira foi realizada 

uma exploração teórica em que se procurou fazer o ―estado da arte‖ neste domínio científico, 

recorrendo a obras de referência e monografias, dando particular destaque a estudos empíricos 
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mais recentes. Numa segunda, foi descrito o trabalho empírico em que são colocadas as 

questões e as hipóteses de investigação, foi descrito o desenho da investigação, feita a 

caracterização dos participantes e definidos quais os instrumentos utilizados. Foi depois 

explicado o procedimento seguido e foram apresentados e discutidos os resultados. Na terceira 

e última parte foram apresentadas as conclusões, procurando destacar-se as implicações deste 

estudo na prática clínica dos profissionais de saúde que trabalham com estes pacientes.  

  Assim, são três os objetivos da investigação: 

1- conhecer as ideias e representações dos pacientes com DDF sobre o TOCO; 

2- conhecer o impacto psicossocial da DDF e comparar estes pacientes com um grupo 

controlo (pacientes sujeitos a tratamento exclusivamente ortodôntico); 

3- compreender a importância que os profissionais de saúde atribuem a uma eventual 

intervenção psicológica no TOCO. 
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CAPÍTULO I . EXPLORAÇÃO TEÓRICA 

1. A Deformidade Dento-Facial 

W. Proffit refere-se à DDF mencionando desvios nas proporções faciais e nas relações 

oclusais, graves o suficiente ao ponto de se tornarem incapacitantes(4). Na verdade, o que hoje é 

denominado de DDF foi descrito em 1975 como má oclusão incapacitante(4). Apesar de quase 

todos estes pacientes apresentarem uma má oclusão grave, não é apenas esta característica 

que define a condição(4). Sabemos que um sofrimento psicológico significativo pode afetar em 

maior ou menor grau a qualidade de vida (QV) de um indivíduo(5, 6). Isto pode acontecer caso a 

função mandibular esteja comprometida, já que são requeridos esforços extras e movimentos 

compensatórios de modo a ser conseguida a mastigação de uma dieta mole(4). Uma vez que 

estes indivíduos não conseguem comer certos alimentos em público de uma forma socialmente 

aceitável, evitam fazê-lo(4). São também comuns dificuldades na fala e na respiração, 

particularmente nas deformidades com mordida aberta, as quais se manifestam normalmente em 

dolicofaciais(4) (figura 1). Secundariamente, a aparência dentária e facial, conduzem muitas 

vezes a uma discriminação nas interações sociais(2, 4, 5, 7, 8). Este comprometimento do bem-estar 

social sendo difícil de quantificar não é fácil de definir(7). 

Para melhor ou para pior, a estética facial pode influenciar muitos aspetos da nossa vida 

pessoal e profissional(4-6, 9). Ela é uma razão comum na procura de tratamento ortodôntico e o 

seu aperfeiçoamento é um dos objetivos do tratamento(7, 8). Outras características psicossociais 

podem ser inevitavelmente afetadas como a inteligência e a personalidade(6). Os efeitos da má 

oclusão podem ser de tal modo prejudiciais que podem deixar o seu portador, em desvantagem 

social e profissionalmente deficiente(6). Contudo, profissionais e leigos estão cada vez mais 

conscientes do impacto que a DDF e a má oclusão podem ter sobre a qualidade de vida 

relacionada com a saúde oral (QVRSO) e com o funcionamento psicológico(10). Importa referir 

que a DDF afeta aproximadamente 20% da população mundial(11). 



 

26 

Os dados publicados mostram que, nos Estados Unidos, entre metade e um terço dos 

pacientes encaminhados para avaliação na clínica dento-facial da Universidade da Carolina do 

Norte apresentam um alto nível de sofrimento psicológico, o suficiente para prever a persistência 

de problemas no relacionamento interpessoal e afetar significativamente a QV global(4). 

Quando e a relação intermaxilar é correta, os dentes apinhados e mal posicionados 

podem ser corrigidos por movimentos dentários ortodônticos(4). No entanto, há limites máximos 

para se mover um dente e estes tornam-se realmente importantes quando um overjet ou um 

Figura 1. Caso clínico A. 

Paciente adulto, do sexo masculino, diagnosticado com deformidade dento-facial. Observa-se um aumento da altura 

inferior da face e presença de uma mordida aberta considerável. Foram relatadas dificuldades na mastigação, 

respiração e fala. A estética foi também um dos principais motivos apontados pelo paciente na procura pelo 

tratamento. 

Fonte: Autor, fevereiro 2013. 
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Figura 2. Caso clínico B – Inicial. 

Fotografias iniciais de paciente com 11 anos e 8 meses, do sexo masculino, diagnosticado com uma classe II 

esquelética com origem numa retrognatia mandibular. O selamento labial encontra-se ausente e clinicamente não 

existem guias ocluso-funcionais. 

Fonte: Autor, fevereiro 2009. 

overbite necessita de ser corrigido(4). Se existe uma discrepância no tamanho ou na posição dos 

maxilares que contribui para agravar uma má oclusão e se reflete em proporções faciais 

impróprias, existem três tratamentos possíveis: modificação do crescimento, camuflagem 

ortodôntica (a qual produz uma compensação dentária à discrepância esquelética) e a reposição 

cirúrgica dos maxilares e/ou dos segmentos dento-alveolares (cirurgia ortognática)(4). A 

modificação do crescimento, dentro do possível, é a abordagem ideal(4, 12) (figura 2 e 3). É 

frequentemente chamada de ortopedia dento-facial e embora a sua eficácia permaneça 

altamente controversa, pode alterar a expressão do crescimento e melhorar as relações 

intermaxilares(4, 12). No entanto, a compensação dentária que daí resulta é inevitável e para os 
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problemas esqueléticos, muitas vezes não são obtidos os melhores resultados(4) .  Na verdade, a 

compensação dentária pode não melhorar a estética facial e dentária, podendo mesmo piorá-la(4, 

13). Para o resultado ser satisfatório, as proporções faciais e as relações dentárias têm de ser 

aceitáveis(4, 13). O que acontece em alguns destes casos é que o tratamento ortodôntico, mesmo 

que com sucesso consiga colocar os dentes numa relação adequada, não corrige os problemas 

esqueléticos subjacentes o suficiente, a fim de superar os obstáculos psicológicos relacionados 

com a função e com a estética(4). Por esta razão, a cirurgia ortognática muitas vezes é requerida 

para um tratamento bem-sucedido e, inclusivamente podem ser necessários procedimentos 

cirúrgicos para os tecidos moles(4). Uma vez terminado o crescimento, a cirurgia é a melhor 

Figura 3. Caso clínico B – Final. 

Fotografias finais do paciente com 15 anos e 1 mês, do sexo masculino, após uso de um aparelho funcional 

removível (activador). Observa-se um bom selamento labial. Foram conseguidas guias ocluso-funcionais. 

Fonte: Autor, julho 2012. 
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forma de corrigir, ao invés de compensar, uma discrepância esquelética(4, 12-14). Quanto mais 

compensação dentária estiver presente, menor será a correção das posições maxilares que o 

cirurgião poderá realizar sem produzir uma má oclusão(4, 12). Apesar da compensação poder 

ocorrer naturalmente, ela pode ser introduzida pelo tratamento ortodôntico. Esse facto explica 

que previamente à cirurgia ortognática seja necessário muitas vezes descompensar de modo à 

cirurgia ser exequível, o que piora a oclusão(4, 12). Uma colaboração estreita entre o ortodontista 

e o cirurgião maxilofacial durante o diagnóstico inicial e o plano de tratamento é essencial para 

uma correta abordagem destes casos(12). Os dois profissionais determinam, antes do tratamento 

ser iniciado, a relação ótima dos componentes esquelético e dento-alveolar(12). Apesar de haver 

limites do quanto se podem mover cirurgicamente os maxilares, esses limites são bem maiores 

que os da camuflagem e da modificação do crescimento(4). 

Embora poucos dados existam sobre a prevalência de características faciais, é possível 

ter a noção da magnitude dos problemas dento-faciais a partir de dados existentes da oclusão 

dentária e das relações maxilares que, presumivelmente lhes estão subjacentes(4). A estimativa 

da prevalência da má oclusão nos USA foi obtida a partir de uma amostra de 14 000 indivíduos, 

no período de 1989 a 1994(4). Esta amostra foi selecionada para fornecer estimativas 

ponderadas para os cerca de 150 milhões de pessoas de diversos grupos raciais/étnicos (raça 

branca, preta e Mexicanos-Americanos) com idades entre os 8 e os 50 anos(4). Para essa 

determinação foram recolhidos dados sobre o alinhamento incisivo, o overjet, o overbite, a 

presença de mordida cruzada posterior e o diastema na linha média(4). Valores extremos de 

overjet positivo/negativo e de overbite negativo implicam relações esqueléticas de Classe 

II/Classe III subjacentes e problemas de face longa, respetivamente, sendo assim possível 

estimar a prevalência destas desproporções faciais(4). 

Os estudos epidemiológicos sobre a má oclusão foram, durante muitos anos, motivo de 

discórdia entre investigadores devido à quantidade de desvio do normal que devia ser aceite(15). 

Além disso, existiram consideráveis variações sobre a prevalência da necessidade de tratamento 

ortodôntico(15). Estas disparidades podem dever-se a uma falta de objetividade e pobre validade 

e confiança dos sistemas usados na avaliação(15). 

Perante a necessidade de um sistema de avaliação que permitisse uma melhor 

caracterização das más oclusões, foram criados vários índices. No entanto, apesar de não haver 

consenso absoluto nas características individuais e nos parâmetros oclusais que devem ser 
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avaliados de modo a ser estabelecida uma necessidade de tratamento(16, 17), os índices de 

necessidade de tratamento ortodôntico usados em estudos epidemiológicos da má oclusão em 

vários países, têm tido tendência a uniformizar critérios e têm vindo a ser reconhecidos por 

diversas associações internacionais(16). Na realidade, um índice universalmente aceite não 

existe(15). 

Os índices mais frequentemente utilizados são o DAI (Índice de Estética Dentária) e o 

IOTN (Índice da Necessidade de Tratamento Ortodôntico), mas outros como o ICON (Índice de 

Complexidade, Resultado e Necessidade), também têm sido validados e propostos como 

ferramentas muito úteis na mensuração da necessidade de tratamento ortodôntico(16). 

 O DAI, criado por Cons e colaboradores em1986(18), é citado em inúmeros estudos(7, 16, 19, 20) 

e avalia 10 parâmetros de oclusão, que podem ser perfeitamente observados na cavidade oral. É 

baseado na estética dentária e as características que o constituem não incluem considerações 

funcionais ou riscos potenciais para a dentição(16). Foi desenvolvido pela classificação, realizada 

por aproximadamente 2000 adolescentes e adultos, da análise estética de 200 fotografias de 

configurações oclusais, representando o espectro inteiro de possíveis más oclusões e em 

seguida selecionando aquelas que são consideradas as menos aceitáveis para a população 

estudantil(16) . Os códigos e os critérios são a seguir enunciados(21): 

-Ausência de incisivo, canino e prémolar: é verificado o número de incisivos, caninos e 

prémolares permanentes ausentes, nas arcadas superior e inferior. A contagem dos dentes 

presentes, pode ser realizada começando pelo segundo prémolar direito indo até o segundo 

prémolar esquerdo. Deverão estar presentes 10 dentes em cada arcada. Se houver menos, a 

diferença para os 10, será o número de dentes ausentes. A finalidade das exodontias efetuadas 

deve ser averiguada, a fim de saber se o motivo foi estético. Os dentes não deverão ser 

registados como ausentes nas seguintes circunstâncias: espaços fechados, dente decíduo na 

posição do sucessor (o qual ainda não erupcionou) e existência de próteses fixas em 

substituição de incisivos, caninos ou prémolares ausentes. O espaço deixado pela esfoliação do 

dente decíduo não será contado caso esteja no momento ou na sequência de mudança corretos 

e não haja indícios da ausência do permanente sucessor. 

-Apinhamento nos segmentos incisivos: o segmento incisivo das arcadas superior e 

inferior é examinada para verificar a existência de apinhamentos. É verificado se o espaço 

disponível entre os caninos direito e esquerdo é insuficiente para acomodar todos os quatro 
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incisivos num alinhamento normal. Se um ou ambos os caninos estiverem deslocados e os 

incisivos alinhados, não deverá ser considerado apinhamento. Se há espaço suficiente para o 

alinhamento dos incisivos mas estes encontram-se deslocados da linha do arco ou giroversados, 

não deverá ser registado como apinhamento. O apinhamento será registado da seguinte forma: 

0- Sem apinhamentos 

1- Apenas um segmento com apinhamento (superior ou inferior) 

2- Ambos os segmentos com apinhamento (superior e inferior) 

Em caso de dúvida, será assinalado o menor valor.  

-Espaços nos segmentos incisivos: os segmentos incisivos nas arcadas superior e inferior 

também são observados para verificar a existência de espaços. Este critério confirmar-se-á se o 

espaço disponível entre os caninos direito e esquerdo exceder o requerido para acomodar os 

quatro incisivos. Se um ou mais incisivos apresentam uma superfície interproximal sem nenhum 

contacto interproximal, o segmento deve ser registado como apresentando espaço. Nos casos 

de falta de espaço no segmento anterior, mesmo que haja falta de contacto interproximal ou 

espaço entre dois ou mais incisivos, não é considerado que haja espaço. O espaço originado 

pela queda de um dente decíduo recentemente esfoliado não deve ser registado, se se prever a 

substituição pelo permanente brevemente. O espaço será registado do seguinte modo: 

0- Sem espaço 

1- Um segmento com espaço (superior ou inferior) 

2- Ambos os segmentos com espaço (superior e inferior) 

Em caso de dúvida, será assinalado o menor valor. 

-Diastema: existirá diastema se se observar um espaço entre os dois incisivos 

permanentes maxilares a nível do ponto de contacto. Este será medido em milímetros e registar-

se-á o milímetro inteiro mais próximo. Para padronizar a medição e reduzir a possibilidade de 

erro, ela deverá ser realizada na altura do equador dos dentes adjacentes ou no ponto de maior 

convexidade da superfície proximal, onde deveria ser o ponto de contacto. O diastema na linha 

média superior, na dentição mista, é fisiológico até o final da mesma. Um diastema de até um 

milímetro não será marcado, caso os caninos permanentes ainda não tenham irrompido. 

-Desalinhamento maxilar anterior: estaremos perante um desalinhamento na presença 

de dentes mal posicionados relativamente ao normal. Deverão ser examinados os quatro 
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incisivos, incluindo as superfícies distais. Para a medição será usada uma sonda IPC 

posicionada na superfície vestibular do incisivo mais linguoversado ou giroversado, paralela ao 

plano oclusal e em ângulo reto com a linha normal da arcada. Serão observadas as marcas na 

sonda e irá ser registado o milímetro inteiro mais próximo. Os desalinhamentos podem ocorrer 

com ou sem apinhamento. Se há espaço suficiente para o alinhamento dos quatro incisivos, o 

desalinhamento deve ser registado, mas o apinhamento não. Os desalinhamentos entre os 

incisivos laterais e caninos não serão marcados se os caninos permanentes ainda não 

erupcionaram. 

 -Desalinhamento mandibular anterior: o processo realizar-se-á do mesmo modo do que 

na arcada maxilar. 

-Overjet maxilar: a medição da sobremordida horizontal entre os incisivos deve ser feita 

com os dentes em oclusão cêntrica. A distância entre o bordo do incisivo superior mais protruído 

e a superfície vestibular do incisivo inferior antagonista é medida com a sonda periodontal 

paralela ao plano oclusal. Se o incisivo superior estiver rodado, deve ser tida como referência o 

ponto mais protruído. É registado o milímetro inteiro mais próximo. Esta medida não deve ser 

obtida se todos os incisivos superiores estiverem perdidos ou existir mordida cruzada. Nestes 

casos o valor da medida será zero. 

-Overjet mandibular: é registado quando algum incisivo inferior está protruído 

anteriormente ou vestibularmente em relação ao incisivo superior oposto, ou seja, quando existe 

mordida cruzada. A medição é realizada com sonda periodontal sobre o incisivo inferior mais 

protruído em relação ao seu antagonista. Será anotado o milímetro inteiro mais próximo à 

semelhança do maxilar superior. Não deve ser considerado se um incisivo inferior está rodado a 

tal ponto que apenas uma parte do bordo incisivo esteja em mordida cruzada. 

-Mordida aberta anterior: é registada na ausência de sobremordida vertical entre qualquer 

um dos pares de incisivos opostos. Usa-se uma sonda periodontal colocada de forma 

perpendicular ao plano oclusal nos dentes onde a mordida aberta apresenta a maior medida. 

Com o objetivo de padronizar a mensuração e reduzir erros, a medida deve ser realizada 

preferencialmente a partir do meio do bordo incisivo dos dentes envolvidos. É anotado o 

milímetro inteiro mais próximo. Se a mordida aberta é fisiológica e transicional durante a erupção 

dos incisivos, a mordida aberta não deverá ser marcada. 
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-Relação oclusal molar: é baseada na relação oclusal dos primeiros molares permanentes. 

Se a avaliação não puder ser feita pela ausência de um ou de ambos, pela sua erupção ainda 

não se encontrar completa ou pela sua destruição por cárie ou restaurações, a relação oclusal  

entre os caninos permanentes e prémolares deverá ser avaliada. São analisados ambos os 

lados (direito e esquerdo) com os dentes em oclusão e apenas o maior desvio da relação molar 

normal é registado. Em caso de dúvida, a pontuação mais baixa deverá ser marcada. Os 

seguintes códigos são utilizados: 

0-  Normal (relação de Classe I de Angle) 

1-  Meia cúspide (o primeiro molar inferior está deslocado meia cúspide até 

uma cúspide, exclusive, para mesial ou distal da relação oclusal normal) 

2-  Uma cúspide (o primeiro molar inferior está deslocado uma cúspide ou 

mais para mesial ou distal da relação oclusal normal) 

Em dentição mista, se os molares antagonistas estiverem em relação oclusal de topo-a-

topo (molar inferior meia cúspide distalmente à sua relação normal) e a relação dos planos 

terminais dos molares decíduos for de plano reto, este componente será marcado com o código 

0. Esta relação oclusal de molares é fisiológica e a mais comum, pois será corrigida 

naturalmente com o deslocamento do molar inferior para o espaço livre de Nance. 

Os resultados deste índice são classificados numa escala com 4 graus(16). As más 

oclusões classificadas com grau 1 são referidas como ligeiras e sem necessidade de tratamento 

ortodôntico(16). As más oclusões classificadas com grau 2 serão constituídas por más oclusões 

bem definidas em que o tratamento ortodôntico é considerado eletivo(16). As más oclusões 

classificadas com grau 3 e 4 corresponderão às más oclusões graves ou muito graves em que o 

tratamento ortodôntico é requerido(16). 

Desde o seu desenvolvimento por Brook e Shaw em 1989, que o IOTN é largamente 

utilizado em estudos epidemiológicos(7, 15, 17, 16, 22-25). É um dos índices mais amplamente usados 

na Europa(17, 22) e o seu uso tem-se divulgado pelo mundo(22). A sua validade(15, 22, 26) e confiança 

foi já confirmada por vários investigadores(22, 26). A intenção subjacente do IOTN é identificar 

aqueles que mais provavelmente beneficiariam de tratamento ortodôntico(15). É essencialmente 

um método para definir a gravidade dos desvios oclusais que possam constituir uma ameaça 

para a longevidade da dentição(15, 17, 22, 26). Essas características são então divididas em classes 
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que definem a prioridade da necessidade de tratamento(17, 22). O índice consiste em dois 

componentes: componente de saúde dentária (DHC) e componente estético (AC)  (7, 15, 17, 22-24, 26). 

O primeiro estima a gravidade da má oclusão(24) e engloba cinco níveis(15-17).  O grau 1 

representa nenhuma necessidade de tratamento, o grau 2 pequena necessidade de tratamento, 

o grau 3 necessidade de tratamento borderline, o grau 4 e o grau 5 alta prioridade de 

tratamento(15, 17). Os aspetos da má oclusão necessários para determinar o DHC são o overjet, o 

overbite, a mordida cruzada anterior e posterior, o openbite, o deslocamento dentário, a erupção 

interrompida, a hipodontia, a fenda do palato e/ou lábio e a relação de Classe II e III molar(15-17) 

(figura 4). 

Figura 4. Componente de saúde dentária (DHC) do Índice da Necessidade 

de Tratamento Ortodôntico (IOTN). 

In Johansson AM, Follin ME. Evaluation of the Dental Health Component, of the 

Index of Orthodontic Treatment Need, by Swedish orthodontists. Eur J Orthod. 

2009;31(2):184-8. 
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O segundo avalia o comprometimento da estética dentária(15, 22, 24) e dele fazem parte 10 

níveis de gravidade(15, 17, 22, 27). Para a determinação do AC, Brook e Shaw em 1998 descrevem 

as diretrizes a ser seguidas: os pacientes observam os seus próprios dentes no espelho e 

comparam-nos com uma das 10 fotografias ou níveis do AC(17) (figura 5). Burden e 

colaboradores em 1999, referem a análise dos dois componentes em separado(17, 27) e afirmam 

que embora eles não possam ser unidos numa única pontuação, podem ser combinados de 

modo a classificar o paciente como «necessidade de tratamento ortodôntico, sim ou não»(15, 17). 

Figura 5. Componente estético (AC) do Índice da Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN). 

In Daniels C, Richmond S, Orth D. The development of the Index of Complexity Outcome and Need (ICON). Journal 

of Orthodontics. 2000;27:149-62. 
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Aqueles que reúnem as condições especificadas, IOTN DHC ≥4 e/ou IOTN AC≥8, foram 

considerados como tendo uma necessidade de tratamento definida(16, 17). De acordo com o 

proposto por Burden e colaboradores em 2001, os dois componentes já são levados em conta 

conjuntamente, e o paciente é classificado como tendo necessidade de tratamento quando a 

pontuação do IOTN DHC é igual ou maior a 4 e a pontuação do IOTN AC é igual ou maior que 

8(17). Segundo Manzanera parece ser a abordagem mais apropriada(17). Debruçando-nos sobre o 

tema da estética dentária, não nos podemos esquecer que a sua avaliação é complexa, subjetiva 

e varia muito entre os indivíduos(27). O que é uma aparência dentária aceitável para um 

indivíduo, pode não o ser para outro(22). Numa tentativa de resolver estes problemas foram 

desenvolvidas medidas objetivas para a estética dentária(22). Aliás, a este respeito foram 

realizadas pesquisas que realçaram que são essenciais medidas confiáveis da estética dentária 

quando são apreciadas implicações sociais e psicológicas da má oclusão(27), o que nos reporta 

para uma dimensão biopsicossocial dentro da estética. Com efeito, vários Investigadores 

confirmaram que geralmente, os efeitos nefastos da má oclusão são de natureza psicossocial e 

relacionados com o comprometimento estético, mais do que com qualquer outra desvantagem 

funcional(27).  

 No desenvolvimento do IOTN foi levada em conta a opinião de 74 médicos dentistas (44 

ortodontistas e 30 não ortodontistas) de modo a validar os limites dos diferentes níveis da 

necessidade de tratamento ortodôntico(27). Dessa validação resultou a seguinte classificação 

para o AC: graus 1 a 4 representam a não necessidade de tratamento, graus 5 a 7 a 

necessidade de tratamento borderline e graus 8 a 10 uma definida necessidade de tratamento(22, 

27). O AC é composto por 10 fotografias que depois de numeradas e cortadas em retângulos de 

tamanhos iguais, foram organizadas pelos participantes num decrescendo de atratividade, com o 

grau 1 sendo o mais atrativo e o grau 10 o menos atrativo(22, 27). Foram também identificados os 

pontos de corte nas 10 fotografias em sequência, distinguindo-se «dentes que necessitam de 

tratamento ortodôntico» e os que «não necessitam de tratamento»(22). No AC, de uma perspetiva 

científica podia ser argumentado que o uso de uma opinião profissional para validar uma escala 

ortodôntica de classificação estética apresenta seguramente falhas(27). Na realidade, numerosos 

estudos confirmaram que, em virtude do seu treino e experiência, os profissionais se encontram 

condicionados a tomar uma visão excessivamente crítica em qualquer desvio da oclusão 

normal(28). Há assim evidências que o AC deveria ser validado contra a opinião de indivíduos que 
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não sejam médicos dentistas(27).  Sendo uma medida clínica, o AC apresenta as suas limitações 

em virtude de  medir a necessidade normativa, em vez de necessidade percebida(23). 

 O DHC foi desenvolvido de modo a reduzir a subjetividade na avaliação, usando limites 

bem definidos(17). As más oclusões foram divididas em cinco grupos diferentes, variando desde 

«grande necessidade» até «sem necessidade» de tratamento, na tentativa de estabelecer 

valores limite significativos entre os graus de cada caraterística oclusal(24). Somente a má 

oclusão com o mais alto valor é classificada(24). 

O ICON é um outro índice que tem vindo a ser utilizado(16, 20, 29), embora o seu uso não se 

tenha generalizado(30). Trata-se de um índice quantitativo multifuncional que foi desenvolvido em 

2000 por Richmond e Daniels para medir a complexidade, a aceitação do resultado e a 

necessidade do tratamento ortodôntico(29, 30). As suas vantagens foram já verificadas: 

simplicidade no uso, sem necessidade de hierarquia, avaliação de relativamente poucas 

características e pode ser usado tanto em pacientes como em modelos de gesso, sem ser 

necessária nenhuma modificação(30). Contudo, as suas limitações foram também já reveladas 

clinicamente, nomeadamente o facto de ser altamente ponderado na questão estética, o que 

reduz, logo à partida, a sua objetividade (30). Um painel internacional de 97 ortodontistas de nove 

países diferentes fizeram julgamentos subjetivos da necessidade, complexidade, melhorias e 

aceitação do tratamento(30). Eles avaliaram o grau da necessidade para 240 conjuntos de 

modelos de estudo e registaram o resultado do tratamento usando 98 registos pré e pós-

tratamento(30). Usando uma análise de regressão múltipla, foram atribuídas a algumas 

características diferentes pontuações, de acordo com a sua importância relativa. Da soma das 

pontuações ponderadas resultou a pontuação final(30). A interpretação foi realizada usando 

pontos de corte e intervalos fixados a partir das opiniões subjetivas dos 97 ortodontistas(30). 

Este índice possui cinco componentes: estético, avaliação de espaço, mordida cruzada, 

relação vertical anterior e relação ântero-posterior dos segmentos bucais(29, 31). Devem ser 

atribuídos valores a todos os componentes e, cada um, é categorizado conforme o seu critério 

respetivo(29, 31). Os valores obtidos para cada componente são multiplicados pelos seus pesos 

específicos (estético:x7, avaliação do espaço:x5, mordida cruzada:x5, relação vertical anterior:x4 

e relação ântero-posterior bucal:x3) e então são somados para a obtenção do índice final(29, 31). 

Para avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico, o ponto de corte recomendado é igual a 

43(29, 31). Aqueles casos cujos valores finais obtidos pelo índice forem maiores que 43, serão 
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considerados com necessidade de tratamento ortodôntico(29, 31) (figura 6). Koochek, em 2001 

testou este índice e constatou que embora ele mostrasse boa sensibilidade para a deteção da 

necessidade de tratamento, a sua especificidade revelou-se pobre(32). 

Os índices oclusais definem a necessidade de tratamento do ponto de vista clínico, não 

sendo levada em conta nenhuma consideração aos conceitos relativos à necessidade percetiva 

social(22), estética(22, 26), funcional(22, 26) e psicológica(26). As perceções dos pacientes sobre o 

tratamento ortodôntico não podem ser subestimadas, uma vez que são os pacientes que 

recebem o tratamento e que necessitam de obter satisfação da melhoria estética e da função(22). 

Além disso, o desejo pelo tratamento ortodôntico é principalmente influenciado pela procura e 

nem sempre pela necessidade(22, 26). Muitas vezes, os conceitos ortodônticos confundem-se com 

a queixa principal do paciente(26). É assim de salientar a importância deste assunto e ressalvar 

que a relação entre a necessidade normativa de tratamento ortodôntico (avaliação clínica) e a 

perceção mais subjetiva do paciente sobre a má oclusão já tem sido alvo de investigação por 

parte de vários autores(22).  

As diferenças encontradas na determinação da necessidade de tratamento ortodôntico 

com o auxílio de diferentes índices, vem reforçar a opinião de alguns autores que essas medidas 

encontradas deveriam ser usadas em combinação com questionários de QV, de modo a abordar 

a dimensão da má oclusão na saúde oral (QVRSO)(16). Contudo, presentemente não existe 

nenhuma medida padronizada de QVRS específica para a Ortodontia(23). Felizmente, os estudos 

realizados têm demonstrado que o desenvolvimento dessas medidas são um objetivo 

atingível(23). 

Figura 6. Componentes do Índice de Complexidade, Resultado e Necessidade (ICON), 

critérios e pesos específicos. 

In Baubinienė D, Šidlauskas A, Misevičienė I. The need for orthodontic treatment among 10–11- 

and 14–15-year-old Lithuanian schoolchildren. Medicina (Kaunas). 2009;45(10):814-21. 
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2. Tratamento Ortodôntico-Cirúrgico-Ortognático 

O TOCO é usado rotineiramente com a finalidade de corrigir as discrepâncias esqueléticas 

graves dos maxilares(33, 34), mediante a combinação de aparelhos ortodônticos fixos e de 

intervenções cirúrgicas ao nível do maciço maxilofacial(33-35), não sendo possível, nestes casos, 

uma correção apenas com um tratamento ortodôntico isolado(34).  

Essa discrepância significativa pode verificar-se em relação à posição ou ao tamanho da 

maxila ou da mandíbula(33). Os procedimentos cirúrgicos podem variar desde pequenas 

movimentações de segmentos de dentes até a movimentação completa da mandíbula e/ou 

maxila. Estes redimensionamentos e reposicionamentos vão depender do tipo de problema 

apresentado pelo paciente e do tipo de planeamento traçado para as melhorias estéticas e 

funcionais do caso em questão. A cirurgia ortognática é assim realizada no sentido de resolver a 

DDF, considerando não somente a correção da oclusão, mas também da estética facial(12, 36) 

sempre numa tentativa de alcançar a harmonia na face. Inevitavelmente, uma melhoria da 

relação do indivíduo com o seu meio ambiente é, na maior parte dos casos, observada(37) (figura 

7 e 8). 

O TOCO é um tratamento complexo, multidisciplinar envolvendo três fases, uma pré-

cirúrgica, uma cirúrgica e uma pós-cirúrgica. Na primeira fase é iniciado o tratamento ortodôntico 

com o objetivo de uma correção do componente dento-alveolar da má oclusão, ou seja, trabalha-

se no sentido de se alinharem e nivelarem as arcadas dentárias de forma independente de forma 

a se obter congruência oclusal no ato cirúrgico. Na segunda é realizada a cirurgia ortognática(12, 

13). Na terceira o tratamento ortodôntico é continuado com vista à obtenção de uma perfeita 

oclusão, função e principalmente estabilidade de modo a que os resultados conseguidos 

perdurem no tempo(35). Os pacientes devem ser corretamente informados da existência destas 

três fases que se complementam entre si. O recurso a este tratamento combinado é cada vez 

mais frequente, não só quando constitui a única solução terapêutica, mas também quando as 

técnicas de camuflagem ortodôntica não aportam benefícios estétic os faciais e dentários, como 

vimos anteriormente. 
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Figura 7. Caso clínico C – Inicial. 

Fotografias iniciais de paciente com 20 anos e 3 meses, do sexo masculino, diagnosticado com deformidade dento-

facial. Observa-se uma assimetria facial bem evidente e um perfil côncavo. 

Fonte: Prof. Doutor Afonso Pinhão Ferreira, fevereiro 2005. 

Um estudo de 2008, realizado em Inglaterra, estimou em 250,000, os pacientes 

portadores de problemas esqueléticos severos passíveis de serem corrigidos por um TOCO(38) 

Usualmente, o TOCO tem uma duração de 24 meses(13, 33), seis meses mais no caso de 

ser necessário realizar exodontias(13). 

O encaminhamento a um médico cirurgião maxilofacial deve ser idealmente realizado logo 

na primeira consulta de modo ao paciente ser desde cedo esclarecido com maior detalhe sobre 

quais as características do tratamento(12, 13). A indicação do profissional assume um papel 

relevante para o tratamento(13). Um único cirurgião deve ser referenciado de modo a não gerar 
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Figura 8. Caso clínico C – Final. 

Fotografias finais do paciente com 23 anos e 1 mês, do sexo masculino, após realização de cirurgia ortognática. 

Alcançou-se uma boa harmonia facial e foi conseguida uma notável melhoria a nível da mastigação. 

Fonte: Prof. Doutor Afonso Pinhão Ferreira, dezembro 2007. 

ansiedade no paciente(13). Caso o paciente apresente alguma insatisfação, poderá então ser 

indicado outro profissional (13). 

Desde a primeira consulta, tanto o ortodontista como o cirurgião maxilofacial precisam 

empenhar-se em conhecer profundamente as expectativas dos pacientes em relação ao 

tratamento, no sentido de adequá-las a um possível plano de tratamento(26). O tempo 

despendido para conhecer os verdadeiros interesses do paciente é precioso(26) e nunca pode ser 

considerado uma «perda de tempo». 

Informar os pacientes sobre o tratamento de eleição é um objetivo chave na política da 

saúde(33), assim como é imperativo, do ponto de vista ético, que os pacientes estejam 

conscientes de quaisquer riscos associados com este tratamento. É de extrema importância que 
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a informação seja dada da maneira mais clara possível fazendo alusão aos objetivos, tipos e 

limitações do tratamento(26). Um tratamento de sucesso será todo aquele que alcançou pelo 

menos, as expectativas do paciente. A pesquisa indica que os pacientes tendem a sentirem-se 

mais satisfeitos quando são envolvidos na decisão de realizar o tratamento(33). Esta decisão só 

pode ser tomada conscientemente após o paciente conhecer todas as opções possíveis de 

tratamento, os seus riscos e benefícios.  

Sabemos, no entanto, que os pacientes tendem sistematicamente a não tomar decisões 

de tratamento, e em vez disso, muitas vezes empregam uma variedade de estratégias para 

tomarem a decisão mais fácil, «eliminando» a informação que lhes é preocupante(33). Usando 

estas estratégias, há uma maior probabilidade da decisão se basear em pressupostos errados e 

do surgimento de sentimentos de arrependimento e descontentamento, particularmente quando 

as consequências da decisão têm um impacto significativo no indivíduo(33). 

A melhor forma de conquistar a confiança e obter a colaboração dos pacientes é dando 

importância às relações interpessoais e consequentemente investindo na relação profissional-

paciente(26). Incentivar a participação do paciente na escolha da melhor alternativa de tratamento 

irá, obrigatoriamente, fazer com que ele reflita melhor sobre as suas reais intenções(26). Contudo, 

poucos são os estudos que têm explorado as decisões sobre o tratamento com cirurgia 

maxilofacial ortognática na perspetiva do paciente(33).  

A evidência sugere, uma baixa probabilidade dos pacientes estarem a efetuar escolhas 

informadas relativamente ao tratamento com cirurgia ortognática(33). É comum depararmo-nos 

com pacientes que não fazem ideia da imensidão de materiais e técnicas disponíveis que o 

profissional hoje em dia possui para a realização dos seus tratamentos(26), bem como da 

amplitude das mudanças faciais que podem acontecer em consequência do TOCO(26, 33). Além 

disso, em Ortodontia, parece que os pacientes confiam mais em conversas com colegas para 

fazerem as suas escolhas de tratamento, ao invés de avaliações de informações precisas sobre 

os riscos e benefícios das opções de tratamento(33). Pouco conhecimento sobre o TOCO pode 

ser atribuído a fatores individuais do paciente, tais como tendências de processamento de 

informações e perda de memória, contudo, há também evidências de que a prestação de 

informações por profissionais varia na qualidade(33). Stenvik e colaboradores afirmaram que a 

decisão do tratamento ortodôntico pode ser influenciada quer por fatores individuais do paciente 

(idade, sexo, influência do meio ambiente, desejo de melhorar a aparência e classe social), quer 
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por fatores inerentes ao ortodontista (apreciação da necessidade de tratamento, acesso aos 

serviços, custo e prioridade de tratamento)(39). Em alguns estudos realizados com pacientes que 

procuraram tratamento ortodôntico foi observada a predominância do sexo feminino(39, 40). A 

idade média encontrada para estes pacientes, num estudo de Pabari e colaboradores em 2011, 

foi um pouco menos de 34 anos, com uma ampla variação entre os 18 e os 63 anos(39). Num 

outro estudo, realizado por McKiernan e colaboradores em 1992, igualmente com pacientes que 

procuram tratamento ortodôntico, foi encontrada uma média um pouco mais baixa (25 anos)(40). 

Talvez um dos mais importantes aspetos deste tratamento combinado seja decidir que 

pacientes poderão beneficiar deste tratamento tão complexo(12, 14). Todo este processo é difícil 

de explorar devido à multiplicidade de fatores que o influenciam, nomeadamente os 

psicossociais(14, 41). Um esforço para melhor compreender a decisão dos pacientes é mais 

complicado devido ao elaborado processo que precede a procura de uma consulta: 

reconhecimento da existência de um problema, vontade de fazer uma mudança e finalmente, um 

esforço para encontrar possíveis soluções(14). O processo de tomada de decisão entre os 

pacientes que procuram o tratamento para as más oclusões severas não é bem conhecido(14). A 

motivação deriva de várias fontes e pode ser definida como um conceito que descreve o 

estímulo consciente ou inconsciente para uma dada ação em direção a um determinado objetivo 

desejado, ou seja, um comportamento com determinado objetivo(39, 42).  

Os padrões motivacionais que fazem com que o paciente procure tratamento com cirurgia 

ortognática têm vindo a ser alvo de pesquisa, e sabe-se desde já que são muitos e variados(39, 

43). No entanto, nem todas as razões e desejos de realizar o tratamento são válidas(39). Proffit e 

White há muito tempo que reconheceram a importância de explorar a motivação do paciente 

para o tratamento na consulta inicial com a lista de objetivos do tratamento do paciente(39). A 

motivação está geralmente interligada ao impacto da condição existente quer seja diretamente 

quer indiretamente(3). Contudo, em alguns (poucos) pacientes a motivação está relacionada não 

com o impacto do problema, mas com um complexo conjunto de outros fatores como a 

personalidade, educação e relações interpessoais(3). 

Segundo Edgerton e Knorr (in Pabari e colaboradores, 2014) podemos descrever duas 

formas de motivação: uma externa (os pacientes procuram tratamento devido à sua necessidade 

de agradar a quem lhes é próximo, como é o caso da família, dos amigos e do cônjuge, ou 

«carregam» consigo ideias «paranóicas» e acreditam que realizando a cirurgia tornam o seu 
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meio ambiente externo mais influenciável) e outra interna (pressupõe um próprio desejo de 

tratamento para corrigir um problema que ele percebe onde se incluem questões estéticas e 

funcionais)(3, 39, 43). Estes últimos tornam-se geralmente melhores candidatos à cirurgia que os 

primeiros, uma vez que são mais propensos a ficar satisfeitos com os resultados obtidos com o 

tratamento(39, 43). Em 1971, os mesmos investigadores afirmaram ser a fonte da motivação, o 

fator mais importante na determinação e previsão na satisfação do paciente com a cirurgia 

estética(39).  

Em 2012, Ryan e colaboradores, demonstram estar de acordo com a existência das duas 

formas de motivação (externa e interna), mas afirmam que a maioria dos pacientes se encontra 

no meio do espectro entre uma e outra(3). Em 2011, Pabari e colaboradores afirmaram que a 

compreensão das características psicológicas e dos motivos de qualquer paciente, podem afetar 

a satisfação do paciente e a adesão do paciente ao tratamento ortodôntico(39). O médico dentista 

deve assim entender o que os pacientes querem, porque o querem e o modo como chegaram à 

decisão de realizar esse tratamento ortodôntico(39). É provável que estes pressupostos possam 

ser extrapolados para tratamentos que envolvam a cirurgia ortognática. 

É geralmente aceite que os principais benefícios de um tratamento ortodôntico envolvendo 

cirurgia ortognática sejam de natureza psicossocial(8, 33, 35, 44) e que a maioria dos pacientes que 

procuram tratamento o façam por causa das suas preocupações estéticas dentárias e faciais (8, 

14, 33, 35, 40, 44-48) e/ou funcionais(14, 35, 48, 49). Pabari e colaboradores encontraram, numa pesquisa 

por eles conduzida, como principais fatores de motivação para a realização de tratamento 

ortodôntico em adultos, «endireitar os dentes» e «melhorar o sorriso», ou seja, razões 

estéticas(39). Outros motivos incluíram «melhorar a mordida», «melhorar a aparência facial» e 

«fechar os espaços dentários»(39). Foi encontrada em aproximadamente em metade dos 

pacientes uma decisão tomada pelo próprio, e nos casos em que tal não aconteceu, a sugestão 

da realização do tratamento foi mais frequentemente referida pelo médico dentista(39). No mesmo 

estudo, a principal razão apontada para a procura do tratamento ortodôntico só naquele 

momento foi o facto de que o tratamento antes não havia sido previamente recomendado(39). 

Uma impossibilidade financeira para suportar o custo do tratamento foi o segundo motivo 

apontado como razão de espera para o iniciar(39). 

Similarmente, McKiernan e colaboradores encontraram como principal fator motivador 

para o tratamento ortodôntico, uma «melhoria na aparência dentária», seguida de uma «melhoria 
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na aparência facial» e uma percentagem de 47,4% de participantes que procuraram o tratamento 

por vontade própria(40). Num estudo realizado por Denise Nicodemo e colaboradores, como 

principais motivos para a procura do TOCO evidenciaram-se os problemas de ordem funcional, 

seguindo-se os estéticos e por último os sociais(48). Ainda, num outro estudo, realizado por 

Broder e colaboradores, 50% dos pacientes examinados, portadores de DDF, a quem foi 

recomendada a cirurgia ortognática identificaram motivos estéticos e funcionais como primários 

na procura de tratamento(14).  

Nesta medida, a maioria das pesquisas sobre o tema, nos últimos anos, tem-se centrado 

em identificar os fatores psicossociais e clínicos que possam predizer a compreensão da cirurgia 

e/ou os resultados pós-cirúrgicos(33). Esta literatura sugere que as escolhas dos pacientes sobre 

o tratamento combinado com cirurgia ortognática são influenciadas pelas perceções que os 

pacientes têm relativamente às suas formas faciais e não pela ansiedade, stress, AE, 

introspeção, extroversão, expectativas ou satisfação corporal(33). Concomitantemente, afirmam 

também não existir associação com avaliações clínicas de desarmonia facial(33). Contudo, num 

estudo conduzido por Pabari e colaboradores em 2011, os benefícios do tratamento ortodôntico 

mais relatados foram além de uma melhoria da aparência, um aumento da auto-confiança e 

AE(39). 

Um estudo realizado por Sergl e Zenter em 1997, revelou dois fatores chave com 

influência significativa na decisão dos adultos em submeterem-se a tratamento ortodôntico(26). O 

primeiro está na dependência da quantidade e da qualidade das informações a respeito do 

tratamento e na capacidade de interpretar essas informações de forma a tomar decisões. O 

segundo diz respeito à motivação do paciente, que está intimamente relacionada com a 

perceção da deficiência da própria aparência estética e que, atinge com maior frequência, 

mulheres e pessoas que trabalham com o público(26). De referir que num estudo realizado por 

Broder e colaboradores em 2000, 11% dos pacientes examinados, portadores de DDF, a quem 

foi recomendada a cirurgia ortognática relataram que alguém (por exº o seu médico dentista) os  

fez cientes do seu problema e 20% dos mesmos pacientes afirmou que o momento para 

procurar atendimento estava relacionado com a segurança financeira ou flexibilidade de 

horário(14). Contudo, embora não restem dúvidas de que o reconhecimento da má oclusão por 

médicos dentistas pode motivar um paciente a procurar tratamento ortodôntico(39), a motivação 

dos pacientes adultos tende a ser própria(40).  
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As pesquisas realizadas focam que até 2007, os estudos se centraram sobre as 

consequências positivas e negativas do próprio tratamento(33). As primeiras incluem uma 

melhoria da capacidade de mastigação e da função mandibular, aumento da AE, alinhamento 

dentário e aparência física mais atraente(33). As segundas incluem parestesias e dores pós-

operatórias, além dos custos inerentes à cirurgia e ao internamento(33). Em 1981, Shaw discutiu 

os aspetos sociais de uma DDF e demonstrou que pacientes não tratados possuem uma baixa 

AE e sofrem reações sociais indesejáveis (escárnio e provocação)(35). De igual modo, 

Cunningham e colaboradores em 1996, evidenciaram que pacientes adultos suportam restrições 

sociais previamente ao TOCO(43). Em 2011, Pabari e colaboradores num estudo realizado com 

pacientes indicados ou submetidos a tratamento ortodôntico, referiu como benefícios percebidos 

pelos próprios pacientes, além da melhoria da aparência, a menor probabilidade de ter 

consciência do seu sorriso e a melhoria da auto-confiança e AE(39). No mesmo estudo, um pouco 

menos de metade dos participantes experimentaram sinais de gozo e troça sobre os seus 

dentes(39). Mais de metade afirmou que esse facto influenciou a sua decisão de realizar o 

tratamento ortodôntico(39). 

Embora os médicos dentistas sejam mais críticos que os leigos, quando se avalia a 

estética dento-facial(28, 50), há pouca investigação realizada na área da auto-perceção da 

atratividade facial e dentária(34) e das condições psicológicas entre pacientes que requerem 

cirurgia ortognática. No entanto, tem sido relatado que estes pacientes compreendem o seu tipo 

de face diferenciadamente dos ortodontistas, cirurgiões e leigos(33, 51, 52). Muitos dos pacientes 

com más oclusões graves estranhamente, não apresentam preocupações estéticas(12, 23).  

Diante de diversos outros atributos físicos observáveis no corpo humano, a face destaca-

se por desempenhar um papel de «cartão de visita» de quem se olha, sendo também um 

importante canal de comunicação, tanto pela fala como também pela sua expressividade. 

A noção de identidade está intimamente relacionada às características físicas faciais(53), e 

a partir das diferentes variações entre os elementos faciais comuns (olhos, nariz, boca, 

bochechas, testa, orelhas, formato do rosto), há a produção das mais diversas formas de rostos 

que caracterizam cada ser humano como único(54). A cada ser humano são doadas 

características únicas que lhe conferem além de identidade, uma exclusividade facial (figura 9, 

10, 11 e 12). Existem, contudo, características semelhantes que representam as diferentes faces 

humanas servindo para categorização e estudo das mesmas(54). 
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Figura 9. Rostos vistos de perfil de Jean Gaspar Lavater. 

Essai sur la Physiognomonie, 1783, vol II, P.58. Uma das principais referências ao estudo da 

fisiognomonia. 

In Ramos A, editor. Retrato, O desenho da presença. Lisboa: Campo da Comunicação; 2010. 
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As diferenças de formatos e características faciais dependem também das hormonas 

masculinas e femininas, que configuram características marcantes nos homens e nas mulheres, 

diferenciando-os(54, 55). De uma maneira geral, os homens têm os narizes mais proeminentes 

com tendência a voltar-se para baixo quando comparados com as mulheres(54, 55). Estas por sua 

vez possuem narizes arredondados, menos protrusivos e voltados para cima(54, 55). A testa 

masculina tende a ser mais inclinada e os olhos destes mais profundos, em contraste com a 

testa vertical da mulher e os olhos que são mais salientes(54, 55). As bochechas femininas são 

aparentemente mais proeminentes do que as dos homens devido aos formatos da testa e do 

nariz e o queixo é mais arredondado(54, 55). A face feminina tem características próximas à de um 

bebé, mais arredondada e curta no geral(54, 55). 

No campo cultural e social, principalmente no contexto de relações interpessoais, o 

conceito de atratividade e de senso estético varia muito entre regiões e épocas distintas e tem 

um cunho bastante subjetivo, fortemente influenciado pela sociedade, cultura e autoimagem(54, 

55). A atratividade facial é um amplo campo de estudo e diferentes combinações entre elementos 

faciais comuns conduzem a várias harmonizações físicas, produzindo-se faces medianas, 

agradáveis ou desagradáveis. Como consequência, a perceção destas pequenas e subtis 

diferenças individuais afetam o funcionamento psicossocial de cada um (a forma como cada um 

se vê a si mesmo e as consequências inevitáveis do «julgamento» por outros) e inerentemente 

os relacionamentos interpessoais. A saúde mental é inevitavelmente afetada, assim como o 

comportamento social com implicações significativas nas áreas da educação, profissional e vida 

afetiva(26, 56). Pessoas com grandes distorções faciais, à partida pouco atrativas, serão 

provavelmente prejudicadas pela aparência se encontrar «fora do padrão». A aparência facial 

Figura 10. Estudo dos olhos de Jean Gaspar Lavater. 

Essai sur la Physiognomonie, 1786, vol III, Adição H, p.291. Uma das principais referências ao estudo da 

fisiognomonia. 

In Ramos A, editor. Retrato, O desenho da presença. Lisboa: Campo da Comunicação; 2010. 
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exerce um importante papel no julgamento da atratividade pessoal e também no 

desenvolvimento da AE(57). Contudo, o conceito de atratividade e de senso estético vai além das 

características físicas, sendo muito pessoal e subjetivo à parte de múltiplas influências no 

quotidiano como anteriormente foi referido.  

A Ortodontia, já no início do século XX, recebia com propriedade os primeiros conceitos 

sobre beleza e harmonia facial aplicados à clínica(8, 52), fundamentados nas figuras gregas 

clássicas(8) (figura 13 e 14).  

Constatou-se, através do tempo, que o estudo da ortodontia estava conectado com a arte 

relacionada à face humana, e que a boca era uma das principais estruturas determinantes da 

beleza facial(8, 58). Os padrões neoclássicos de beleza facial, embora sejam unanimemente 

aceites como referências estéticas importantes, não representam as faces atraentes de hoje(8). 

Na cultura ocidental, muito influenciada pelos meios de comunicação, os conceitos de estética 

facial modificaram-se ao longo das últimas décadas(8). Atualmente observa-se a criação, por 

meio das revistas de moda e da indústria do entretenimento, de uma sofisticada, específica e 

Figura 11. Estudo da boca de Jean Gaspar Lavater. 

Essai sur la Physiognomonie, 1786, vol III, Adição F, 

p.329. Uma das principais referências ao estudo da 

fisiognomonia. 

In Ramos A, editor. Retrato, O desenho da presença. 

Lisboa: Campo da Comunicação; 2010. 

Figura 12. Estudo do nariz de Jean Gaspar Lavater. 

Essai sur la Physiognomonie, 1786, vol III, Adição D, 

p.304. Uma das principais referências ao estudo da 

fisiognomonia. 

In Ramos A, editor. Retrato, O desenho da presença. 

Lisboa: Campo da Comunicação; 2010. 
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variável condição de beleza, a qual não contribui para a uniformização de um padrão pela 

sociedade(8). A reconhecida importância da obtenção do equilíbrio e harmonia facial, como um 

dos objetivos do tratamento ortodôntico, fez com que os ortodontistas procurassem, ao longo dos 

anos, bases científicas para definir os parâmetros do equilíbrio da estética facial(8). Entretanto, 

muitos destes padrões de normalidade representam a opinião pessoal de boa estética ou, 

simplesmente, a média das características de uma população em particular com oclusão 

excelente(8).  

Ao longo dos tempos, os ortodontistas têm planeado o tratamento de seus pacientes como 

uma tentativa de obtenção de uma face ―ideal‖. Porém, este ideal é relativo, pois cada meio sócio 

cultural possui os seus próprios conceitos quanto à estética facial(8, 58, 59). É essencial não só 

definir cientificamente os parâmetros faciais de cada paciente, considerando a sua etnia, mas 

também ponderar a opinião dos leigos e de outros membros da sociedade para a decisão da 

Figura 13. Auriga de Delfos. 

Obra provável de Pitágoras de Régio, cerca de 475  a.c. Museu de Delfos. Representa um símbolo de tudo quanto a 

juventude pode ter de fresca e ingénua beleza. 

In Pijoan J. História da Arte. Lisboa: Publicações Alfa, S. A. R. L.; 1988. 
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obtenção dos objetivos estéticos(8). Alguns estudos, têm demonstrado que a perceção da própria 

aparência envolve inúmeros aspetos que não necessariamente estão relacionados com a real 

intensidade da deformidade(3, 57). Assim, o impacto da mesma pode ser mais ou menos complexo 

do que é imediatamente óbvio para o clínico(3). A literatura tem também demonstrado que para a 

maioria dos pacientes, o fator motivador de maior impacto psicológico é a perceção individual da 

própria deformidade e não a opinião e reação das outras pessoas diante do problema(26).  

Figura 14. Cabeça de Pugilista. 

Obra provável de Silénio, cerca de 330 a.c. Museu Nacional de Atenas. De notar um lábio 

superior fino e uns olhos pequenos quase unidos às sobrancelhas. 

In Pijoan J. História da Arte. Lisboa: Publicações Alfa, S. A. R. L.; 1988. 
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3. Dimensões psicossociais da DDF 

3.1. Auto-estima 

As perceções e as crenças que sistematicamente construímos sobre nós próprios, 

constituem pedras basilares da nossa formação enquanto pessoas, assim como da nossa 

motivação e do nosso comportamento(60). Uma das dimensões psicológicas que tem 

demonstrado maior relevância na medicina dentária, e em particular nos pacientes com DDF 

sujeitos a TOCO, é a AE. 

A AE, pode ser vista como uma causa e também como um efeito. A importância da 

pessoa na relação causal entre atratividade e AE tem vindo a ser um tema abordado na 

literatura(61). Esse estigma, é aceite como um importante determinante social de saúde pois pode 

contribuir para o sofrimento, atraso na procura de tratamento adequado e abandono de 

tratamento e eficácia(62). Tornou-se assim numa questão de particular interesse para a saúde 

pública(62).  

Uma vez que os efeitos da baixa AE têm sido assumidos como prejudiciais, existe um 

particular interesse em identificar as suas causas e a hipótese de que o tratamento ortodôntico 

levará a uma maior AE ou a falta de tratamento poder levar a uma baixa AE na idade adulta, 

parece ter bastante fundamento(61). Além disso, a literatura faz referência a que a existência de 

um determinado nível de AE, pode influenciar a satisfação do paciente com o tratamento. Haverá 

resultados psicológicos positivos mais marcados em pacientes com AE mais baixa antes do 

início do tratamento(56). 

A AE está diretamente relacionada com a construção de um ―auto-conceito‖, o qual se 

reporta à perceção que o indivíduo tem acerca de si próprio, das suas características, 

nomeadamente a competência, as atitudes, os valores, o grau de aceitação social e, também, a 

aparência física(63). Definida como a soma de juízos de valor que cada indivíduo produz acerca 

de si mesmo, constituindo uma avaliação de carácter geral de várias componentes como o valor 

pessoal, respeito por si mesmo, auto-confiança e amor-próprio(64, 65), a AE é, por isso, considerada 

como o aspeto avaliativo do auto-conceito (66-68). Desta forma, a AE resulta do diferencial entre a 

forma como uma pessoa se percebe e avalia, tal como é ou julga ser, na realidade (auto-

conceito real) e a maneira como um indivíduo sente que deveria ou gostaria de ser (auto-

conceito ideal). Neste sentido, quando mais distantes estas duas dimensões, mais baixa será a 
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AE de uma pessoa (66, 69), ou seja, terei uma maior AE se aquilo que sou ou julgo ser for mais 

próximo daquilo que gostaria de ser.  

É expectável que quem recorra a este tipo de intervenção perceba uma grande distância 

entre as características faciais que percebe em si e as que desejaria ter, tendo, por isso, uma 

baixa AE. Perante esta situação, no sentido de proteger a AE, as pessoas podem optar por uma 

de duas soluções: 1. mudar o seu ideal, ajustando expetativas e abandonando sonhos e 

fantasias que considere impossíveis de alcançar; 2. procurar uma intervenção ao nível da sua 

aparência facial, tornando-a mais próxima daquilo que idealiza. A intervenção TOCO será 

precisamente uma forma que os indivíduos encontram de aproximar a forma como se percebem 

com o que gostariam de ser e, assim, sentir-se melhor consigo mesmos, ou seja, aumentar a sua 

AE. 

A literatura refere que problemas com a imagem corporal são complexos e podem levar a 

uma baixa AE, assim como a um bem-estar psicológico pobre(70). Podemos definir auto-imagem 

como o ―conjunto de perceções, quando a pessoa se constitui, ela própria, o objeto percebido‖(68) 

(p.60). Corresponde assim à visão que uma pessoa tem de si mesma, tendo em conta 

experiências passadas, circunstâncias presentes e expectativas futuras. A auto-imagem, essa 

descrição de si mesmo que cada um faz, é também disposicional, ou seja, é uma tendência 

relativamente estável que a pessoa tem de se ver de uma determinada maneira em 

determinadas situações. Ela é composta tanto de conhecimento universal, que diz respeito a 

todas as pessoas que são como eu (os estudantes são críticos, os portugueses são simpáticos, 

etc.), como de conhecimento individual, ou seja, relativo apenas a mim próprio (eu tenho medo 

de alturas, sou bom desportista, a minha cara é feia, etc.). Dessa forma, esse conhecimento 

também é influenciado por ideias pré-concebidas. Assim, se a auto-imagem é adequada, permite 

que a pessoa possa beneficiar sempre de uma abordagem estética com maior êxito. Por outro 

lado, se for desadequada, baseada em ideias pré-concebidas, aumenta o risco de a intervenção 

estética não ser percebida como bem-sucedida. A perceção e a descodificação que fazemos das 

imagens de nós próprios é fundamental para a nossa AE e para o nosso comportamento social e 

pessoal. 

A aparência de uma pessoa é o estímulo que gera as imagens que cada um tem de si, 

causando também um forte impacto social influenciando muitos aspetos quotidianos, como o 

ganho ou perda de ofertas de emprego, a escolha de companheiros e nas características da 
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personalidade(36). Pacientes com AE elevada acreditam na sua competência e valor em si 

mesmos, por outro lado, aqueles com AE baixa sentem-se inferiorizados, desvalorizam-se e 

sentem-se inseguros, tornando-se assim mais vulneráveis. Desde a infância, as relações 

interpessoais desempenham um papel fundamental na formação de um conceito positivo ou 

negativo do eu, influenciando o estado emocional do indivíduo, incluindo depressão(36). Um 

crescente número de pesquisas voltadas para o estudo da QV na área da saúde demonstrou 

que a perceção individual, do seu estado emocional e físico, é um importante indicador na 

gestão do tratamento(71, 72).  

Sabemos que hoje em dia a nossa auto-imagem pode ser substancialmente melhorada se 

recorrermos a diferentes tratamentos estéticos. Pesquisas que têm sido realizadas nesta área 

caminham no sentido de melhor compreendermos as perceções individuais dos pacientes acerca 

dos seus problemas(73). Este facto assume relevância a partir do momento em que existe uma 

preocupação crescente nos tratamentos centrados nos desejos do paciente(73). 

A ortodontia bem como a cirurgia ortognática assumem um papel muito importante neste 

campo, uma vez que podem contribuir grandemente para melhorar a nossa aparência. Um 

estudo realizado por Shaw em 2007, revelou que as pessoas que demonstraram uma 

necessidade de tratamento ortodôntico e em que este foi realizado, apresentaram uma perceção 

mais favorável sobre si próprias e uma maior satisfação com os seus dentes do que aqueles 

pacientes em que o tratamento ortodôntico seria necessário e não foi realizado(61). No entanto, a 

consciência entre as pessoas comuns dos benefícios desta cirurgia é baixa, o que limita o seu 

recurso. 

Um estudo realizado por Pabari e colaboradores em 2011 em pacientes que procuram 

tratamento ortodôntico, utilizou como instrumento de medição da AE, a Escala de Auto-estima 

Global de Rosenberg, tendo sido encontrada uma média de 32,2 para esse indicador(39). Não 

foram encontradas variações significativas em relação à fase de tratamento (antes, durante ou 

após o tratamento), à idade e ao sexo(39). 

Tendo em atenção este assunto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, 

procurando identificar os resultados que vêm sendo encontrados sobre o impacto da DDF na AE 

dos pacientes e sobre os efeitos do TOCO na AE dos pacientes. Foram selecionados onze 

artigos, dos quais oito relatavam estudos empíricos (3, 9, 41, 56, 71, 74-76) e três constituíam uma 

revisão sistemática do tema(2, 70, 73). Todos se debruçavam sobre a área da cirurgia ortognática e 
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sobre a área da Psicologia/Psiquiatria. Foram utilizados vários instrumentos, desde questionários 

já construídos e validados, como sendo a escala de auto-estima global de Rosenberg(9, 56, 75) e o 

Rogers self-concept questionnaire(75), questionários adaptados de outros (Kiyak`s personal 

inventory with american patients e Maslach Burnout inventory) já existentes(71, 74), e até 

questionários, construídos propositadamente para o estudo em questão(41). Os objetivos 

prendiam-se de uma maneira geral com o estudo das preocupações individuais pré-operatórias 

por parte dos pacientes (o impacto da DDF)(3, 74), do seu bem-estar(73, 74), do seu estado 

psiquiátrico(73, 74), com as suas motivações(3, 73, 74), expectativas(74) e perceção da cirurgia(73) e 

ainda dos seus resultados(74). Pretendia-se também averiguar se existe alguma relação entre 

DDF, AE(56, 75), auto-conceito(71, 75), imagem corporal(71) e depressão podendo afetar 

inevitavelmente a QV(56).  Foi realizada uma avaliação da perceção de problemas com o 

funcionamento físico e psicológico(71). Foram exploradas características psicossociais do 

paciente para ver se contribuiam para a eficácia do TOCO(2). Foram também analisados os 

efeitos da cirurgia ortognática na AE, na imagem corporal, na morbilidade psicológica e QV(76). A 

satisfação/insatisfação no pós-operatório foi também avaliada(70, 71, 73, 76) e estudado o interesse 

da avaliação da personalidade (especialmente neuroticismo) como um fator preditivo de 

insatisfação(76) e como indicador de pacientes que procuram o TOCO(9). Os problemas como a 

depressão, a ansiedade, a baixa AE, as relações sociais pobres e as alterações na imagem 

corporal foram também considerados em todos aqueles pacientes que necessitaram de cirurgia 

ortognática(70). 

Num dos artigos revistos, tentou-se alcançar um objetivo diferente, ao ser avaliada a 

opinião dos ortodontistas que referem pacientes de cirurgia ortognática para a psiquiatria ou para 

a psicologia clínica. Pretendeu-se investigar a necessidade de especialistas em ortodontia 

treinados no reconhecimento de pacientes com perfil psicológico que podiam afetar os 

resultados da cirurgia ortognática(41). Um estudo semelhante foi por nós realizado e será descrito 

no capítulo respetivo (a intervenção psicológica no TOCO). 

Relativamente aos resultados obtidos, não foi encontrada associação entre DDF e AE em 

dois estudos(9, 75). Um deles foi realizado em 2012 por Sadeghian e seus colaboradores, tendo 

como amostra um grupo de estudantes do sexo masculino e feminino(75). Foi utilizada a escala 

de auto-estima global de Rosenberg, e não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas para o indicador AE (p=,034) entre estudantes com DDF e estudantes sem DDF(75). 

O outro por Williams e colaboradores em 2009, comparou pacientes do sexo feminino com 
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necessidade de cirurgia ortognática (em tratamento ou no início do período de contenção) com 

pacientes de um grupo controlo. Não encontraram diferenças estatisticamente significativas para 

o indicador AE (p=,25)(9). A amostra apenas englobou pacientes do sexo feminino, uma vez que 

trabalhos prévios em satisfação corporal mostraram que as mulheres tendem a ser mais 

sensíveis sobre a sua aparência em relação aos homens(9). Foi utilizada a escala de AE global 

de Rosenberg tendo sido obtido um valor de 20,03 (dp=4,14) para o grupo estudo e um valor de 

18,83 (dp=3,87) para o grupo controlo(9). 

Turker e colaboradores, num estudo realizado em 2008, constataram que a melhoria da 

aparência facial obtida com cirurgia ortognática melhora o estado psicológico dos pacientes do 

sexo feminino com DDF(74). 

Ryan e colaboradores em 2012, concluíram que a classificação do impacto da DDF e a 

motivação para o tratamento pode ser classificada como exclusivamente prática (funcional e 

estrutural), exclusivamente psicológica (psicossocial e estética) ou uma combinação dos dois(3). 

Os fatores motivadores estão geralmente ligados direta ou indiretamente ao problema e ao 

impacto da condição(3). Nessa publicação, os autores defendem que os clínicos não devem fazer 

suposições, mas explorar estes fatores numa base individual, sem ideias pré-concebidas(3). 

Frejman e os seus colaboradores em 2013, num estudo por eles realizado pretenderam 

avaliar a AE em pacientes com DDF antes do início do tratamento e compará-las com a de 

pacientes de um grupo controlo(56). Utilizando a escala de AE global de Rosenberg observaram 

que pacientes com DDF experimentaram uma AE mais baixa em comparação com pacientes de 

um grupo controlo(56). Foi encontrada uma média de 14,0 para o grupo controlo e uma média de 

15,0 para o grupo estudo (p=,02)(56). 

Em 2003, Lazaridou-Terzoudi e colaboradores, comparando pacientes que sofreram uma 

intervenção TOCO com pacientes sem necessidade de tratamento ou em lista de espera para 

tratamento ortodôntico ou ortodôntico/cirúrgico ortognático concluíram que aos pacientes deve 

ser oferecido o tratamento adequado para corrigir uma deformidade, se esta for subjetivamente 

percebida por eles como uma desvantagem, em parte para melhorar o resultado psicológico, 

proporcionando uma melhoria na QV(71). 

As principais razões para a procura de tratamento com cirurgia ortognática estiveram 

ligadas a melhorias na auto-confiança, aparência e na função oral(73). Após o tratamento, os 

pacientes relataram melhorias no seu bem estar(73). Em geral, os pacientes não sofreram 
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problemas psiquiátricos relacionados com a DDF(73). No entanto, certos subgrupos de pacientes  

manifestaram estados como o de ansiedade ou depressão(73). 

Os resultados dos estudos analisados, tendem a mostrar que as pessoas com DDF têm 

uma AE mais baixa, e as que são sujeitas a TOCO obtêm ganhos na AE em comparação com as 

que, tendo indicação, não foram sujeitas ao tratamento(2).  

Encontrar um emprego, ganhar auto-confiança, ter uma melhor aparência dento-facial, 

possuir melhores relações sociais, alcançar uma alta AE, são melhorias na vida que têm sido 

relatadas após uma pessoa ter sido intervencionada com cirurgia ortognática(70). 

As variáveis psicossociais que têm vindo a ser estudadas dependem estritamente do 

sexo, tipo de discrepância facial esquelética e idade do paciente.  

Os pacientes do sexo feminino relatam menos satisfação geral com a sua aparência facial 

antes(70) e após a cirurgia, quando comparados com os pacientes do sexo masculino(70). Estes 

últimos demoram mais tempo a adaptar-se a mudanças na sua aparência física(70). 

O tipo de discrepância esquelética influencia fortemente o grau de mudanças psicológicas 

que são experimentadas pelos pacientes(2). 

Na revisão sistemática que Faber elaborou em 2010, foram os pacientes mais velhos, do 

sexo feminino e com necessidade de cirurgia ortognática que evidenciaram menos 

contentamento com a sua aparência dento-facial(34). Embora os pacientes com Classe II exibam 

os mais baixos níveis de contentamento com a sua aparência facial(34, 70) e se mostrem mais 

motivados a mudar a sua aparência global, observam-se evidências de que as preocupações e 

consciencialização sobre o perfil facial foram mais pronunciadas entre os pacientes Classe III(34). 

Por outro lado, num estudo levado a cabo por Espeland em 2008, observou-se que a 

transformação é sentida de forma mais intensa e surge mais cedo precisamente em pacientes 

com Classe III de Angle, do que em pacientes com Classe II, no que diz respeito à melhoria da 

auto-atratividade, auto-confiança, insegurança/preocupação com a aparência e satisfação com o 

tratamento(2). Ainda dentro desta temática, segundo um estudo realizado por Kim e 

colaboradores em 2009, os pacientes do sexo feminino e com Classe II de Angle revelam mais 

dificuldades em se adaptarem à nova mudança facial(2). 
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O auto-conceito e a AE parecem ser as dimensões psicológicas que demoram mais tempo 

a melhorar comparativamente à imagem corporal, havendo estudos que reportam o decréscimo 

dos valores dessas variáveis no pós-operatório de 6 a 9 meses(2). 

Entre o período pós-operatório de 6 meses a 2 anos, as mudanças positivas acontecem 

nos relacionamentos interpessoais, na AE, na auto-confiança, no auto-conceito e continuam 

presentes após 10 a 16 anos(71, 74). 

Foi encontrada uma tendência para pacientes com necessidade de cirurgia ortognática 

revelarem mais ansiedade que os restantes(9). 

Contribuindo para a satisfação dos pacientes parecem estar algumas das suas 

características psicossociais e uma relação de proximidade estabelecida com os profissionais de 

saúde. Porém, é o apoio psicológico de carácter preventivo dos fatores de risco que parece 

determinar o sucesso do TOCO(2). A demasiada valorização das expectativas de benefícios 

psicológicos, a insegurança na tomada de decisão, o desconhecimento dos custos emocionais 

da cirurgia, o pobre suporte social e as perturbações psicopatológicas justificam a utilidade do 

apoio psicológico(2).  

A adolescência é um período de grandes preocupações com a imagem corporal e com a 

opinião que os outros (sociedade) têm em relação à sua própria imagem, à sua aparência física. 

Os adolescentes revelam normalmente um menor poder de racionalizar em comparação com os 

jovens adultos. Talvez por isso eles tendam a ser mais críticos com a sua aparência e menos 

satisfeitos com o resultado do TOCO(71). Por seu turno, o ajustamento social torna-se mais fácil 

para o jovem adulto que encontra no seu quotidiano, forma de melhor racionalizar o benefício da 

cirurgia(2). São, no entanto, os pacientes adultos mais velhos que apresentam níveis mais baixos 

de stress(70). Esta constatação deve-se eventualmente a uma menor pressão social associada a 

uma vida, tanto social como profissional, mais organizada e tranquila. 

Grosseiramente, 75 a 90% dos pacientes mostraram-se satisfeitos com a sua aparência 

dento-facial cinco anos após a cirurgia em comparação com outros pacientes que sofreram 

procedimentos cosméticos e que não estão satisfeitos(70). 
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3.2. Qualidade de Vida 

São encontrados na literatura vários significados para o conceito de QV, embora 

estejamos ainda longe de atingir um consenso a este nível(77). Podemos, no entanto, assumir a 

definição universal da QV como sendo a perceção que o individuo tem sobre a sua posição na 

vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele se insere e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações(56, 78-81). A saúde deve ser encarada como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social pressupondo que toda e qualquer 

iniciativa de promoção de saúde não deva ser apenas dirigida ao controlo de sintomas, 

diminuição da mortalidade ou aumento da expectativa de vida mas ao bem-estar e à QV(81). 

Reconhece-se aliás, que o conceito de saúde não representa apenas ausência de doença, mas 

deve estar mais próximo da noção de QV, possuindo com esta um estreito relacionamento(80-82). 

Saúde e QV são assim, em geral, conceitos que se sobrepõem(81). 

Em 1990 foi proposto um determinado número de características operacionais associadas 

ao paradigma de QV e que devem ser consideradas na sua avaliação nomeadamente: 

multifatorialidade, auto-administração, variação temporal e subjetividade(81). «Multifatorialidade» 

significa que os parâmetros de QV abrangem mais do que um único aspeto ou domínio(81). 

«Auto-administração» significa que a QV da pessoa que está a ser avaliada só pode ser 

interpretada por ela mesma(81). «Variação temporal» significa que a QV varia com o tempo e, 

como tal, a sua avaliação deve dar particular atenção aos momentos e intervalos de apreciação, 

ao longo do tratamento(81). «Subjetividade» significa que a QV se baseia na perceção pessoal da 

pessoa avaliada, que é idiossincrática, uma vez que depende dos valores, crenças, julgamentos, 

preferências, expectativas e perceções pessoais(81). Não devemos contudo confundir esta 

dimensão de subjetividade com a subjetividade da medida(81). A medida QV, como qualquer 

medida, não pode ser, do ponto de vista métrico, subjetiva, dado que tem de satisfazer os 

critérios métricos de validade e de fidelidade que a permitam caracterizar enquanto medida(81). 

A avaliação da QV tornou-se rapidamente uma grande área de pesquisa na esfera da 

medicina e da medicina dentária, ao longo dos últimos 20 anos(35). Existe, cada vez mais, uma 

atenção sobre o bem-estar do paciente e uma crescente necessidade de o avaliar. As questões 

relativas à QV possibilitam-nos a avaliação das necessidades de tratamento, das relações 

médico-paciente e de uma variedade de opções de tratamento(35). Por isso, e para além das 

evidências diretas, é essencial referir que a literatura apresenta um conjunto de ligações 
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indiretas entre a atividade física e a QV, incluindo o referido bem-estar psicológico, os estados 

de humor, a ansiedade, o stress, a depressão, a AE e as funções sociais(81). 

Nos últimos anos, o conceito de QV das pessoas tem ganho particular importância em 

vários domínios como sejam, o político, o social, e o da saúde. A QV depende de outras áreas 

para além da saúde, tais como o trabalho, a família, o desafogo económico, entre outras(81). 

Contudo, esta fronteira é muito ténue e a investigação é clara no que respeita à influência inter-

domínios(81). Uma vez que uma série de mudanças biopsicossociais podem ocorrer e interferir na 

QV dos indivíduos, a sua avaliação é de extrema importância, levando em consideração não 

apenas a saúde física, mas também o estado psicológico, o nível de independência, os 

relacionamentos sociais, os fatores do meio ambiente e as crenças pessoais(83). Ela reflete uma 

representação social baseada em parâmetros subjetivos, como o bem-estar e a felicidade, e os 

objetivos com base nas necessidades de uma determinada população(80). Retrata uma noção 

eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial(80). Pressupõe também a 

capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que uma determinada 

sociedade considera como o seu padrão de conforto e bem-estar(80). Contudo, temos de estar 

cientes que esse padrão vai variar com o tempo, com a cultura e com as classes sociais(80). 

Importa assim ter em conta que, em determinado tempo do seu desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico, uma sociedade específica tem um parâmetro de QV diferente da mesma 

sociedade em outro momento histórico(80). No que concerne à cultura, observa-se que os valores 

e as necessidades são construídos e hierarquizados diferentemente pelos povos, revelando as 

suas tradições e costumes(80). Finalmente, no que diz respeito à terceira dimensão, as classes 

sociais, importa ter em conta que nas sociedades em que as desigualdades e heterogeneidades 

são muito fortes, os padrões e as conceções de bem-estar são também estratificados(80). Nesse 

sentido, num estudo de revisão sobre a contribuição dos fatores sociais para a QV, Cohen-

Carneiro e colaboradores em 2011, destacaram a escolaridade, os rendimentos e o grupo étnico 

a que se pertence, como fatores com impacto significativo na perceção da QV(84). 

Hoje em dia, deparamo-nos com um grande número de instrumentos de medida de QV. 

Este tipo de medidas pode variar num grau de global ou geral para o específico(81). Há assim 

medidas que avaliam a QV e que são passíveis de ser aplicadas a qualquer pessoa saudável ou 

doente, seja qual for o tipo de doença(81). Existem também medidas que são gerais para a 

doença e outras que são específicas para uma dada doença(81). As medidas genéricas têm a 
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grande vantagem de permitirem comparar os indivíduos doentes com os que não têm doença, e 

de permitirem comparar indivíduos com diferentes doenças(81). A grande desvantagem é que não 

capturam aspetos específicos da doença e, por isso, não são tão úteis para o seguimento clínico 

dos indivíduos doentes(81). Importa referir que o que é considerado vantagem ou desvantagem 

para os instrumentos gerais constituiu desvantagem ou vantagem para os específicos(81). 

A seleção de medidas deve ter em consideração determinadas características métricas 

básicas, tais como validade, fidelidade e sensibilidade(81). Validade é a propriedade que garante 

que a medida mede o que estamos a medir e não outra característica qualquer(81). A fidelidade é 

a propriedade que assegura que a medida quantifica de forma consistente ou fiel, ou seja, se a 

mesma pessoa responder com um intervalo de tempo curto ao mesmo questionário a nota obtida 

deve ser idêntica, ou que se for utilizado por dois investigadores diferentes com o mesmo 

respondente a nota será também idêntica(81). A sensibilidade é a propriedade que abona que a 

medida distingue níveis de doença diferentes, ou para a mesma pessoa distingue o impacto do 

tratamento ou da evolução da doença(81).  

No que respeita à cotação, há medidas que são multidimensionais, com mais ou menos 

dimensões, e medidas que fornecem somente uma nota global(81). As medidas multidimensionais 

baseiam-se no princípio de que a saúde e QV são multifatoriais e que cada fator tem valor por si 

só, pelo que a avaliação deve fornecer uma nota por fator, mesmo que, nalguns casos forneça, 

igualmente, uma nota global(81). Sumariar os resultados numa única nota dificulta a captura de 

mudanças que podem ocorrer em cada um dos domínios, especialmente se essas mudanças 

ocorrerem em direções diferentes(81). Dado que os instrumentos de avaliação da QV pretendem 

identificar a perceção pessoal do doente acerca de aspetos mais gerais ou mais específicos do 

modo como se sente, este tipo de instrumentos são, em geral, de auto-preenchimento(81). Esta é, 

precisamente, uma das características das medidas de QV(81). 

De entre as medidas mais gerais destacam-se as desenvolvidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Em 1991, a OMS desenvolveu um projeto para avaliação e medição 

da QV em vários contextos sociais e culturais e que tem sido amplamente utilizado em vários 

países, contextos e ramos da saúde – a  world health organization quality of life (WHOQOL). Os 

instrumentos da WHOQOL têm sido desenvolvidos dentro de projetos multicêntricos 

multiculturais(78) e baseiam-se nos pressupostos de que a QV é uma construção subjetiva 

(perceção do indivíduo em questão), multidimensional e composta por elementos positivos e 
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negativos(80, 81). Foram envolvidos neste processo, para a produção de instrumentos confiáveis e 

válidos aplicáveis em todas as culturas, especialistas e leigos utentes de serviços de saúde (78). 

Além disso, foram descritas cinco versões deste instrumento:1. WHOQOL-100 (a versão 

genérica para a avaliação da QV); 2. WHOQOL-BREF (uma versão de 26 itens do genérico 

WHOQOL-100); 3. WHOQOL-HIV (criado como um módulo específico para avaliar a QV em 

pessoas HIV-positivas); 4. WHOQOL-SRPB (criado como um módulo específico para avaliar a 

componente de crença pessoal, espiritual e religiosa na QV)(78); 5. WHOQOL-OLD (projetado 

especificamente para medir a QV na população idosa)(85). 

As versões genéricas usam questionários de base populacional sem especificar 

patologias, sendo mais apropriadas a estudos epidemiológicos(80, 86), planeamento e avaliação 

do sistema de saúde(80). O WHOQOL-100 é composto por 100 questões que avaliam seis 

domínios: físico, psicológico, independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais(80, 81). Por sua vez, estes incluem 24 facetas específicas (sub-

domínios) e uma faceta geral, constituída por perguntas de avaliação global da QV(81). Cada 

faceta é avaliada através de quatro perguntas (81). Encontra-se atualmente disponível em mais de 

40 idiomas(81). O WHOQOL-BREF é uma versão abreviada com 26 questões(79, 80, 86-89), extraídas 

do anterior, entre as que se obtiveram os melhores desempenhos psicométricos(80, 88). Foi 

desenvolvido com o objetivo de se encontrar uma forma de avaliação da QV menos demorada, 

mas igualmente válida(81). Inclui duas questões de âmbito geral enquanto as outras 24 cobrem 

quatro domínios: físico, psicológico, social e ambiental(79-82, 86-89). As questões que se referem ao 

domínio físico incluem aspetos sobre o tipo de dor, o desconforto, a energia, a fadiga, o sono, o 

repouso, as atividades diárias, a dependência de medicação ou tratamentos e a capacidade de 

trabalho(90). No domínio psicológico as questões referem-se a sentimentos positivos, a 

pensamentos, à aprendizagem, à memória, à concentração, à AE, à imagem corporal, à 

aparência, ao sentimento negativo, à espiritualidade, à religião e às crenças pessoais(90). O 

domínio das relações sociais engloba questões relacionadas com as relações pessoais, o 

suporte social e a atividade sexual(90). O domínio ambiental refere-se a questões de segurança 

física, de ambiente familiar, de recursos econômicos, de preocupações com saúde, de 

oportunidades recreativas, de lazer e de ambiente físico, como a poluição, o ruído, o trânsito e o 

clima(90). As pontuações mais baixas nesta escala significam uma pior QV(87). Foi a primeira 

medida desenvolvida de raiz para 15 línguas nacionais ao contrário do que ocorre normalmente, 

em que um questionário é desenvolvido, normalmente em inglês, e posteriormente 
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traduzido/adaptado para outras línguas(81, 91).  Finalmente, o WHOQOL-OLD, inclui 24 questões 

agrupadas em seis dimensões: funcionamento dos sentidos; autonomia; atividades passadas, 

presentes, e futuras; participação social; preocupações relacionadas com a morte; intimidade(85). 

A avaliação da QV tem-se interessado pela globalização, o que se reflete no 

desenvolvimento de estudos em que diferentes nações e culturas são estudadas e comparadas. 

A metodologia para adaptar questionários é complexa e há inúmeras estratégias para o fazer. O 

objetivo é conseguir que os instrumentos, após adaptação, meçam da mesma maneira o mesmo 

construto. Para tal, tem de se obter um conjunto de equivalência tais como a equivalência lexical, 

a operacional, a da escala e a métrica, o que é muito difícil e dispendioso(81). As técnicas de 

avaliação da QV têm por base uma linguagem que é muito marcada pela cultura. Os termos, as 

expressões significam coisas diferentes em línguas diferentes refletindo valores que podem ter 

importância numa cultura e não noutra. Este é um assunto amplamente discutido sendo 

reconhecido, que de facto, os instrumentos em línguas diferentes só são equivalentes em alguns 

aspetos(81). 

Como já referimos, a avaliação da QV tornou-se rapidamente uma importante área de 

pesquisa do domínio da medicina ao longo dos últimos 20 anos(35, 92). A relação entre a QV e a 

medicina reflete-se nomeadamente na autoperceção da imagem de cada individuo, no 

reconhecimento das suas necessidades e na procura dos cuidados médicos(92). 

 Um outro instrumento que é frequentemente utilizado é o denominado Short-Form Health 

Survey (SF-36)(81). Ele consiste apenas em uma questão na qual se compara a saúde atual com 

a de há um ano atrás(93) e 35 itens adicionais divididos em 10 questões enfatizando a perceção 

individual da sua saúde ao longo das últimas quatro semanas(93). Estão presentes oito domínios 

da saúde: função física, desempenho físico, dor corporal, estado geral de saúde, vitalidade, 

desempenho social, papel emocional e saúde mental(93-96), que podem, no entanto, ser 

resumidos apenas num componente físico e num componente mental(93-96). Este instrumento tem 

sido utilizado em vários estudos(93, 95-97), mas não se mostra tão sensível como as medidas 

específicas de qualidade de vida relacionada com a saúde oral (QVRSO)(98). 

O European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) é um outro instrumento genérico de 

avaliação de saúde, assim como o Assessment of Quality of Life (AQoL)(98). EQ-5D consiste em 

cinco itens, os quais compreendem a mobilidade, os cuidados pessoais, as atividades diárias, a 

dor/desconforto e a ansiedade/depressão(98). Quanto mais alto o valor da soma da pontuação 
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dos cinco itens pior a QV(98). AQoL consiste em 15 itens com cinco dimensões desde doença, 

independência, relações sociais, aspetos físicos e bem estar psicológico(98) . As pontuações mais 

altas representam uma pior QV(98). 

Também a medicina dentária, preocupando-se com o impacto da saúde oral na QV das 

pessoas, e reconhecendo que as doenças orais podem ser causas importantes de um impacto 

negativo no desempenho quotidiano e na QV dos indivíduos e da sociedade em geral(77), tem 

vindo a utilizar várias metodologias para a sua avaliação e para a medição nos seus vários 

domínios(99). Para além disso, como notam Esperão e colaboradores, o uso de instrumentos 

padronizados para a mensuração do impacto dos problemas orais e dos seus tratamentos na 

QVRSO é essencial, porque permite-nos também avaliar se os procedimentos clínicos têm um 

real benefício na vida do indivíduo(99).  

O Oral Health Impact Profile (OHIP) é um dos instrumentos considerado importante como 

auxiliar para o esclarecimento de necessidades em saúde oral e na elaboração de estratégias 

para controlo/redução de doenças e promoção da saúde oral com impacto positivo na QV(92). Foi 

desenvolvido para medir a disfunção, o desconforto e a incapacidade atribuída às condições 

orais em adultos mais velhos e com populações idosas(99). A versão original consiste em 49 itens 

organizados em sete subescalas: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, 

deficiência física, incapacidade psicológica, dificuldades sociais e limitações(56, 94-100). Há uma 

versão mais curta consistindo em 14 itens (OHIP-14) que é também muitas vezes utilizada(56, 89, 

94-96, 98-101). Nesta escala, as pontuações altas indicam um impacto negativo maior na saúde 

oral(56, 98).  

Foi também desenvolvido um instrumento, o Oral Impact on Daily Performance (OIDP) 

que considera a auto-perceção da saúde oral e a sua interferência nas atividades dos indivíduos, 

incluindo as dimensões da dor e do desconforto, as limitações funcionais e a insatisfação com a 

aparência(102). Consiste em questões relacionadas com oito atividades diárias: 1. alimentação; 2. 

linguagem e comunicação; 3. higiene oral; 4. sono e descanso; 5. sorriso; 6. estabilidade 

emocional; 7. desempenho profissional; 8. relacionamento social(102). 

 Um outro instrumento que pode ser utilizado para avaliação da QV é o Derriford 

Appearance Scale (DAS59)(11). Este questionário é uma medida específica que avalia a 

aparência relacionada com a QV(11). 
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Para áreas específicas da medicina dentária, também foram sendo desenvolvidos 

instrumentos, como é o caso do Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ), criado por 

Cunningham e colaboradores em 2000(35). Trata-se um questionário de auto-avaliação específico 

em resposta à inexistência de instrumentos adequados para a medição da QV em pacientes com 

DDF graves(35). É assim utilizado no domínio da ortodontia e da cirurgia ortognática e consiste 

em 22 itens divididos em quatro domínios: estética facial, função oral, consciência da 

deformidade e aspetos sociais da deformidade(94, 95, 100). No OQLQ, as pontuações altas indicam 

uma baixa QV e vice-versa(100). Tem sido utilizado em várias pesquisas(35, 95, 96, 100, 103). O Oral 

Health Status Questionnaire (OHSQ) é também um instrumento desenvolvido para usar 

igualmente com pacientes sujeitos a cirurgia ortognática(72). Os pacientes percecionam a sua 

saúde oral em 37 itens(72). Os domínios cobertos incluem a saúde oral geral, o trabalho e as 

atividades sociais, a estética, a dor e a sensibilidade e a função oral(72). Na área da patologia oral 

foi desenvolvido um instrumento específico para a avaliação da QV - o European Organisation 

for Reseach and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C-30 (EORTC)(86) que mede 

a QV em pacientes com cancro. A escala tem também um módulo adicional para pacientes com 

cancro da cabeça e do pescoço (EORTC-H&35), consistindo em 35 questões(86).  

Apesar do aumento do uso de medidas de QV em várias áreas da medicina dentária, há 

muita confusão sobre o tipo de instrumentos que deverão ser usados na avaliação dos 

resultados do tratamento(95). As medidas de saúde genéricas avaliam o impacto do estado de 

saúde geral na QV, as medidas de saúde oral genéricas consideram o impacto da saúde oral na 

QV e as medidas específicas avaliam o impacto de uma doença oral específica, como por 

exemplo a DDF, na QV(95). Há também uma certa incerteza quanto a que ponto no tempo essas 

medidas para avaliação de QV devem ser usadas para a avaliação dos resultados do tratamento 

na avaliação do ganho de saúde(49, 96). 

Percebe-se assim que relativamente a este tema há dois conceitos que, se bem que 

relacionados, são necessariamente dissemelhantes, QV e QVRSO. Os instrumentos utilizados 

irão, por isso, reportar-se a cada um destes diferentes conceitos. Por exemplo, o OHIP é uma 

ferramenta mais específica para avaliação do impacto da saúde oral na QVRSO e a WHOQOL é 

um questionário que não é restrito às condições orais e reporta-se a um conceito mais genérico 

de QV(88). 
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A questão que se coloca é a de que, se a criação de medidas específicas para a avaliação 

da QVRSO pode ser uma vantagem por permitir perceber melhor o impacto da doença oral nas 

dimensões da QVRSO (e certamente por isso com efeitos muito mais claros), por outro lado, 

corre-se o risco de que a perspetiva de encarar a pessoa como um todo, como um ser 

biopsicossocial, ser colocada de parte, podendo contribuir para que o médico dentista se focalize 

em demasia no órgão que está a tratar e, pouco, na pessoa(104). 

Os possíveis efeitos das deformidades dento-faciais na QV têm sido assunto de 

numerosos estudos(93, 95, 99) sendo identificados benefícios psicológicos da cirurgia ortognática, 

incluindo melhorias relativamente à auto-confiança, às relações interpessoais e às mudanças de 

vida positivas(99). Cada vez mais se reconhece que a avaliação da QV é a chave para a 

mensuração dos resultados na conduta das deformidades dento-faciais(49). Há vários estudos 

que relataram melhorias na QV após a cirurgia ortognática(11, 49, 72, 93, 96). É importante uma 

compreensão melhor da evolução da QV durante o TOCO em todo o seu percurso, desde a 

entrega do consentimento informado a uma avaliação cuidadosa do ganho de saúde geral em 

função da morbidade do tratamento(105). Além disso, ajuda os clínicos a entender o que os 

pacientes têm de suportar para atingir o resultado final ao recomendar o tratamento de opção(95). 

O impacto dos problemas da saúde oral na QV, tem sido avaliado por estudos que 

aplicam tanto indicadores genéricos como indicadores mais específicos(99). A avaliação da QV 

exige medidas apropriadas e precisas, e estas características estão dependentes do doente que 

responde, do respondente, do instrumento utilizado e dos objetivos da avaliação(81). Importa 

referir que uma medida perfeita não existe(81). A solução mais adequada consiste em fazer uma 

revisão cuidadosa da literatura e identificar as medidas que foram experimentadas com objetivos 

idênticos aos pretendidos, que contemple dimensões idênticas às consideradas adequadas e, 

finalmente que tenha propriedades métricas (psicométricas ou clinimétricas) adequadas, 

consoante as utilizações das avaliação da QV(81). 

No sentido de encontramos a medida que melhor se adequasse à nossa investigação, foi 

então realizada uma revisão sistemática da literatura, das formas de avaliação da QV que vêm 

sendo utilizadas na medicina dentária e uma reflexão sobre a sua aplicação aos vários contextos 

da área. Dada a imensidão de estudos, a seleção de artigos foi feita através da discussão entre 

os autores, tendo em conta os dois grandes grupos de metodologias de avaliação da QV 

utilizadas - 1. medidas globais, que se referem às várias dimensões da pessoa como um ser 
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biopsicossocial; 2. medidas específicas, que se referem à QVRSO. Procurou-se ainda identificar 

diferentes instrumentos e diferentes utilizações nas várias áreas da medicina dentária, tendo sido 

selecionados e revistos 22 artigos. Do total de artigos estudados, nove reportam-se a estudos 

em que se utilizou uma medida global de QV e 13 dizem respeito a estudos sobre o conceito de 

QVRSO. Dos primeiros, quatro estudos escolheram como área de investigação a medicina 

dentária generalista(79, 85, 87, 102). Os restantes cinco debatem-se nas áreas da prótese(82), 

oclusão(88), patologia oral(77, 86) e da implantologia(89). O WHOQOL-BREF foi o instrumento mais 

utilizado, estando presente em oito dos estudos(77, 79, 82, 86-89, 102). Dos segundos, 11 debatem-se 

na cirurgia ortognática e/ou ortodontia(11, 35, 36, 56, 72, 95, 96, 99-101, 103). Os outros dois remetem-se à 

implantologia(97), saúde pública e medicina dentária generalista(98). Os instrumentos mais 

utilizados foram o OHIP-14, presente em sete artigos, seguido do OQLQ, presente em cinco.  

Por serem os pacientes com DDF o nosso objeto de estudo, apenas abordaremos aqui os 

artigos que se debatem com cirurgia ortognática e/ou ortodontia. 

Motegi e colaboradores em 2003, pretenderam avaliar a QVRSO a longo prazo e a função 

psicossocial após uma osteotomia bilateral sagital para correção de uma má oclusão de Classe 

II(72). Um dos instrumentos utilizados foi o Sickness Impact Profile (SIP)(72). Trata-se de um 

questionário de auto-preenchimento com 36 itens projetado para medir uma ampla gama de 

capacidades funcionais relacionadas com a saúde(72). Foram também administrados o OHSQ e o 

Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R9) (72). Este último é um inventário com 90 itens, com 

vista a medir sintomas psicopatológicos atuais(72). Os autores reportaram uma melhoria na QV 

em geral, na QVRSO, na função psicossocial e na satisfação global do paciente(72). Os 

resultados foram estatisticamente significativos aos cinco anos, mantendo-se estáveis entre dois 

a cinco anos(72). 

Sadek e Salem em 2007 avaliaram a motivação para a cirurgia de um grupo de pacientes 

submetidos a cirurgia ortognática, o grau de satisfação com o resultado da cirurgia e o efeito da 

mesma na sua QV(11). A amostra envolveu 120 pacientes e o instrumento utilizado foi o 

DAS59(11). No período pré-cirúrgico, as razões estéticas foram a razão principal para a procura 

da cirurgia em 95% dos pacientes(11). No período pós-cirúrgico, 85% dos pacientes foram 

positivos acerca do resultado da cirurgia, assim como do seu efeito na sua QV(11). As melhorias 

pós-operatórias da estética facial dos pacientes foi associada a uma melhoria da QV em todos 

os aspetos testados(11). De acordo com os resultados do DAS59, a maioria dos pacientes teve 
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mudanças positivas em todos os aspetos da QV após a cirurgia(11). O grau de satisfação do 

paciente com o resultado da cirurgia foi correlacionado com a gravidade das suas deformidades 

dento-faciais pré-operatórias(11). A melhoria pós-operatória da estética facial dos pacientes foi 

associada com uma melhoria semelhante na QV(11). 

Lee e colaboradores em 2008, realizaram um estudo com o objetivo de determinar as 

alterações na QV após cirurgia ortognática em pacientes com DDF(96). Foram utilizados os 

questionários SF-36, OHIP-14 e OQLQ(96). Os pacientes foram avaliados em três fases: numa 

fase inicial pré-cirúrgica (T0), seis semanas após a cirurgia (T1) e seis meses após a cirurgia 

(T2)(96). Verificaram que ocorreram alterações significativas na QV após a cirurgia ortognática(96). 

Também foi observada uma marcada, mas transitória deterioração em muitos dos aspetos 

relacionados com o bem-estar geral  seis semanas após a cirurgia(96). Contudo, aos seis meses, 

foi documentada uma melhoria significativa na QV quando comparada com a da fase pré-

cirúrgica(96). Relativamente ao estado de saúde geral (SF-36), às seis semanas existiram 

significativas mudanças pejorativas na saúde física e mental(96). Especificamente ocorreram 

grandes deteriorações na capacidade do paciente para levar a cabo atividades físicas diárias, no 

desempenho profissional e nas atividades sociais com amigos e família(96) Às seis semanas, 

houve uma significativa deterioração ao nível da limitação funcional quando utilizado o OHIP-

14(96), o qual é um sinal esperado como sequela da cirurgia(96). No entanto, houve uma melhoria 

significativa no estado psicológico, plausivelmente devido à melhoria da oclusão dentária, e na 

aparência como resultado também da cirurgia(96). Na avaliação, passados seis meses, observou-

se uma grande melhoria na QVRSO, um achado que suporta a afirmação que a cirurgia 

ortognática pode melhorar a saúde oral(96). Quando utilizado o OQLQ mesmo num período 

precoce (seis semanas), houve evidência de melhorias significativas na QV a seguir a uma 

cirurgia ortognática e notável melhoria da estética facial(96). Uma vez que a cirurgia ortognática 

corrige a DDF e as questões do OQLQ especificamente remetem a experiências relacionadas 

com a dita deformidade, esta abordagem é melhor para distinguir alterações na QV num estado 

precoce, comparando com a abordagem realizada com o auxílio do SF-36 ou OHIP-14(96) Aos 

seis meses, houve melhorias marcadas na estética facial, função oral e aptidão social(96). 

Nicodemo e colaboradores em 2008, relataram, numa pesquisa por eles realizada, que a 

cirurgia ortognática tem um impacto positivo na QVRSO em pacientes de ambos os sexos, 

melhorando aspetos físicos e sociais(93). As cirurgias realizadas consistiram em avanços 

maxilares, retrusões mandibulares ou ambos(93). O questionário utilizado foi o SF-36 e foi 
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aplicado em dois tempos: últimos 30 dias do período pré-operatório e seis meses após a 

intervenção cirúrgica(93). A QV de pacientes do sexo feminino também foi melhorada 

relativamente aos aspetos emocionais(93). 

Bock e colaboradores, em 2009 introduziram um questionário validado e comparável 

internacionalmente para a avaliação da QV e usaram-no numa amostra de pacientes 

selecionada(35). Pretendiam também entender a motivação e as razões por detrás da procura do 

TOCO(35). O instrumento utilizado foi o OQLQ(35). Relataram que 50,4% desejavam o tratamento 

devido a prejuízos funcionais e 43% devido a prejuízos estéticos(35). Do ponto de vista dos 

aspetos sociais, os pacientes revelaram também uma reduzida QV(35). Todos estes achados 

levaram os autores a concluírem que a QV destes pacientes é significativamente prejudicada(35). 

Os pacientes com uma pronunciada DDF demonstraram um considerável alto nível de 

conhecimento do grau da sua deformidade(35).  

No estudo realizado por Esperão e colaboradores em 2010, no Brasil, foi avaliado o 

impacto de problemas orais na QV em três grupos de pacientes adultos com necessidade de 

tratamento cirúrgico ortognático(99). Comparados com os pacientes na fase pós-cirúrgica, 

aqueles que necessitavam de tratamento cirúrgico ortognático, mas ainda não o haviam iniciado 

e os que estavam na fase pré-cirúrgica desse tratamento apresentaram 6,48 e 3,14 vezes mais 

probabilidades, respetivamente, de experimentar um impacto negativo da sua condição oral(99). 

Demonstrou-se que a cirurgia ortognática afeta positivamente a QV dos pacientes(99). Pacientes 

em pré-tratamento mostraram os efeitos mais negativos na sua QVRSO quando comparados 

com pacientes pré e pós-cirúrgicos(99). Não obstante, os três grupos descreveram um impacto 

relativamente baixo na medição de QVRSO(99). Já os pacientes pré-cirúrgicos foram afetados 

moderadamente e um impacto mínimo foi encontrado entre os pacientes pós-cirúrgicos(99). Estes 

dados servem de apoio aos estudos prévios que demonstram que a cirurgia ortognática possui 

muitos efeitos favoráveis(99). A análise relativa ao sexo mostrou que as mulheres apresentaram 

um maior impacto que os homens da sua saúde oral na QV, quer tenham ou não iniciado 

tratamento ortodôntico ou finalizado a cirurgia ortognática(99). Esperão e colaboradores 

demonstraram também a inexistência de uma significativa associação entre a classe social e os 

valores de OHIP-14, sugerindo a independência do impacto na QVRSO e na classe social(99). Os 

ortodontistas devem estar cientes do impacto negativo do tratamento ortodôntico pré-cirúrgico 

nos seus pacientes e regularmente relembrá-los dos resultados positivos conseguidos em cada 

etapa do tratamento(99). 
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No mesmo ano, 2010, utilizando uma amostra de 151 participantes, Rusanen e 

colaboradores, pretenderam determinar a ocorrência de impacto na saúde oral entre pacientes 

com más oclusões graves e deformidades dento-faciais, antes do tratamento(101). Um objetivo 

por ele delineado foi avaliar o efeito do sexo ou do tipo de má oclusão no impacto oral(101). O 

instrumento usado foi o OHIP-14(101). Foram sentidas e registadas dor física, assim como 

desconforto psicológico e incapacidade(101). Já a auto-consciência, a tensão e as dificuldades em 

relaxar, bem como a irritabilidade com outras pessoas foram mais comuns em mulheres que em 

homens(101). Comparados com o resto da população, pacientes com graves más oclusões 

reportaram altos níveis de impacto oral e parece que as más oclusões graves prejudicam a QV 

dos pacientes mais que muitas outras condições orais(101). De referir que as mulheres reportaram 

impacto oral mais vezes que os homens(101). 

Ainda em 2010, Choi e colaboradores avaliaram pacientes com vista a determinar 

mudanças na QV após um TOCO em pacientes com DDF(95). Foram utilizados três 

questionários, SF-36, OHIP-14 e OQLQ, em quatro tempos distintos: no recrutamento (T0),  seis 

semanas no pós-operatório (T1),  seis meses no pós-operatório(T2), pelo menos 12 meses pós-

operatório e seis meses após término do tratamento ortodôntico (T3) (95). Alterações significativas 

na QV ocorreram após o TOCO(95). Todos relataram uma melhoria significativa nos componentes 

da saúde mental e física do SF-36(95). Com o instrumento genérico OHIP-14 para a saúde oral, 

foram observadas alterações maiores (95). Do mesmo modo, com a utilização do OQLQ a 

magnitude da mudança estatística foi maior(95). Estes resultados sugerem que todas as 

abordagens de avaliação revelam melhorias na QV, mas que o OHIP-14 e o OQLQ são mais 

sensíveis à intervenção terapêutica(95). Não foram encontradas diferenças significativas nos 

resultados obtidos em todas as abordagens entre pacientes do sexo masculino e feminino(95). 

Não foram também encontradas diferenças significativas nos resultados de QV entre pacientes 

submetidos a diferentes tipos de cirurgia nos vários tempos(95). Existiu uma melhoria contínua 

nas pontuações do OHIP e do OQOL desde seis meses após a cirurgia ao término do 

tratamento, o que sugere que o melhor tempo para avaliação da QV após TOCO é pelo menos 

um ano após todo o tratamento estar completo(95). Uma transitória deterioração na QV foi 

observada durante o recente período pós-operatório, provavelmente devido à morbidade 

cirúrgica, as qual foi resolvida gradualmente, na maioria dos casos(95). 

Murphy e colaboradores, em 2011, realizaram um estudo com vista a avaliar o impacto da 

cirurgia ortognática na QV em pacientes com DDF, bem como a sua relevância clínica(103). O 
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impacto clínico foi moderado nos aspetos sociais da deformidade e na função oral e pequeno na 

consciência da DDF(103). Os autores avaliaram a QV usando o OQLQ e relataram melhorias 

estatisticamente significativas na aparência, função mastigatória, conforto e fala(103). A maior 

alteração foi no domínio estético(103).  Nos benefícios sociais observou-se uma melhoria no que 

respeita à auto-confiança(103). Assim, esta pesquisa reafirma que a cirurgia ortognática tem 

efeitos positivos na QV(103). 

Kavin e colaboradores num estudo realizado em 2012 determinaram mudanças na QV e 

na auto-perceção da melhoria estética após osteotomia anterior da maxila(100). Os questionários 

utilizados foram o OHIP-14 e o OQLQ(100). A amostra foi de 14 pacientes, os quais foram 

avaliados numa fase inicial, oito semanas e 24 semanas no período pós-operatório(100). 

Demonstrou-se uma melhoria suave na QV segundo o OHIP-14 imediatamente a seguir à 

cirurgia enquanto que a QV segundo o OQLQ e a auto-perceção da melhoria estética foi 

observada somente às 24 semanas a seguir à osteotomia(100). O OHIP-14 ao sexto mês 

demonstrou claramente uma melhoria na QVRSO, ficando assim provada a motivação do 

paciente para a cirurgia ortognática no sentido de obter uma melhoria na saúde física, mental e 

social(100). 

Frejman e colaboradores, em 2013, avaliaram a QVRSO, AE e depressão em pacientes 

com DDF de Classe II ou Classe III, antes do tratamento ortodôntico e compararam-nas com 

pacientes do grupo controlo com faces harmônicas(56). Da amostra fizeram parte 68 

participantes, aos quais foi administrado o instrumento OHIP-14(56). Pacientes com DDF 

apresentaram uma pior QVRSO(56). Foram observadas correlações significativas entre QVRSO e 

depressão, no grupo experimental(56). 

Em 2013, Soh e Narayanan realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de avaliar 

os benefícios da cirurgia ortognática na QV, as diferentes motivações e perceções relativamente 

à cirurgia ortognática e os vários métodos e instrumentos que têm sido usados para analisar a 

QV e mudanças psicossociais, em pacientes sujeitos a TOCO (94). Os pacientes com DDF estão 

em desvantagem na sociedade devido à sua baixa AE, reduzidos níveis de persuasão assim 

como a problemas fisiológicos associados(94). Na verdade, estas deformidades interferem não só 

com a saúde e função oral, mas também afetam de modo adverso o bem-estar mental, 

interferindo assim na QV(94). Os resultados obtidos indicam que, na generalidade, estes 

pacientes sofrem uma melhoria da QV após a cirurgia(94), apesar de cada indivíduo ter diferentes 
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motivações e expectativas para o tratamento(94). Os autores constataram assim que a utilização 

de instrumentos validados ajudou a quantificar os resultados(94), nomeadamente o grau de 

melhoria(94). Notaram eles que, para estudos em que se empregou o OQLQ, a maior mudança se 

verificou nos domínios estético e social (95, 96, 103). Todavia, nos estudos em que se utilizou o 

OHIP-14 a alteração mais significativa foi vista no domínio de desconforto psicológico(95, 96). Para 

os estudos em que se utilizou o SF-36, o maior tamanho do efeito foi observado no domínio da 

saúde mental(94), no aspeto emocional(93, 95) e no domínio da vitalidade(96).  

3.3. Funcionamento mental e psicopatologia 

A evidência demonstra que a DDF pode ter um significativo impacto na vida de um 

indivíduo e, tal facto, pode não estar só relacionado com a própria deformidade, mas refletir  

experiências passadas pessoais, um perfil psicológico e uma dada personalidade(3). Na verdade, 

alguns traços de personalidade negativos ou positivos podem ter a sua origem na aparência 

dento-facial do indivíduo(10). 

Em 1985, Shaw demonstrou que a má oclusão é suficientemente influente para afetar 

várias classificações de personalidade, incluindo a inteligência, a simpatia e a popularidade(6).  

Uma personalidade mais positiva é associada imediatamente a pessoas mais atrativas e 

consequentemente que possuem melhores relações intersociais(6). 

Vários investigadores do nosso tempo pensam que os traços de personalidade provêm do 

temperamento do indivíduo, um padrão de reações característico do indivíduo, presente desde 

uma idade bastante precoce(32). 

A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões 

de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém(106). 

Genericamente corresponde à forma como um indivíduo se mostra aos outros. A formação da 

personalidade é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. A etimologia da 

palavra remete-nos ao latim, onde persona significa máscara(107). Já no Teatro Grego eram 

usadas pelos atores, máscaras no sentido de melhor encarnarem diferentes personagens. 

Embora, no nosso quotidiano cada um de nós revele características que se adequam a 
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diferentes condições circunstanciais (Situacionismo1)(106), possuímos indiscutivelmente 

características únicas que nos identificam (Teoria dos traços2, Eysenck3)(106). Segundo os 

primeiros, as evidências mostram que as pessoas se expressam em virtude do meio em que 

estão inseridas e de situações concretas vividas(106). Na sua perspetiva, são essas situações 

mais do que os traços de personalidade que determinam o que as pessoas fazem na 

realidade(106). Os seguidores do Interacionismo4, por sua vez, identificam-se com ambas as 

correntes(106). 

A personalidade é assim um conceito complexo com várias facetas. Assume-se como 

dinâmica e não estática, embora os traços sejam relativamente estáveis no tempo. A 

personalidade é influenciada culturalmente e mostra-se em padrões, isto é, através de 

características recorrentes e consistentes e expressa-se de diferentes maneiras - 

comportamento, pensamento e emoções. 

Os testes de personalidade têm um objetivo muito prático e pretendem ser uma ajuda no 

diagnóstico e no aconselhamento(106). 

Num estudo realizado por Mc Kiernan e colaboradores em 1992, foram utilizados 

questionários no sentido de avaliar traços de personalidade em pacientes adultos que procuram 

tratamento ortodôntico e foi revelada a existência de um grupo atípico de pacientes que 

demonstram traços neuróticos(40). Nesses pacientes, foi observada uma perceção muito diferente 

da sua má oclusão em relação a um grupo dito «normal» de pacientes adultos(40). Este grupo de 

pacientes pode constituir um problema para os clínicos no que diz respeito às expectativas, tanto 

durante, como no final, do tratamento(40). 

                                                      

1 Situacionismo: Corrente da psicologia da personalidade que enfatiza os factores ambientais como determinantes 

da conduta. 

2 Teoria dos traços: Teoria que defende uma caracterização das pessoas pela referência a alguns traços básicos 

subjacentes. 

3 Eysenck: Psicólogo que tentou abranger o espectro global das diferenças de personalidade num espaço definido 

apenas por duas dimensões – neuroticismo/estabilidade emocional e extroversão/introversão. Estas definem um 

espaço no qual podem enquadrar-se as várias designações dos traços.  

4 Interacionismo: Corrente da psicologia da personalidade que privilegia a interacção entre a pessoa e a situação 

como factor primordial. Diferentes situações podem afectar diferentemente diferentes pessoas.  
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Battini e colaborados, num estudo publicado em 2012 em que participaram 300 pacientes 

candidatos a cirurgia ortognática bimaxilar, destacaram a importância do neuroticismo enquanto 

preditor da insatisfação pós-operatória na cirurgia ortognática(76).  

Num estudo realizado por Williams e colaboradores em 2009 compararam-se pacientes do 

sexo feminino com necessidade de cirurgia ortognática com pacientes de um grupo controlo no 

sentido de descobrir se os primeiros apresentavam diferentes tipos de personalidade em relação 

aos segundos, levando-os a solicitar uma cirurgia ortognática(9). Os pacientes apresentaram-se 

normais do ponto de vista psicológico, a não ser na sua insatisfação com a sua aparência facial, 

sendo assim provável que o seu desejo pela cirurgia fosse causado por uma verdadeira 

anomalia física e não por um problema estético exageradamente percebido(9). Segundo os 

mesmos autores, qualquer paciente que procure tratamento com cirurgia ortognática por causa 

da sua personalidade que se centra na sua aparência (o que pode levá-lo a manter expectativas 

irrealistas da intervenção) não deve ser selecionado para iniciar tratamento com cirurgia 

ortognática(9). 

Um estudo realizado por Stirling e colaboradores em 2007, revelou que a convivência com 

a DDF em todo o processo de tratamento, desde a fase de decisão passando pela fase de 

adaptação ao mesmo, é emocionalmente exigente(33). Contudo, revelou também que os 

pacientes que constituíram a amostra não demonstraram qualquer tipo de psicopatologia a nível 

da imagem corporal(33). 

Faber e Faber em 2010, num artigo publicado revelaram que pacientes com DDF em geral 

não evidenciam problemas psiquiátricos relacionados(73). Contudo, determinados subgrupos de 

pacientes, podem porém manifestar indicadores, tais como a ansiedade ou a depressão(73). 

A ansiedade é definida como uma sensação de mal-estar psíquico caracterizada pelo 

receio de um perigo iminente real ou imaginário(108-110). O sistema nervoso é ativado, com 

aumento da tensão muscular, taquicardia, boca seca (resposta somática) e são acionados uma 

série de mecanismos de defesa e estratégias de coping (resposta psicológica)(110). O conceito de 

estratégias de coping provém da investigação em psicologia social e diz respeito a atividades 

conscientes do indivíduo podendo ser estas estratégias adaptativas ou não adaptativas(110). A 

resposta ansiosa faz parte do sistema adaptativo de sobrevivência, sendo um legado 

evolucionário cuja importância não deve ser subestimada, desempenhando importantes funções 

em muitas situações(111). A ansiedade social, ou seja a ansiedade experimentada em situações 
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sociais, é uma experiência comum nos humanos e está intimamente relacionada com a estrutura 

social de grupo dos humanos e a sua organização hierárquica(111). A experiência de graus 

ligeiros de ansiedade em situações sociais é, assim, um fenómeno frequente num grande 

número de indivíduos e não impede um funcionamento social adequado, podendo, em certos 

casos, ter até um efeito benéfico no desempenho social(111). Em alguns indivíduos, porém, a 

ansiedade experimentada em situações sociais é tão elevada que interfere com o seu 

funcionamento social (trabalho e vida de relação) e, em alguns casos, conduz mesmo ao 

evitamento dessas situações(110, 111). Nestes casos, deparamo-nos com uma fobia social 

(distúrbio de ansiedade social) em que o receio de ser avaliado negativamente, de parecer 

ridículo, desajeitado, tolo, de não estar à altura da situação e ver o seu estatuto pessoal 

diminuído desperta graus tão elevados de desconforto e medo, que a vida diária fica 

severamente limitada(111). Torna-se assim necessário distinguir entre a experiência de graus 

ligeiros de ansiedade em situações sociais, fenómeno comum e que habitualmente não origina 

sofrimento ou interferência significativa na vida do indivíduo, e a fobia social como quadro clínico 

ansioso, severamente limitador do funcionamento social e profissional do indivíduo(2, 111). Marks e 

Gelder utilizaram o conceito de fobia social para descrever uma situação clínica na qual o aspeto 

central era o medo excessivo de ser observado ou avaliado em situações específicas de 

desempenho social, como escrever, comer, beber ou falar em público(2, 111). A idade de início 

situava-se entre os 15 e os 30 anos de idade, com uma média de início aos 19 anos(111). Além da 

ansiedade poder já existir num paciente antes mesmo de se dar início ao TOCO, esta indicador 

tipicamente psicossocial pode surgir quando as expectativas do paciente não são atendidas(56). 

Já a depressão é definida como um estado mental caracterizado pela diminuição do tónus 

neuropsíquico(108, 109) e da atividade física e intelectual, como tristeza, dor moral, anorexia, 

insónia e dificuldades intelectuais associadas(109). Manifesta-se por lassidão, fatigabilidade  

(resposta somática)(108, 110), desencorajamento, tendência para o pessimismo que é 

acompanhado, algumas vezes, por ansiedade(108). Perante este indicador, são acionados, assim 

como para  ansiedade, mecanismos de defesa e estratégias de coping (resposta psicológica)(110). 

É, no entanto, um termo empregue abusivamente para designar todas as perturbações de 

carácter nervoso(109). Na literatura sobre o tema, a depressão aparece duas vezes mais 

frequente na mulher do que no homem, seja avaliada pelo diagnóstico, seja pelo relato do 

próprio(110). Os aspetos socioculturais, designadamente os múltiplos papéis que a mulher 

desempenha hoje na sociedade, poderão em parte explicar as diferentes prevalências entre os 
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sexos(110). A perceção do suporte social é, naturalmente um fator protetor contra a depressão(110) 

Dados mais controversos dizem respeito ao estatuto social, ao estado civil e à área de 

residência(110). A dificuldade de interpretação destes estudos reside nas diversas variáveis que 

podem interagir e confundir os resultados finais(110). Contudo, é possível isolar um conjunto de 

fatores de risco para a depressão: sexo feminino, mulheres casadas, homens que vivem 

sozinhos, idade dos 20 aos 40 anos, perdas parentais antes da adolescência, história familiar de 

depressão, puerpério, ausência de um confidente, acontecimentos vitais negativos e residência 

em área urbana(110).  

Na literatura a depressão está também associada a uma baixa AE(110). 

Um estudo realizado por Pabari e colaboradores em 2011, com pacientes que procuraram 

tratamento ortodôntico e, no qual, foi utilizada a escala hospitalar de ansiedade e depressão 

(HADS), revelou uma média de ansiedade de 6,9, a qual se encontra na faixa de pontuação 

normal(39). A variável sexo foi significativamente relacionada com o nível de ansiedade, uma vez 

que as mulheres obtiveram 1,4 pontos a mais do que os homens(39). A média para o indicador 

depressão foi de 3,2 e encontra-se igualmente numa faixa de pontuação normal(39). Apenas a 

variável idade para este indicador está próxima da significância com um nível de depressão 

aumentando em média 0,04 pontos por ano à medida que aumenta a idade(39). 

Williams e colaboradores em 2009, comparando pacientes do sexo feminino com 

necessidade de cirurgia ortognática (em tratamento ou no início do período de contenção) com 

pacientes de um grupo controlo, não encontraram diferenças estatisticamente significativas para 

os indicadores ansiedade e depressão(9).  

Do mesmo modo Frejman e seus colaboradores em 2013, num estudo por eles realizado 

avaliaram a QVRSO, a AE e a depressão em pacientes com DDF antes do início do tratamento e 

compararam-nas com a de pacientes de um grupo controlo. Não observaram qualquer 

associação entre DDF e depressão(56). Foi utilizada a General Hospital Depression Scale  

(GHDS), que revelou uma média para o indicador depressão de 1,0 tanto para o grupo controlo 

como para o grupo estudo, a qual se encontra na faixa de pontuação normal(56). Não se 

encontraram assim diferenças estatisticamente significativas (p=,161)(56). 

Não parecem restar dúvidas de que a DDF está intimamente associada a várias 

dimensões do funcionamento mental do indivíduo. No entanto, em termos de saúde mental, 

apenas a dimensão neuroticismo da personalidade revela-se com uma visível ligação à DDF. Os 
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estudos parecem tender a não encontrar associações significativas entre a ansiedade e 

depressão e a DDF.  

Não podemos, contudo, desvalorizar a alteração de alguma, por pequena que seja, 

perturbação psicológica no decorrer do tratamento. A existência de uma propensão à depressão, 

pode ganhar uma expressão severa numa fase pós-cirúrgica(2). A literatura tem evidenciado que 

pacientes que demonstram angústia antes da cirurgia acabam por denunciar mais desconforto e 

preocupações com a saúde até seis semanas após a cirurgia(112). 

Considerar formas de melhorar as reações normais dos pacientes que se submetem a 

tratamento invasivo como o TOCO, torna-se assim expectável. Além disso, aumentando o nível 

de conhecimento sobre o tratamento, ajudamos a reduzir a ansiedade imposta e 

consequentemente aumentamos o nível de satisfação. O suporte psicológico dado, ajudará 

também os pacientes a ajustarem-se às mudanças físicas e emocionais, como resultado do 

tratamento, assim como ao impacto secundário da hospitalização, cirurgia e de tudo o que lhes 

está nesta fase associado. 

4. A intervenção psicológica no TOCO 

Uma vez que existem tantas variáveis psicossociais ligados ao TOCO, como já foi 

abordado anteriormente, faz todo o sentido percebermos em que medida os profissionais de 

saúde mental têm vindo a ser envolvidos no tratamento da DDF.  

A literatura tem vindo a evidenciar essa associação, podendo, por isso, ser pertinente a 

orientação do paciente encaminhado para TOCO para serviços de saúde mental. De facto, foi já 

relatado que um surpreendente número de indivíduos com DDF experimentam um dado nível de 

sofrimento psíquico, o qual legitima a intervenção psicológica(41) e, não restam dúvidas, que o 

clínico terá mais dificuldades na obtenção de sucesso quando o paciente não apresentar 

condições psicológicas favoráveis(26). Contudo, a literatura revela que não existem evidências 

conclusivas para afirmar que determinado transtorno psiquiátrico específico deve ser uma 

contra-indicação absoluta para um TOCO(41). A identificação da existência de tais desordens é 

importante, de modo a se criarem planos de tratamento apropriados e se realizarem 

encaminhamentos sempre que for necessário um apoio adicional(41). 
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A seleção de pacientes para um tratamento TOCO envolve vários fatores (fisiológicos, 

psicológicos, médicos, e interpessoais) que podem vir a influenciar os níveis de satisfação do 

paciente(39, 41). A literatura tem relevado alguns resultados através de detalhados estudos sobre o 

tema. A maioria das pesquisas sobre aspetos psicológicos dos pacientes que se submetem a 

TOCO mostraram que estes se encontram bem ajustados antes da cirurgia e parecem ter menos 

défices nas suas dimensões de personalidade do que aqueles pacientes que procuram outros 

procedimentos «de tipo cosmético»(41). O médico dentista e o médico cirurgião maxilofacial ao 

preocuparem-se inicialmente com uma avaliação cuidadosa das condições psicológicas do 

paciente e ao conseguir lidar adequadamente com essa avaliação, vão fazer com que aumente o 

número de pacientes que respondem favoravelmente ao seu tratamento e consequentemente o 

seu grau de satisfação(37). Não foi encontrada na literatura qualquer referência ao período exato 

em que deve ser realizada essa avaliação pré-cirúrgica. 

Na literatura verifica-se ainda que uma elevada satisfação com o TOCO está relacionada 

com expectativas realistas, no que diz respeito ao resultado a obter, previsões realistas do 

desconforto pós-operatório e da recuperação, da preparação pré-operatória eficiente e do bom 

ajustamento psicológico no pré e no pós-operatório(33, 41). A satisfação(8, 36, 43) e a insatisfação dos 

pacientes com os resultados cirúrgicos(43), apesar do conhecido desconforto pós-operatório é 

realçado em vários estudos, afirmando os benefícios ganhos devido às alterações da aparência, 

o que reflete o desejo do paciente recuperar a sua AE, entre outros aspetos(8, 36).  

Em alguns casos, a melhoria afetiva é inexistente ou mínima e pode resultar em 

insatisfação por parte do paciente(37). Poderão ser tomadas medidas de suporte de modo a 

ajudar especificamente na realização de um decurso pós-operatório suave(37). A deterioração da 

QV originada pela dor e limitações funcionais acontece, sobretudo, nas primeiras seis semanas a 

três meses(45, 96, 112). Esta será tanto mais grave quanto menos realistas forem as expectativas 

sobre a sintomatologia do pós-operatório imediato(2). Isso quer dizer que a recuperação será 

fortemente determinada pelo nível de conhecimento que se tem do processo de recuperação e 

como são antecipadas as consequências emocionais(2). Pelo que foi dito podemos concluir que a 

falta de informação específica sobre a situação da cirurgia pode prejudicar o paciente, 

aumentando o seu sofrimento(2). Deste modo, será importante os profissionais de saúde 

informarem devidamente os seus pacientes do plano tratamento proposto, seus riscos, 

benefícios bem como eventuais complicações, evitando a criação de ilusões(2). Foi observado 

que as mudanças na QV estabilizaram na fase final do tratamento(95, 96). Foi definido como o 
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momento ideal para avaliação da QV após um o TOCO, pelo menos um ano após a conclusão 

do tratamento(95). Com a inclusão de psicólogos e psiquiatras numa equipa multidisciplinar 

conseguimos, de certo modo, melhorar a QV e a satisfação pós-operatória destes pacientes(2). 

Alguns procedimentos facilmente aceites pelos pacientes no passado, atualmente são 

considerados inaceitáveis como é o caso do bloqueio intermaxilar por 40 dias ou mesmo o 

regresso ao trabalho somente após algumas semanas(13). Nos dias de hoje, o paciente alguns 

dias depois de sair do bloco operatório está apto a retomar a sua atividade profissional(13). 

Contudo, o restante tratamento ortodôntico pode prolongar-se entre um a três anos após a 

cirurgia e têm sido relatados sérios problemas psicológicos e psicossociais, em pacientes que 

recorreram a tais procedimentos(70).  

Contudo, se há casos em que a decisão de incluir a cirurgia no tratamento com uma 

estreita colaboração de um profissional de saúde mental é justificada, há outros em que o 

procedimento cirúrgico nem deve ser considerado(37).  

Uma revisão geral da literatura sugeriu que 92-100% dos pacientes submetidos a cirurgia 

ortognática se encontram satisfeitos com o resultado(43). Um estudo realizado em 1982, na 

Universidade de Washington, por Kiyak e colaboradores, concluiu que os pacientes que sofreram 

uma cirurgia ortognática bimaxilar expressaram um grau de satisfação semelhante relativamente 

aos que sofreram uma monomaxilar(43). Além disso, os que experienciaram menos dor e 

dormência, afirmaram-se mais satisfeitos e com mais AE(43). Em 2007, Nicodemo e 

colaboradores, levou a cabo um estudo em que entre os resultados, constatou-se a satisfação 

dos pacientes pela melhoria da dicção, estética, beleza e retorno à vida sem discriminação(48). 

Por outro lado, as expectativas exageradas aumentarão a exigência por parte dos pacientes e 

consequentemente poderão igualmente dar lugar a uma potencial insatisfação perante os 

resultados obtidos(26). Num estudo realizado por Cunningham em 1996, aproximadamente 5-8% 

de pacientes mostraram-se insatisfeitos pós-tratamento(113).  

Um estudo realizado por Kiyak e colaboradores em 1986, envolvendo 90 pacientes que 

recorreram a TOCO, 33 pacientes que recorreram a tratamento ortodôntico e 33 indivíduos que 

se declararam contra o tratamento, concluiu que a AE, imagem corporal e grau de extroversão 

de um paciente não estão relacionados com a satisfação pós-operatória e desconforto sentido, 

ao passo que o neuroticismo sim(114). Os pacientes que obtiveram os valores mais altos na 

escala de neuroticismo mostraram-se menos satisfeitos imediatamente pós-cirurgia(114). 
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Observou-se também que foram estes pacientes os mais propensos a se queixar de dor e 

edema seis meses após a cirurgia(114). Pacientes que recorrem à cirurgia ortognática mantiveram 

uma imagem facial mais negativa e mostraram-se mais introvertidos quando comparados, quer 

com pacientes que se submeteram a tratamento ortodôntico, quer com pacientes que recusaram 

tratamento, mas foram semelhantes em outros traços de personalidade antes da cirurgia(114). 

Tanto os pacientes que recorreram à cirurgia como os pacientes que se submeteram a 

tratamento ortodôntico melhoraram significativamente a imagem corporal ao longo do tempo, 

sendo o maior aumento o dos primeiros(114). Mudanças semelhantes na AE ocorreram nos três 

grupos, demonstrando-se que a cirurgia por si só pode não ser o principal determinante das 

variações na AE(114).  

O profissional de saúde mental pode ajudar o médico dentista e o médico cirurgião 

maxilofacial em muitos casos, a compreender as causas da insatisfação/satisfação por parte do 

paciente, as suas eventuais reações perante o tratamento, bem como melhorar a forma de lidar 

com todo este processo. A orientação da consulta para um profissional de saúde mental, se for 

realizada de um modo adequado e cuidadoso pode ser encarada como fazendo parte de um 

protocolo usual e não precisa ser vista pelo paciente com uma conotação negativa e 

depreciativa. 

A primeira consulta é a «porta de entrada» do nosso consultório e é nela que o 

profissional vai avaliar e dar a sua opinião ao problema exposto pelo paciente(12, 13). 

Independentemente da duração da mesma, este é o momento ideal para discutir o assunto e 

uma solução, na maior parte das vezes, deve ser já apresentada(13). Colocando «em cima da 

mesa» a hipótese da realização do TOCO, todas as suas características peculiares devem ser 

abordadas com muita exatidão de forma a não ser causado um impacto negativo sobre a 

cirurgia(13). O problema esquelético presente deve ser salientado e a forma de tratamento 

cuidadosamente explicada levando em consideração as vantagens e desvantagens assim como 

os riscos inerentes associados(12, 13). Esta breve orientação cirúrgica logo na primeira consulta 

resulta numa maior aceitação do paciente ao tratamento(13). O paciente e respetivo responsável 

deverão entender a necessidade e o porquê da proposta desse procedimento assim como os 

possíveis riscos caso ele não seja realizado(12, 13). Não é fácil numa única consulta transmitir 

informações referentes a um tratamento que frequentemente é uma surpresa para pacientes e 

familiares(13). As orientações e informações dadas aos pacientes podem favorecer 

relacionamentos adequados e positivos, aumentando a confiança, aspeto imprescindível no 
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sucesso do tratamento(48). Devemos estar cientes que a linguagem por nós utilizada deve ser 

clara e objetiva(12) para uma perfeita compreensão dos leigos, de modo a não criar ansiedade 

nem qualquer tipo de constrangimento. É importante termos em mente que, uma vez saídos do 

consultório, paciente e familiares vão tentar recolher todo o tipo de informações possíveis sobre 

o tema e questão e, quanto maior ambiguidade e «confusão» sobre o tema for apresentada, 

maior será essa procura de obter respostas às suas perguntas. Essas informações alheias 

podem ser colhidas junto de amigos, familiares e, infelizmente, junto de colegas desatualizados 

que ao transmitir dados incorretos, assustam muitas vezes o paciente levando-o até a uma 

possível desistência do tratamento ou à procura de outro profissional(13). 

Uma vez que são encontrados poucos estudos sobre a intervenção dos técnicos de saúde 

mental no TOCO, o pouco interesse da comunidade científica sobre este tema, poderá ser uma 

causa a atribuir. Contudo, um estudo realizado por Juggins e colaboradores revela-se singular e 

provavelmente bastante proveitoso. Ele foi realizado em 2006 na Inglaterra, e teve como objetivo 

avaliar a opinião de ortodontistas que referem pacientes de cirurgia ortognática para psiquiatria 

ou psicologia clínica, e investigar a necessidade de especialistas em ortodontia treinados no 

reconhecimento de pacientes com perfil psicológico que podem afetar os resultados da cirurgia 

ortognática(41). Foi utilizado um questionário criado após consulta com dois ortodontistas e com o  

Departamento de Ciências Médicas Mentais(41). 

 De 177 ortodontistas inquiridos, relativamente à questão «Qual a proporção dos seus 

pacientes que beneficiaria de um encaminhamento psicológico/psiquiátrico»: 37,9% foi da 

opinião que 10% dos seus pacientes beneficiariam desse encaminhamento, 20,3% não sabe, 

12,4% acha que todos os seus pacientes deveriam ser encaminhados, 10,7% afirmam que 

apenas 25% do pacientes beneficiariam, 10,7% acham que nenhum beneficiaria, 6,2% opinam 

que 50% beneficiariam e 1,7% opinam que 75% beneficiariam(41).  

Quanto lhes foi questionado «Qual a proporção dos seus pacientes que refere para 

avaliação psicológica/psiquiátrica?»: 55,9% afirmaram que não realizavam qualquer 

encaminhamento psicológico/psiquiátrico para os seus pacientes, 40,7% afirmaram que 

encaminhavam 10%, 1,7% afirmaram que encaminhavam 50%, 1,1% afirmaram que 

encaminhavam 25% e 0,6% afirmaram que encaminhavam todos os pacientes(41). O que 

significa que embora a maioria dos ortodontistas seja da opinião que uma parte dos seus 
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pacientes beneficiaria de avaliação psicológica, apenas um pequeno número desses pacientes 

são, na verdade encaminhados(41). 

Relativamente à questão «Porque razão refere pacientes para um profissional de saúde 

mental?», as razões mais comuns encontradas foram: historial psiquiátrico passado/atual (36%), 

expectativas irrealistas (32%), intuição (14%) e nenhum problema significativo (13%)(41). O 

pedido de tratamento para deformidades pequenas ou aparentemente inexistentes sugere o 

diagnóstico Body Dysmorphic Disorder (BDD)(41). É necessária muita cautela nestes casos, uma 

vez que é opinião corrente que a cirurgia em pacientes com BDD não é benéfica e pode conduzir 

a um aumento dos sintomas(41). Não há, no entanto, estudos prospetivos em pacientes com BBD 

que recorreram a TOCO, e, é possível, que os pacientes com sintomas menos graves possam 

beneficiar do tratamento com apoio psicológico adequado(41). O instinto, outra razão mencionada 

pelos profissionais para referir pacientes para psicologia/psiquiatria, poderá destacar as 

dificuldades sentidas pelos mesmos, que com formação limitada neste domínio, demonstram 

pouca experiência na deteção de casos para encaminhamento(41). 

No que diz respeito à questão «O que o impede de encaminhar para 

psicologia/psiquiatria?», as razões dadas para o não encaminhamento foram por ordem 

decrescente de escolha: ninguém a quem encaminhar (30,5%), receio de uma má reação por 

parte do paciente (15,8%), não estar seguro de quem encaminhar (14,7%), resposta não útil 

(12,4%), lista de espera longa (9,6%), custos do encaminhamento (1,1%) e demasiado tempo 

envolvido (0,6%)(41). Todas estas razões, segundo os autores, poderiam ser facilmente 

resolvidas com uma formação dos ortodontistas nesta área e um financiamento adequado(41). 

Não existem estudos publicados sobre a avaliação das reações dos pacientes perante um 

encaminhamento para um profissional de saúde mental(41). Os encaminhamentos são mais 

propensos a ser mais produtivos se os pacientes sentirem a oportunidade de explorar as suas 

preocupações e as suas expectativas do tratamento, em vez de lhes ser como que imposta uma 

consulta de psicologia/psiquiatria, de modo a ser avaliada a sua opção de realizar a cirurgia(41). 

Os psicólogos/psiquiatras necessitariam, assim como os ortodontistas, de formação associada 

ao tratamento com cirurgia ortognática, de forma a garantir a completa compreensão de todo o 

processo e a obtenção de bons resultados(41). Se existir pouca ou nenhuma formação nesta área 

não será surpreendente que os ortodontistas considerem as respostas dos profissionais de 

saúde mental «não úteis»(41). 
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Quando questionados «Usa algum tipo de questionário psicológico numa avaliação 

inicial?», 6,8% dos clínicos responderam afirmativamente enquanto os restantes 93,2% 

responderam negativamente(41). Os profissionais podem não estar cientes das inúmeras medidas 

disponíveis para uso nos seus pacientes, podem achar que as que estão disponíveis nem 

sempre são adequadas para tratamentos com cirurgia ortognática(41) ou podem não se sentir 

com formação suficiente para as aplicar. Os questionários específicos podem revelar-se mais 

úteis. Na área da deformidade dento-facial, salienta-se o Orthognathic Quality of Life 

Questionnaire (OQLQ), criado por Cunningham e colaboradores em 2000(35).  

Sobre a hipótese de realizar formação nessa área específica, a maioria dos ortodontistas 

mostrou-se recetiva(41). Responderam à questão «Sente que beneficiaria de treino nesta área?», 

84,7% positivamente, 0,6% sem resposta e, somente 14,7%, negativamente(41).  

A formação nesta área específica deveria ser fomentada uma vez que seria uma mais 

valia para todos os profissionais, permitindo-lhes um melhor conhecimento nesta matéria e 

consequentemente uma prestação mais qualificada de cuidados aos seus pacientes(41). 
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CAPÍTULO II . TRABALHO EMPÍRICO 

1. Questões e hipóteses de investigação 

Para orientar o trabalho empírico, de acordo com a revisão de literatura efetuada, foram 

realizadas várias questões e levantadas hipóteses de investigação, de acordo com os três 

principais objetivos deste estudo. 

1.1. Os pacientes com DDF e o TOCO 

Hipótese 1. As questões estéticas relacionadas com a auto-imagem são um dos 

principais motivos que levam à procura de um tratamento para a DDF.  

Hipótese 2. São predominantemente pacientes do sexo feminino que procuram o TOCO.  

Hipótese 3. São predominantemente pacientes solteiros e com formação universitária e 

secundária que procuram o TOCO. 

Hipótese 4. As questões financeiras são o principal motivo apontado pelos pacientes com 

DDF para não fazerem ou adiarem o início do TOCO. 

Questão 1. Quem é o principal responsável pelo encaminhamento para o TOCO? 

Questão 2. Quais as principais dificuldades apontadas pelos pacientes em relação ao 

TOCO? 

1.2. O funcionamento psicossocial dos pacientes com DDF 

Questão 3. Existem diferenças nos valores de AE geral dos pacientes do grupo estudo e 

dos do grupo controlo? 

Hipótese 5. Uma QV mais elevada é encontrada no grupo estudo em relação ao grupo 

controlo. 

Hipótese 6. Não existem diferenças nos indicadores de ansiedade e depressão entre os  

pacientes do grupo estudo e os do grupo controlo. 
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1.3. A intervenção psicológica na DDF 

Hipótese 7. O benefício da intervenção psicológica/psiquiátrica na intervenção TOCO é 

reconhecido pelos médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais. 

Hipótese 8. Menos de metade dos pacientes com necessidade de TOCO é referenciada  

para psicologia/psiquiatria. 

Hipótese 9. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é a existência de um historial psiquiátrico passado/atual. 

Hipótese 10. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a não referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é não ter ninguém a quem encaminhar. 

Hipótese 11. Uma minoria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais usa 

questionários psicológicos na sua avaliação inicial em pacientes com necessidade de 

TOCO. 

Hipótese 12. A maioria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais considera 

que beneficiaria de formação nesta área. 

2. Participantes 

2.1. Estudo 1 

Na tabela 1 é apresentada uma caracterização de todos os participantes envolvidos neste 

estudo. 

Participaram neste estudo 82 pacientes de ambos os sexos (29 do sexo masculino e 53 

do sexo feminino), com idade superior a 16 anos e inferior a 43 anos e cujo atendimento foi 

realizado (ou se prevê realizar) em consulta privada ou hospitalar de ortodontia ou cirurgia 

maxilofacial. Relativamente à condição de trabalho deparamo-nos com 36 pacientes estudantes, 

40 que já se encontram estabelecidos em termos profissionais e 6 que afirmam estar no 

desemprego. No que diz respeito à escolaridade 14 pacientes completaram o 3º ciclo de ensino 

básico, 37 completaram o ensino secundário e 31 completaram a licenciatura/mestrado. 

Referenciando o seu estado civil, 60 afirmaram-se solteiros, 13 casados, 2 divorciados e 7 

vivendo em união de facto. 
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Dos 82 pacientes, 43 fazem parte do grupo estudo. A estes foram diagnosticadas 

anomalias esqueléticas da mandíbula e/ou maxila e encontram-se em tratamento ortodôntico-

cirúrgico numa fase pré-operatória. Foi aceite como válido o parecer clínico dos médicos 

dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais no diagnóstico dos casos de DDF com necessidade 

de TOCO. Fazem parte dos critérios de exclusão: pacientes com malformações craniofaciais 

(congénitas) muito aparentes e/ou características faciais sindrómicas e pacientes com 

deformidades faciais traumáticas. 

    Total Estudo Controlo 

  
n % n % n % 

  Participantes 82 100 43 52,4 39 47,6 

Sexo Masculino 29 35,4 16 19,5 13 15,9 

  Feminino     53 64,6 27 32,9 26 31,7 

Idade 16 a 23 40 48,8 20 24,4 20 24,4 

  24 a 43 42 51,2 23 28 19 23,2 

Condição de trabalho Estudante 36 43,9 18 22 18 22 

 
Empregado 40 48,8 21 25,6 19 23,2 

  Desempregado 6 7,3 4 4,9 2 2,4 

Escolaridade 3º CEB 14 17,1 4 4,9 10 12,2 

 
Secundário 37 45,1 21 25,6 16 19,5 

  Licenciatura/mestrado 31 37,8 18 22 13 15,9 

Estado Civil Solteiro 60 73,2 32 39 28 34,1 

 
Casado 13 15,9 7 8,5 6 7,3 

 
Divorciado 2 2,4 1 1,2 1 1,2 

  União de facto 7 8,5 3 3,7 4 4,9 

Tabela 1. Caracterização dos participantes no estudo 1. 

Os restantes 39 são pacientes em tratamento ortodôntico (em que o recurso a cirurgia 

ortognática não está prevista) e constituem o grupo controlo.  

2.2. Estudo 2 

Da amostra participaram neste estudo 56 profissionais de saúde relacionados com TOCO 

com idades compreendidas entre 27 e 65 anos (M=42). Desses 56, 50% são do sexo feminino 

(n=28) e 50% são do sexo masculino (n=28). Em relação à profissão, 71,4% são  médicos 

dentistas (n=40), 16,8% são médicos dentistas com especialidade em ortodontia (n=9) e 12,5% 

são médicos cirurgiões maxilofaciais (n=7). 
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3. Considerações éticas 

Uma vez que nesta investigação a amostra compreendeu pacientes referenciados para 

TOCO (grupo estudo), assim como pacientes em tratamento ortodôntico (grupo controlo), foi 

elaborado um protocolo a ser avaliado pela Comissão de Ética da FMDUP. Este foi aprovado em 

20 de junho de 2012. A todos os participantes foi garantida a utilização dos dados com a máxima 

confidencialidade e privacidade e juntamente com o caderno com os questionários foi preenchido 

e assinado pelos pacientes um consentimento informado. Foi também entregue a todos os 

participantes um folheto informativo com a descrição do estudo e esclarecidas todas as dúvidas 

que entretanto foram surgindo. 

4. Instrumentos 

4.1. Questionário sócio-demográfico  

O questionário sócio-demográfico é um instrumento construído propositadamente para 

este estudo, incluindo variáveis como o sexo, a idade, a escolaridade, a condição perante o 

trabalho e o estado civil. 

4.2. Questionário ortodôntico  

O questionário ortodôntico é uma ferramenta confecionada para avaliar as atitudes, as 

perceções e as expectativas do indivíduo perante o tratamento ortodôntico(44). Foi desenvolvido 

por Lew em 1993 e compreende nove questões com várias hipóteses de resposta: motivos para 

a procura do tratamento ortodôntico, características determinantes da estética facial, razão de 

espera para realizar o tratamento ortodôntico, razão para outros adultos não procurarem o 

tratamento ortodôntico, fonte do encaminhamento para o tratamento ortodôntico, pior parte do 

tratamento ortodôntico, alterações psicossociais, problemas subsequentes à colocação do 

aparelho(44). 
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4.3. Escala de Auto-estima Global de Rosenberg (RSES) 

A Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg 1989, Versão portuguesa: Faria & Silva 

1999) representa uma medida unidimensional que avalia a AE global(115). É uma das escalas de 

avaliação mais utilizadas, nomeadamente na população portuguesa(65, 116, 117).  Apesar das suas 

limitações, nomeadamente no que se refere às suas qualidades psicométricas, esta escala 

continua a ser selecionada pela sua brevidade e facilidade de utilização, sendo considerada um 

marco histórico na avaliação do auto-conceito e da AE(65). É constituída por 10 itens com 

conteúdos relativos aos sentimentos de respeito e aceitação de si mesmo(58, 117). Cinco itens são 

considerados como indicadores de atitudes positivas em relação ao self e cinco itens são 

considerados como indicadores de atitudes negativas(65). Estes encontram-se misturados na 

escala de modo a tornar a estrutura desta menos transparente(65). Para cada afirmação existem 

seis opções de resposta (concordo totalmente=6, concordo=5, concordo parcialmente=4, 

discordo parcialmente=3, discordo=2 e discordo totalmente=1). Assim, a escala está cotada no 

sentido positivo correspondendo uma pontuação maior a uma AE global mais elevada(65). 

4.4. Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial 
de Saúde (WHOQoL-BREF)  

O WHOQoL-BREF constitui a versão abreviada do WHOQoL-100(91, 118). O seu 

desenvolvimento deveu-se a uma necessidade de utilização de instrumentos curtos que 

exigissem pouco tempo para o seu preenchimento(91). Alia deste modo, um bom desempenho 

psicométrico a uma prática simples(91). Consta de 26 questões, sendo duas questões gerais de 

QV e as restantes representam cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento 

original(91). Assim, cada faceta é avaliada por apenas uma questão(91). Para cada questão 

existem cinco possibilidades de resposta(87). O critério de seleção das questões de forma o 

compor o WHOQoL-BREF foi tanto concetual como psicométrico. Ao nível concetual, foi definido 

pelo Grupo de QV da OMS que o carácter abrangente do instrumento original (o WHOQoL-100) 

deveria ser mantido, de modo que cada uma das vinte e quatro facetas que compõem o 

WHOQoL-100 deveria ser representada por uma questão(91). Ao nível psicométrico foi então 

selecionada a questão que mais altamente se correlacionasse com a pontuação total do 

WHOQoL-100, calculado pela média de todas as facetas(91). Após esta etapa, os itens 

selecionados foram examinados por um painel de peritos para estabelecer se representavam 
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concetualmente cada domínio de onde as facetas provinham(91). Dos 24 itens selecionados, seis 

foram substituídos por questões que definissem melhor a faceta correspondente(91). Três itens do 

domínio meio ambiente foram substituídos por serem muito correlacionados com o domínio 

psicológico, enquanto os outros três itens foram substituídos para explicarem melhor a faceta em 

questão(91). Foi realizada uma análise fatorial confirmatória para uma solução a quatro domínios: 

físico (sete itens), psicológico (seis itens), relações sociais (três itens) e meio ambiente (oito 

itens) (91).  

Numa detalhada revisão da literatura, em vários estudos realizados encontra-se mais do 

que um instrumento utilizado, sendo muitas vezes um de carácter global e outro mais específico. 

Este facto prende-se com a obtenção de uma maior informação não restrita à saúde oral, mas 

tendo em mente um bem-estar «multifatorial» do indivíduo, uma vez que a QV abrange mais do 

que um único domínio. A opção pela medida de QV deve estar assim relacionada com o objetivo 

da avaliação. Por nesta investigação o objetivo ter sido perceber o impacto psicossocial de uma 

DDF, foi utilizada uma medida global o, WHOQoL-BREF. Na sua cotação este questionário dá 

origem a um perfil e a uma nota global(81). O intervalo de pontuação para cada item é de um a 

cinco, enquanto a faixa para cada domínio é de quatro a 20(87). Pontuações mais baixas nesta 

escala significam uma pior QV(87). 

4.5. Inventário de sintomas psicopatológicos (BSI)  

O Brief Symptom Inventory (Derogatis 1993, Versão portuguesa: Canavarro 1995) é um 

questionário para a avaliação dos sintomas psicopatológicos, aferidos em torno de nove 

dimensões de sintomatologia (somatização, obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, 

depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide e psicotismo) e três 

índices globais (índice geral de sintomas, índice de sintomas positivos e total de sintomas 

positivos)(119, 120). Estes índices constituem avaliações sumárias de perturbação emocional e 

representam aspetos diferentes da psicopatologia(120). Trata-se de um inventário de 

autorresposta com 53 itens onde o indivíduo deve classificar o grau em que cada problema o 

afetou na última semana, numa escala que varia entre «nunca» e «muitíssimas vezes»(120). 

Existem cinco possibilidades de resposta. Os resultados elevados indicam maior 

psicopatologia(120). 
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4.6. Apoio psicológico na cirurgia ortognática 

Foi utilizado um questionário adaptado de Juggins e colaboradores(41). Estes autores 

utilizaram um questionário estruturado que foi desenhado com o apoio de dois ortodontistas e do 

Departamento de Ciência de Saúde Mental do Eastman Dental Institute de Londres. O 

questionário consiste em oito questões as quais são divididas em duas secções. As primeiras 

cinco questões consideram o encaminhamento de pacientes TOCO para uma consulta de 

psiquiatria ou psicologia, enquanto as últimas três questões são relacionadas com a experiência 

individual do profissional em avaliação psicológica. 

5. Procedimento 

5.1. Estudo 1 

Inicialmente foram realizados todos os contactos possíveis com hospitais públicos, 

hospitais privados, estabelecimentos universitários e clínicas privadas. Foram depois marcadas 

reuniões com os Diretores de serviço dos hospitais, Diretores clínicos das clínicas, médicos 

dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais a fim de ultrapassar toda a burocracia necessária e 

explicar os objetivos deste estudo, bem como apelar à importância da participação. 

Todos os pacientes do grupo estudo foram avaliados no período pré-operatório, ou seja, o 

período que antecede a cirurgia ortognática desde a consulta de cirurgia maxilofacial em que o 

paciente é referenciado para o TOCO. Nesse momento, foi igualmente contemplado um grupo 

controlo. 

Foi obtido pelos autores previamente, o consentimento para a utilização dos vários 

instrumentos de avaliação. Os diversos instrumentos foram agrupados em cadernos que foram 

deixados nos hospitais, estabelecimentos universitários ou clínicas sendo depois entregues pelo 

médico dentista ou médico cirurgião maxilofacial a cada um dos pacientes numa consulta de 

ortodontia ou de cirurgia maxilofacial. Foram deixadas por escrito aos médicos dentistas e 

médico cirurgiões maxilofaciais as instruções necessárias ao seu preenchimento e, uma breve 

explicação do objetivo desta investigação. Juntamente com o caderno com os questionários foi 

preenchido e assinado pelos pacientes um consentimento informado. Foi tomado bastante 

cuidado no sentido de incentivar a resposta dos inquiridos e de garantir a confidencialidade dos 
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dados, em alguns casos através do uso de envelopes fechados. Embora os dados demográficos 

incluam nome, sexo, idade, estado civil, ocupação, escolaridade e agregado familiar, foi 

explicado aos pacientes que os dados iriam ser tratados apenas pela investigadora, psicólogo e 

estatista, tentando-se evitar algum tipo de constrangimento que pudesse surgir no decorrer do 

preenchimento dos questionários. Observou-se também recusa por parte de muitos pacientes 

em colaborar, facto que foi transmitido por alguns dos profissionais envolvidos. 

Para a recolha dos questionários foram efetuados contactos telefónicos periódicos para 

todos os locais onde estes tinham sido deixados. Em muitos desses locais os contactos tiveram 

de ser realizados diversas vezes, uma vez que o retorno estava a ser muito reduzido. 

Esquecimento e pouca envolvência na investigação foram as razões observadas.  

5.2. Estudo 2 

O questionário adaptado de Juggins e colaboradores foi entregue em mão ou enviado por 

correio eletrónico a todos os especialistas em Ortodontia inscritos no Colégio de Ortodontia da 

Ordem dos Médicos Dentistas. O mesmo questionário foi também entregue a uma amostra de 

conveniência composta de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais, dos contatos da 

investigadora, com pacientes com necessidade de TOCO em consulta. Foram depois realizados 

todos os contactos telefónicos possíveis, no sentido de apelar à máxima colaboração e de 

esclarecer qualquer dúvida que pudesse surgir durante o seu preenchimento. 

6. Apresentação dos Resultados 

A devolução de questionários não atingiu a taxa de 100%. Muitos participantes acederam 

em colaborar, mas não devolveram os questionários. Foram considerados válidos apenas 82 

questionários no primeiro estudo e 56 no segundo. A coleção dos resultados obtidos foi realizada 

através do programa Microsoft© Office Excel® e o tratamento estatístico através da versão 

18,0,0 do programa SPSS (Statistical Package for the Social Siences). 
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6.1. Os pacientes com DDF e o TOCO 

Hipótese 1. As questões estéticas relacionadas com a auto-imagem são um dos 

principais motivos que levam à procura de um tratamento para a DDF. 

Na tabela 2 são revelados os principais motivos apontados pelos pacientes para a procura 

de tratamento ortodôntico. 

            n % 

Alinhar os dentes 
     

19 44,2 

Melhorar a aparência facial 
     

10 23,3 

Melhorar a saúde oral 
     

6 14 

Melhorar a mastigação           8 18,6 

Total           43 100 

Tabela 2. Motivos para a procura de tratamento ortodôntico. 

O primeiro motivo apontado pelos pacientes para a procura de tratamento ortodôntico foi 

«alinhar os dentes» com um frequência de 19 (44,2%) e o segundo foi «melhorar a aparência 

facial» com uma frequência de 10 (23,3%). 

Na tabela 3 são descritas as principais características apontadas pelos pacientes como 

determinantes da estética facial. 

            n % 

Aparência 
     

13 30,2 

Formato do rosto 
     

9 20,9 

Dentes 
     

17 39,5 

Maxilares           4 9,3 

Total           43 100 

Tabela 3. Características determinantes da estética facial. 

Como características apontadas como determinantes da aparência facial, os «dentes» foi 

a opção mais escolhida com uma frequência de 17 (39,5%) seguida da «aparência» com uma 

frequência de 13 (30,2%). 

Na tabela 4 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a surgir oportunidades 

de carreira perante o tratamento. 

Relativamente às expectativas dos pacientes poderem ver surgir oportunidades de 

carreira, a maioria afirmou que não as tem. Estes pacientes estão representados com uma 
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frequência de 24 (55,8%), seguidos por aqueles que não têm uma opinião formada relativamente 

a esse assunto, representados com uma frequência de 12 (27,9%). 

            n % 

Sim 
     

6 14 

Não 
     

24 55,8 

Talvez 
     

12 27,9 

Ausência de resposta           1 2,3 

Total           43 100 

Tabela 4. Expectativas de virem a surgir oportunidades de carreira. 

Na tabela 5 são reveladas as expectativas dos pacientes de vir a ser alterada a sua auto-

confiança com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

29 67,4 

Não 
     

6 14 

Talvez           8 18,6 

Total           43 100 

Tabela 5. Expectativas de vir a ser alterada a sua auto-confiança. 

Relativamente às expectativas dos pacientes poderem ver alterada a sua auto-confiança, 

a maioria afirmou que estas eram uma realidade. Estes pacientes estão representados com uma 

frequência de 29 (67,4%), seguidos por aqueles que não têm uma opinião formada relativamente 

a esse assunto, representados com uma frequência de 8 (18,6%). 

Na tabela 6 são reveladas as expectativas dos pacientes de vir a ser alterada a sua 

interação social com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

12 27,9 

Não 
     

15 34,9 

Talvez 
     

15 34,9 

Ausência de resposta           1 2,3 

Total           43 100 

Tabela 6. Expectativas de vir a ser alterada a sua interação social. 

Relativamente às expectativas dos pacientes poderem ver alterada a sua interação social, 

uma igual percentagem de pacientes (34,9%) afirmou elas não existirem e estarem com dúvidas 

sobre tal consequência (n=15). Os pacientes que estão convencidos de que surgirá uma 

alteração da sua interação social estão representados com uma frequência de 12 (27,9%). 



 

95 

Hipótese 2. São predominantemente pacientes do sexo feminino que procuram o TOCO. 

Em 82 pacientes que constituíram a nossa amostra5, deparamo-nos com 53 do sexo 

feminino e 29 do sexo masculino. Dos primeiros, 27 fizeram parte do grupo estudo e 26 do grupo 

controlo. 

Hipótese 3. São predominantemente pacientes solteiros e com formação universitária e 

secundária que procuram o TOCO. 

Em 82 pacientes que constituíram a nossa amostra5, 60 declararam-se solteiros, 13 

casados, dois divorciados e sete vivendo em união de facto. Do grupo estudo fizeram parte 32 

solteiros e do de controlo 28. Em relação à sua formação académica, 31 revelaram ter concluído 

a licenciatura ou mestrado, 37 o ensino secundário e 14 apenas o 3º ciclo de ensino básico. Mais 

especificamente, do grupo estudo fizeram parte 18 pacientes com licenciatura ou mestrado e 21 

com o ensino secundário. Do grupo controlo fizeram parte 13 pacientes com licenciatura ou 

mestrado e 16 com o ensino secundário. 

Hipótese 4. As questões financeiras são o principal motivo apontado pelos pacientes com 

DDF para não fazerem ou adiaram o início do TOCO. 

Na tabela 7 são reveladas as razões apontadas pelos pacientes para outros indivíduos 

não procurarem tratamento. 

            n % 

Tratamento longo 
     

3 7 

Tratamento caro 
     

32 74,4 

Apatia 
     

1 2,3 

Medo da dor 
     

1 2,3 

Falta de informação           6 14 

Total           43 100 

Tabela 7. Razões para outros não procurarem tratamento. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 32 (74,4%) referiram o custo financeiro 

como a principal razão para que outros, na sua opinião, não procurem tratamento. Apenas 6 

pacientes (14%) apontam a falta de informação para outros não procurarem tratamento. 

                                                      

5 Consultar tabela 1. 



 

96 

Na tabela 8 são reveladas as razões de espera apontadas pelos pacientes para a 

realização do tratamento. 

            n % 

Não me foi possível pagar o tratamento até agora 
    

15 34,9 

Recaída 
     

9 20,9 

Dentes estão mais tortos agora 
    

8 18,6 

Aparência é mais importante para mim agora         10 23,3 

Total           42 97,7 

Ausência de resposta           1 2,3 

Tabela 8. Razão de espera para realização do tratamento. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 15 (34,9%) referiram o custo financeiro 

como a principal razão para não procurem tratamento até àquela data. 10 pacientes (23,3%) 

referem a importância da sua aparência melhorar. 

Questão 1. Quem é o principal responsável pelo encaminhamento para o TOCO? 

Na tabela 9 é revelado o principal responsável pelo encaminhamento para o tratamento. 

            n % 

Familiares 
     

4 9,3 

Amigos 
     

3 7 

Eu próprio 
     

13 30,2 

Médico 
     

2 4,7 

Médico Dentista           21 48,8 

Total           43 100 

Tabela 9. Responsável pelo encaminhamento para o tratamento. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 21 (48,8%) referiram o médico dentista 

como o responsável pelo encaminhamento para dito tratamento, 13 (30,2%) afirmaram terem 

sido os próprios a tomarem tal decisão, quatro (9,3%) referiram os familiares, três (7,0%) 

referiram os amigos e apenas dois (4,7%) mencionaram o seu médico como principal 

responsável. 

Questão 2. Quais as principais dificuldades apontadas pelos pacientes em relação ao 

TOCO? 
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Na tabela 10 são reveladas as principais dificuldades apontadas pelos pacientes 

relativamente ao tratamento. 

            n % 

Desconforto 
     

13 30,2 

Fala 
     

2 4,7 

Vergonha 
     

1 2,3 

Duração de tratamento 
     

22 51,2 

Higiene oral           4 9,3 

Total 
     

42 97,7 

Ausência de resposta           1 2,3 

Tabela 10. A pior parte do tratamento. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 22 (51,2%) consideraram a duração como 

a pior parte do tratamento, 13 (30,2%) referiram o desconforto e quatro (9,3%) mencionaram a 

higiene oral. 

Na tabela 11 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter problemas 

alimentares com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

24 55,8 

Não           19 44,2 

Total           43 100 

Tabela 11. Expectativas de vir a ter problemas alimentares. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 24 (55,8%) demonstram expectativas de 

vir a ter problemas alimentares no decorrer do tratamento, enquanto 19 (44,2%) referem que 

elas não existirão. 

Na tabela 12 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter problemas na 

fala com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

10 23,3 

Não           31 72,1 

Total 
     

41 95,3 

Ausência de resposta           2 4,7 

Tabela 12. Expectativas de vir a ter problemas na fala. 
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Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 31 (72,1%) não demonstraram 

expectativas de vir a ter problemas na fala no decorrer do tratamento, enquanto 11 (23,3%) 

colocaram a hipótese de poder vir a ter esse problema. 

Na tabela 13 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter problemas na 

higiene oral com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

26 60,5 

Não           16 37,2 

Total 
     

42 97,7 

Ausência de resposta           1 2,3 

Tabela 13. Expectativas de vir a ter problemas na higiene oral. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 26 (60,5%) demonstraram expectativas de 

vir a ter problemas na higiene oral no decorrer do tratamento, enquanto 16 (37,2%) não 

colocaram a hipótese de vir a ter esse tipo de problemas. 

Na tabela 14 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter dor de dentes 

com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

33 76,7 

Não           9 20,9 

Total 
     

42 97,7 

Ausência de resposta           1 2,3 

Tabela 14. Expectativas de vir a ter dor de dentes. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 33 (76,7%) demonstraram expectativas de 

vir a ter dor de dentes no decorrer do tratamento, enquanto nove (20,9%) não colocaram a 

hipótese de vir a ter esse tipo de problema. 

Na tabela 15 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter dor na língua 

com o tratamento. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 32 (74,4%) não demonstraram 

expectativas de vir a ter dor na língua no decorrer do tratamento, enquanto nove (20,9%) 

colocaram a hipótese de vir a ter esse tipo de problema. 
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            n % 

Sim 
     

9 20,9 

Não           32 74,4 

Total 
     

41 95,3 

Ausência de resposta           2 4,7 

Tabela 15. Expectativas de vir a ter dor na língua. 

Na tabela 16 são reveladas as expectativas dos pacientes de virem a ter dor nos lábios 

com o tratamento. 

            n % 

Sim 
     

28 65,1 

Não           14 32,6 

Total 
     

42 97,7 

Ausência de resposta           1 2,3 

Tabela 16. Expectativas de vir a ter dor nos lábios. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 28 (65,1%) demonstraram expectativas de 

vir a ter dor nos lábios no decorrer do tratamento, enquanto 14 (32,6%) não colocaram a 

hipótese de vir a ter esse tipo de problema.  

6.2. O funcionamento psicossocial dos pacientes com DDF – comparação 
com grupo controlo 

6.2.1. Auto-estima 

Para avaliar a AE foi utilizada a Escala de Auto-estima Global de Rosenberg. 

Na tabela 17 são apresentados os dados descritivos da medida de AE dos participantes 

deste estudo. 

A média geral da AE obtida para os 82 participantes neste estudo foi de 49,77 (dp=8.69). 

Foi encontrado um valor de 50,05 (dp=9,01) para o grupo estudo e 49,51 (dp=8,49)  para o grupo 

controlo. O sexo masculino apresenta um valor de AE de 50,14 (dp=7,93) enquanto o sexo 

feminino um valor de 49,57 (dp=9,15). Relativamente ao fator idade, os participantes com idades 

compreendidas entre os16 e os 23 apresentaram uma média de AE de 48,45 (dp=8,59) e os 

participantes com idades compreendidas entre os 24 e os 43 apresentaram uma média de AE de 
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51,02 (dp=8,70). Tendo em conta o estado civil, os pacientes que se declararam solteiros 

demonstraram um valor de AE de 48,77 (dp=9,51), os casados 50,31 (dp=4,48), os divorciados 

57,50 (dp=0,71) e os que vivem em união de facto 55,14 (dp=5,11). 

 
        n M dp 

  Geral       82 49,77 8,69 

Grupo Estudo 

   
39 50,05 9,01 

  Controlo       43 49,51 8,49 

Sexo Masculino 

   
29 50,14 7,93 

  Feminino       53 49,57 9,15 

Idade 16 a 23 

   
40 48,45 8,59 

  24 a 43       42 51,02 8,7 

Estado civil Solteiro 

   
60 48,77 9,51 

 
Casado 

   
13 50,31 4,48 

 
Divorciado 

   
2 57,5 0,71 

  União de facto       7 55,14 5,11 

Tabela 17. Dados descritivos dos valores de AE. 

Questão de investigação 3. Existem diferenças nos valores de AE geral dos pacientes 

do grupo estudo e do grupo controlo?  

Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de AE geral do grupo estudo 

e do grupo controlo. Uma vez que a variável AE não tem uma distribuição normal, foi utilizado 

um teste não paramétrico para avaliar a diferença da distribuição entre os dois grupos. O Teste 

de Kruskal-Wallis mostra que a distribuição da medida geral de AE é a mesma entre os grupos 

de controlo e o grupo estudo (p=0,68).  

6.2.2. Qualidade de Vida 

Para avaliar a QV foi utilizado o Questionário de Avaliação Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde (WHOQoL-BREF).  

Na tabela 18 são apresentados os dados descritivos da medida de QV dos participantes 

deste estudo. 

A média de QV obtida para os 82 participantes neste estudo foi de 16,07 (dp=1.92) no 

domínio geral, 16.48 (dp=1.98) no domínio físico, 15,57 (dp=2.09) no domínio psicológico, 15.66 

(dp=2.44) no domínio relações sociais e 15.54 (dp=1.83) no domínio meio ambiente.  

Para o grupo estudo (n=43), foi encontrada uma média de QV no domínio geral de 15,77 

(dp=2,01), uma média de QV no domínio físico de 16,48 (dp=2,16), uma média de QV no 
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domínio psicológico de 15,61 (dp=2,09), uma média de QV no domínio relações sociais de 16,02 

(dp=2,17) e uma média de QV no domínio meio ambiente de 15,66 (dp=1,76). 

Para o grupo controlo (n=39), foi encontrada uma média de QV no domínio geral de 16,41 

(dp=1,79), uma média de QV no domínio físico de 16,48 (dp=1,79), uma média de QV no 

domínio psicológico de 15,52 (dp=2,12), uma média de QV no domínio relações sociais de 15,29 

(dp=2,68) e uma média de QV no domínio meio ambiente de 15,41 (dp=1,92). 

 
Total Estudo Controlo 

 
  n M dp n M dp n M dp p 

WHOQoL 
82 16,07 1,92 43 15,77 2,01 39 16,41 1,79 ,07ns 

Domínio Geral 

WHOQoL 
82 16,48 1,98 43 16,48 2,16 39 16,48 1,79 ,65ns 

Domínio Físico 

WHOQoL 
82 15,57 2,09 43 15,61 2,09 39 15,52 2,12 ,97ns 

Domínio Psicológico 

WHOQoL 
82 15,66 2,44 43 16,02 2,17 39 15,29 2,68 ,25ns 

Domínio Relações Sociais 

WHOQoL 
82 15,54 1,83 43 15,66 1,76 39 15,41 1,92 ,90ns 

Meio ambiente 

Tabela 18. Dados descritivos dos valores dos vários domínios que compõem o instrumento WHOQoL-BREF. 

Hipótese 5. Uma QV mais elevada é encontrada no grupo estudo em relação ao grupo 

controlo. 

Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de QV nos vários domínios 

entre o grupo estudo e o grupo controlo. Uma vez que a variável QV não teve uma distribuição 

normal, foi utilizado um teste não paramétrico para avaliar a diferença da distribuição entre os 

dois grupos. O Teste de Kruskal-Wallis mostrou que a distribuição da medida QV foi a mesma 

entre os grupos controlo e o grupo estudo (p=,07 no domínio geral, p=,65 no domínio físico, 

p=,97 no domínio psicológico, p=,25 no domínio relações sociais e p=,90 no domínio meio 

ambiente).  
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6.2.3. Saúde Mental e Psicopatologia 

Na tabela 19 são apresentados os dados descritivos dos vários índices que compõem o 

instrumento BSI. 

          N M dp 

Índice de somatização do BSI 
   

82 1,35 0,43 

Índice de obsessões-compulsões do BSI 
   

81 1,95 0,55 

Índice de sensibilidade interpessoal do BSI 
   

82 1,7 0,72 

Índice de depressão do BSI 
    

82 1,7 0,67 

Índice de ansiedade do BSI 
    

82 1,61 0,51 

Índice de hostilidade do BSI 
    

81 1,7 0,51 

Índice de ansiedade fóbica do BSI 
   

82 1,33 0,51 

Índice de ideação paranoide do BSI 
   

82 1,86 0,64 

Índice de psicoticismo do BSI 
   

82 1,49 0,53 

Índice global de sintomas         79 1,63 0,46 

Tabela 19. Dados descritivos dos vários índices que compõem o instrumento BSI. 

Na tabela 20 são apresentadas as médias dos indicadores ansiedade e depressão nos 

dois grupos de participantes (grupo de estudo e grupo de controlo). 

    
Estudo Controlo 

 
        n M Dp N M dp p 

Ansiedade 
   

43 1,54 0,46 39 1,7 0,56 ,21ns 

Depressão       43 1,6 0,68 39 1,8 0,65 ,08ns 

* (p < ,01); ** (,01 < p < ,05); ns (p > ,05) não significativo 

Tabela 20. Médias dos indicadores ansiedade e depressão nos grupos de estudo e de controlo. 

 

Para o grupo controlo (n=43), foi encontrada uma média de ansiedade 1,70 (dp=,56) e 

uma média de depressão de 1,80 (dp=,65). 

Para o grupo estudo (n=43), foi encontrada uma média de ansiedade 1,54 (dp=,46) e uma 

média de depressão de 1,60 (dp=,68). 

Hipótese 6. Não existem diferenças nos indicadores de ansiedade e depressão entre os 

pacientes do grupo estudo e os do grupo controlo. 

Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de ansiedade de depressão 

do grupo estudo e do grupo controlo. Foi utilizado um teste não paramétrico para avaliar a 
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diferença da distribuição entre os dois grupos. O Teste de Kruskal-Wallis mostrou que a 

distribuição dos dois indicadores foi a mesma entre os grupos de estudo e de controlo (p=,21 

para o indicador ansiedade e p=,08 para o indicador depressão).  

6.3. A intervenção psicológica no TOCO 

Hipótese 7. O benefício da intervenção psicológica/psiquiátrica na intervenção TOCO é 

reconhecido pelos médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais. 

Na tabela 21 são apresentadas as proporções de pacientes com necessidade de TOCO 

que poderão benefeciar de acompanhamento psicológico/psiquiátrico.  

            n % 

Nenhum  
     

9 16,1 

Até 25% 
     

31 55,4 

De 26 a 50% 
     

8 14,3 

De 51 a 75% 
     

2 3,6 

De 76 a 99% 
     

4 7,1 

100%           2 3,6 

Total           56 100 

Tabela 21. Proporções de pacientes com necessidade de TOCO que poderão beneficiar de acompanhamento 

psicológico/psiquiátrico. 

Mais de metade dos participantes, 55,4% (n=31), considera que apenas até 25% dos 

pacientes com necessidade de TOCO beneficiariam de acompanhamento 

psicológico/psiquiátrico. Apenas dois participantes (3,6%) consideram que todos os pacientes 

com necessidade TOCO beneficiariam de acompanhamento psicológico/psiquiátrico. 16,1% 

participantes (n=9) são da opinião que nenhum paciente beneficiaria de acompanhamento 

psicológico/psiquiátrico. 

Hipótese 8. Menos de metade dos pacientes com necessidade de TOCO é referenciada 

para psicologia/psiquiatria. 

Na tabela 22 são apresentadas as proporções de pacientes com necessidade de TOCO 

referenciados para psicologia/psiquiatria.  
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94,6% dos participantes (n=53) nunca encaminhou ou encaminhou apenas até 25% dos 

casos que consideram que beneficiariam de intervenção psicológica/psiquiátrica. Apenas um 

participante (1,8%) referiu que realiza esse encaminhamento em 100% dos casos. 

            n % 

Nenhum  
     

35 62,5 

Até 25% 
     

18 32,1 

De 26 a 50% 
     

1 1,8 

De 51 a 75% 
     

1 1,8 

De 76 a 99% 
     

0 0 

100%           1 1,8 

Total           56 100 

Tabela 22. Proporções de pacientes com necessidade de TOCO referenciados para psicologia/psiquiatria. 

Hipótese 9. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é a existência de um historial psiquiátrico passado/atual. 

Na tabela 23 são apresentados os motivos apontados para a avaliação 

psicológica/psiquiátrica em pacientes com necessidade de TOCO. 

            M  dp 

Historial psiquiátrico passado/atual   
    

2,04 2,02 

Expectativas não reais – dê por favor exemplos 
abaixo     

3,79 2,62 

Pressão familiar/oposição 
     

4,92 1,95 

Cirurgia facial prévia 
     

5,53 2,45 

Informações de outras consultas prévias 
    

5,67 2,9 

2ª/3ª opinião 
     

6,08 2,77 

Preocupação muito 
recente      

6,52 2,36 

Intuição 
     

6,52 2,54 

Problemas prévios com pacientes com necessidade de cirurgia ortognática 
 

7,71 2,92 

Paciente mais velho 
     

7,94 2,25 

Nenhum problema clínico significativo         8,86 2,96 

Tabela 23. Motivos apontados para a avaliação psicológica/psiquiátrica em pacientes com necessidade de 

TOCO. 

Os participantes indicaram como principal motivo para a avaliação psicológica/psiquiátrica 

a existência de um historial psiquiátrico passado ou atual (M=2,04, dp=2.02) e logo a seguir, a 

existência de expectativas não realistas (M=3.79, dp=2.62). 
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Hipótese 10. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a não referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é não ter ninguém a quem encaminhar. 

Na tabela 24 são apresentados os motivos apontados para a não avalliação 

psicológica/psiquiátrica em pacientes com necessidade de TOCO.  

                 n % 

Demasiado tempo envolvido  
    

1 1,8 

Custo do serviço 
     

6 10,7 

Ninguém a quem encaminhar 
    

6 10,7 

Sem certeza que pacientes encaminhar 
    

3 5,4 

Lista de espera para encaminhamento muito longa 
    

3 5,4 

Resposta da equipa de saúde mental não útil 
    

4 7,1 

Medo do paciente reagir mal ou recusar consultar um psicólogo 
   

22 39,3 

Outro 
     

9 16,1 

Sem resposta           2 3,6 

Total           56 100 

Tabela 24. Motivos apontados para a não avaliação psicológica/psiquiátrica em pacientes com necessidade 

de TOCO. 

O principal motivo para o não encaminhamento, enunciado por 39,3% dos participantes 

(n=22) foi o medo do paciente reagir mal ou recusar consultar um psicólogo. Outros motivos 

apontados, referidos por 10,7% dos participantes (n=6) disseram respeito quer ao custo do 

serviço, quer à inexistência de algum profissional a quem encaminhar. Apenas três participantes 

(5,4%) consideraram não fazer o encaminhamento por não ter a certeza de que pacientes 

encaminhar e outros três por a lista de espera para o encaminhamento ser muito longa. 

Hipótese 11. Uma minoria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais usa 

questionários psicológicos na sua avaliação inicial em pacientes com necessidade de 

TOCO. 

Na tabela 25 são apresentadas as proporções relativas à utilização de questionários 

psicológicos na avaliação inicial. 

92,9% dos participantes (n=52) referiu não utilizar qualquer questionário psicológico na 

sua avaliação inicial. Apenas quatro participantes (7,1%) denunciaram o seu uso. 
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            n % 

Sim 
     

4 7,1 

Não           52 92,9 

Total           56 100 

Tabela 25. Utilização de questionários psicológicos na avaliação inicial. 

Hipótese 12. A maioria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais considera 

que beneficiaria de formação nesta área.  

Na tabela 26 são apresentadas as proporções de profissionais de saúde que consideram 

o benefício de formação na área da psicologia.  

            n % 

Sim 
     

48 85,7 

Não           8 14,3 

Total           56 100 

Tabela 26. Profissionais de saúde que consideram o benefício de formação na área da psicologia. 

85,7% dos participantes (n=48) consideram que beneficiariam de formação nesta área 

específica enquanto oito participantes (14,3%) afirmam que não a consideram necessária. 
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7. Discussão dos resultados 

7.1. Os pacientes com DDF e o TOCO 

Hipótese 1. As questões estéticas relacionadas com a auto-imagem são um dos 

principais motivos que levam à procura de um tratamento para a DDF?  

Sim, as questões estéticas relacionadas com a auto-imagem são um dos principais 

motivos que levam à procura de um tratamento para a DDF. 44,2% dos pacientes elegeram 

como primeiro motivo para a procura de tratamento «alinhar os dentes». 23,3% escolheram 

«melhorar a aparência facial». Como características apontadas como determinantes da estética 

facial, os «dentes» foi a opção mais escolhida por 39,5% dos pacientes, logo seguida da 

«aparência» apontada por 30,2% dos pacientes.  

Num estudo realizado por Lew em 1993 envolvendo uma amostra com pacientes em fase 

já de contenção de tratamento ortodôntico, 41% dos participantes também elegeram a opção 

«alinhar os dentes» como sendo o fator motivador mais importante na procura do tratamento 

ortodôntico, ao invés de 14% que escolheram a «melhorar a aparência facial»(44). No mesmo 

estudo, a característica principal apontada como determinante da estética foi a «aparência» 

(36%), logo seguida dos «dentes» (23%)(44). À semelhança destes, um outro estudo realizado 

por Stirling e colaboradores em 2007, revelou 72% de pacientes com necessidade de TOCO que 

referem a aparência dentária como a principal razão para a procura de tratamento(33). O facto da 

estética facial constituir o principal motivo de tratamento estará relacionada com as 

necessidades afetivas do paciente. Estas últimas parecem influenciar diretamente a tomada de 

decisão independentemente do nível de conhecimento que o paciente tenha sobre o 

tratamento(33). É assim importante percebê-las, uma vez que auxiliam o profissional a melhor 

compreender a razão do paciente procurar o tratamento, reduzindo deste modo, uma possível 

incompatibilidade na forma de pensar entre o paciente e o clínico. A maior e mais frequente 

influência na atualidade é a necessidade de uma boa aparência na sociedade e este facto está 

inevitavelmente vinculado aos média. Sendo os médicos dentistas e os médicos cirurgiões 

maxilofaciais os profissionais mais aptos a mudar a posição dos dentes, maxilares e forma de 
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rosto, os motivos apontados pelos pacientes na procura do TOCO vão de encontro à capacidade 

de resposta dada por estes profissionais. 

 Contudo, o desejo de melhorar a aparência é inevitavelmente acompanhado por 

expectativas de benefícios psicológicos em termos de melhoria da QV.  

Deste modo, relativamente às expectativas dos pacientes de poderem ver alterada a sua 

interação social, uma igual percentagem de pacientes (34,9%) afirmou elas não existirem e 

estarem com dúvidas sobre tal consequência. Além disso, 27,9% dos pacientes estão 

convencidos de que surgirá uma alteração da sua interação social. Revisando a literatura, 

Cunningham e colaboradores em 1996, evidenciaram também que pacientes adultos suportam 

restrições sociais previamente ao TOCO(43). Num estudo conduzido por Lew em 1993 com 

pacientes que completaram tratamento ortodôntico, 86% foram da opinião que a sua vida social 

melhorou(44).  

De modo semelhante, relativamente às expectativas dos pacientes de poderem ver 

alterada a sua auto-confiança, a maioria afirmou que estas eram uma realidade. Estes pacientes 

representaram 67,4% da nossa amostra. Porém, 18,6% revelaram não ter uma opinião formada 

relativamente a esse assunto. Pabari e colaboradores em 2011, num estudo realizado com 

pacientes indicados ou submetidos a tratamento ortodôntico, referiram como benefícios 

percebidos pelos próprios pacientes, além da melhoria da aparência, a menor probabilidade de 

ter consciência do seu sorriso e a melhoria da auto-confiança e AE(39). Lew, em 1993, encontrou 

num estudo envolvendo pacientes que completaram tratamento ortodôntico, 93% de 

participantes que desfrutaram de uma melhoria da auto-imagem e auto-confiança(44).  

A maioria dos pacientes (55,8%) demonstrou não ter expectativas de poder ver surgir 

oportunidades de carreira enquanto cerca de 27,9% afirmaram não ter uma opinião formada 

relativamente a esse assunto. Estes resultados obtidos não vão de encontro aos observados por 

Lew em 1993, que num estudo envolvendo pacientes que completaram tratamento ortodôntico, 

revelou que cerca de 71% dos participantes apresentaram perspetivas de obter oportunidades 

de carreira mias elevadas(44). Este facto pode dever-se a dois fatores a considerar. Um deles diz 

respeito à nossa cultura. Eventualmente na cultura portuguesa não encontramos uma 

associação significativa entre estética e sucesso na carreira profissional. Na verdade, a literatura 

aponta o desejo de aceitação social e uma melhoria de oportunidades e carreira, como dois dos 

principais motivos especificados pelos pacientes na procura da cirurgia cosmética(74). A busca 
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do «belo» pode não ser considerada motivo nem justificação para uma obtenção de um lugar no 

mercado de trabalho nem tão pouco para uma ascensão profissional, Este tema poderia ser de 

interesse para uma futura investigação. O outro fator poderá estar relacionado com a seleção 

natural dos participantes. Quase metade da amostra (48,8%) corresponde a pacientes com idade 

entre os 16 e os 23 anos (tabela 1), ou seja, estamos perante jovens adultos. Para além disso, 

43,9% dos pacientes são estudantes (tabela 1), preocupados com as suas tarefas académicas, 

ainda sem contacto com o mundo de trabalho e por isso não ainda se terão confrontado com 

esta problemática de questões estéticas relacionadas ou não, com relações profissionais, É 

possível que nesta fase da sua vida as questões de auto-imagem estejam mais relacionadas 

com questões afetivas ou sociais do que com aspetos profissionais. 

Contudo a demasiada valorização dos benefícios, em detrimento do conhecimento das 

implicações reais do processo de tratamento, pode provocar ilusões e consequente insatisfação. 

Em face da característica da estética ser o motivo primordial para a procura do TOCO, tal  como 

foi encontrado em outros estudos realizados (3, 14, 46, 48, 121-123), o profissional deve-se questionar 

se a perceção do que acha realmente necessário vai de encontro ao desejo de mudança do 

paciente. Talvez o maior desafio do profissional seja realmente aceitar o motivo da consulta 

como principal fator a ser solucionado e não ficar pendente de normas cefalométricas e análises 

faciais «carregadas» de ideais de estética pré-concebidos. Se por um lado todos estes valores 

standarizados retiram liberdade ao profissional de modo a realizarem o exame clínico com um 

pouco de senso comum, por outro, todos estes valores possuem uma dose de subjetividade 

dependente das preferências pessoais de cada profissional, diminuindo as possibilidades de 

alcançar um plano de tratamento de acordo com as expectativas do paciente. 

A atratividade é reconhecida como um importante atributo para o bem-estar psicossocial(8, 

124). A perceção das anomalias esqueléticas por parte dos pacientes, sendo diferente da dos 

profissionais de saúde (28, 50, 124, 125), leva a uma necessidade eminente de estudá-la e percebê-la 

no sentido de explicar, em que medida, ela pode afetar a procura e o sucesso de um TOCO. Os 

pacientes adultos não se apercebem muitas vezes das discrepâncias esqueléticas acentuadas 

que possuem, podendo conviver bem ou razoavelmente com elas(26). Isto pode acontecer por 

dois motivos: ignorância do paciente sobre os atuais recursos disponíveis para promover 

mudanças no aspeto social e reconhecimento da sua desarmonia facial no seu grupo familiar 

aceitando-se esteticamente(26, 52). 
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Hipótese 2. São predominantemente pacientes do sexo feminino que procuram o TOCO?  

Sim, são predominantemente pacientes do sexo feminino que procuram o TOCO. O facto 

de os homens estarem em menor número na amostra (29 do sexo masculino para 53 do sexo 

feminino) pode estar relacionado com uma menor exigência masculina em relação à própria 

imagem, como também a uma menor disposição em aceitar as regras do tratamento. As 

mulheres parecem demonstrar maior exigência com a própria aparência, apresentando um maior 

nível de insatisfação com a sua aparência facial. Na verdade, trabalhos prévios em satisfação 

corporal mostram que as mulheres tendem a ser mais sensíveis sobre a sua aparência em 

relação aos homens(9). Também encontramos na literatura documentada uma maior perceção 

por parte do sexo feminino da deformidade existente(57), bem como uma maior dificuldade das 

mesmas em lidar com o público no seu dia a dia, quer a nível profissional, quer a nível afetivo(74) 

o que faz com que vários investigadores constituam a sua amostra apenas com participantes 

deste género(9, 74). Tal como neste, os vários estudos revistos envolvendo a temática da DDF 

apontam para uma predominância do sexo feminino na amostra utilizada(36, 56, 71, 93).  

Hipótese 3. São predominantemente pacientes solteiros e com formação universitária e 

secundária que procuram o TOCO? 

Sim, são predominantemente pacientes solteiros e com formação universitária e 

secundária que procuram o TOCO. Em 82 pacientes que constituíram a nossa amostra, 60 

declararam-se solteiros, 13 casados, dois divorciados e sete vivendo em união de facto. Em 

relação à sua formação académica, 31 revelaram ter concluído a licenciatura ou mestrado, 37 o 

ensino secundário e 14 apenas o 3º ciclo de ensino básico. Tal como a literatura revela, a 

motivação pode estar relacionada não com o impacto do problema, mas com um complexo 

conjunto de outros fatores como a personalidade, a educação e as relações interpessoais(3). A 

condição de solteiro/a poderá surgir na medida em que o/a paciente sente necessidade de 

melhorar a sua aparência com vista a encontrar um/a companheiro/a. Consequentemente 

pretende aumentar a sua AE e, desse modo, poder melhorar as suas relações interpessoais. A 

condição da formação secundária e universitária poderá surgir tanto pelo ponto de vista 

financeiro, como do ponto de vista da educação. Relativamente ao primeiro, os universitários 

encontram-se numa situação privilegiada, tendo acesso a um tipo de tratamento que não está 

disponível para qualquer paciente. Relativamente ao segundo, a opção por este tipo de 
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tratamento também depende de um certo nível de instrução superior, na medida em que 

compreende uma série de conceitos que não são acessíveis a toda a população. À semelhança 

desta investigação, encontramos na literatura, um estudo realizado por Sergl e Zentner em 1997, 

com pacientes que procuraram tratamento ortodôntico, no qual a amostra é constituída 

predominantemente por pacientes solteiros e com formação universitária (26). Um outro realizado 

por Lew em 1993, utilizando como amostra 203 pacientes que completaram tratamento 

ortodôntico, revelou igualmente que a maioria dos participantes eram solteiros e que, quase 

metade da amostra, profissionais qualificados(44). 

Hipótese 4. As questões financeiras são o principal motivo apontado pelos pacientes com 

DDF para não fazerem ou adiaram o início do TOCO? 

Sim, as questões financeiras são o principal motivo apontado pelos pacientes com DDF 

para não fazerem ou adiarem o início do TOCO. 74,4% referiram o custo financeiro como a 

principal razão para que outros, na sua opinião, não procurem tratamento e 34,9% referiram o 

custo financeiro como a principal razão para eles próprios não procurarem tratamento até àquela 

data.  

Os resultados encontrados são diferentes aos relatados por Broder em 2000, em que 

apenas 20% dos pacientes com DDF a quem foi recomendada a Cirurgia Ortognática afirmou 

que o momento para procurar atendimento estava relacionado com a segurança financeira ou 

flexibilidade de horário(14). Num estudo realizado por Pabari e colaboradores em 2011, com 

pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, a impossibilidade financeira para suportar o 

custo do tratamento foi o segundo motivo apontado como razão de espera para o iniciar(39). A 

principal razão apontada foi o facto de que o tratamento não havia sido previamente 

recomendado(39). Num outro estudo, realizado por Lew em 1993, com pacientes também 

submetidos a tratamento ortodôntico, o motivo mais apontado pela espera para iniciar o 

tratamento, foi igualmente «antes não havia sido previamente recomendado». Nesse mesmo 

estudo, o motivo apontado para que outros não procurem o tratamento foi a «vergonha»(44). 

Contudo, estes estudos debatem-se na temática do tratamento ortodôntico, não do TOCO, um 

tratamento, por sinal, mais acessível à população em geral. 
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Questão 1. Quem é o principal responsável pelo encaminhamento para o TOCO? 

O principal responsável pelo encaminhamento para o TOCO é o médico dentista. Quase 

metade dos pacientes (48,8%) referiram o médico dentista como o responsável pelo 

encaminhamento para o TOCO à semelhança do estudo publicado por Pabari e colaboradores 

em 2011, relativamente ao tratamento ortodôntico(39). O segundo responsável encontrado pela 

decisão da realização do TOCO foi o próprio paciente (30,2%). Similarmente Pabari e 

colaboradores, Mc Kiernan e colaboradores e Lew, encontraram também a vontade própria como 

decisórios da opção de tratamento ortodôntico, no primeiro estudo com uma percentagem de 

aproximadamente 50%, no segundo com uma percentagem de 47,4% e  no terceiro com uma 

percentagem de 43%(39, 40, 44). Uma vez que a percentagem de adultos com automotivação para 

o TOCO é mais baixa (30,2%) do que a encontrada nesses três estudos para o tratamento 

ortodôntico (50% , 47,4% e 43%)(39, 40, 44) poder-se-á atribuir tal achado ao facto dos pacientes 

possuírem uma perceção deficiente em relação às discrepâncias esqueléticas que possuem, e, 

ser necessário o seu médico dentista realizar o dito encaminhamento. Ao contrário dos pacientes 

com más oclusões passíveis de serem corrigidas apenas com tratamento ortodôntico em que a 

decisão de realizarem esse tratamento tem origem na maior parte dos casos no próprio paciente. 

Isto é importante na medida em que a fonte de motivação pode afetar a satisfação do paciente 

com o tratamento e pacientes motivados são mais propensos a mostrar-se mais satisfeitos com 

o resultado do tratamento(33). Também nos faz pensar na importância do papel do médico 

dentista quando recomenda o tratamento e na necessidade de um médico dentista generalista 

fazer um correto encaminhamento para o médico dentista especialista em ortodontia.  

De igual modo, na decisão de realizar o TOCO, num estudo realizado por Stirling e 

colaboradores em 2007, 2/3 dos participantes afirmaram que os médicos dentistas, juntamente 

com a família, estiveram envolvidos nesse processo(33). Uma vez mais, o médico dentista surge 

como peça fundamental neste tipo de tratamento sendo nele depositada elevada confiança. 
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Questão 2. Quais as principais dificuldades apontadas pelos pacientes em relação ao 

TOCO? 

As principais dificuldades apontadas pelos pacientes em relação ao TOCO são a duração 

do tratamento e o desconforto sentido durante o tratamento, nomeadamente nos dentes e nos 

lábios. 

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 51,2% consideraram a duração como a 

pior parte do tratamento, 30,2% referiram o desconforto e 9,3% mencionaram a higiene oral. À 

semelhança num estudo realizado por Lew com pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, 

45% dos participantes também referiram a longa duração do tratamento como a pior parte do 

tratamento, logo seguido pelo desconforto(44). Este facto revela-nos a intensidade do problema 

da duração, muito mais acentuado no TOCO devido à sua complexidade e à necessidade de 

interdisciplinaridade.  

Em 43 pacientes que se submeteram a TOCO, 55,8% demonstraram expectativas de vir a 

ter problemas alimentares no decorrer do tratamento, 23,3% colocaram a hipótese de vir a ter 

problemas de fala, 60,5% demonstraram expectativas de vir a ter problemas na higiene oral, 

76,7% demonstraram expectativas de vir a ter dor de dentes, 20,9% demonstraram expectativas 

de vir a ter dor na língua e 65,1% demonstraram expectativas de vir a ter dor nos lábios. Lew 

encontrou num seu estudo com pacientes que recorreram a tratamento ortodôntico que, 93% 

demonstraram expectativas de vir a ter problemas alimentares no decorrer do tratamento, 42% 

colocaram a hipótese de vir a ter problemas de fala, 80% demonstraram expectativas de vir a ter 

problemas na higiene oral, 91% demonstraram expectativas de vir a ter dor de dentes, 67% 

demonstraram expectativas de vir a ter dor na língua e 49% demonstraram expectativas de vir a 

ter dor nos lábios(44). Neste estudo, os problemas alimentares e a dor de dentes foram as 

principais dificuldades apontadas relativamente ao desconforto. 

As orientações apropriadas dadas aos pacientes podem contribuir para relacionamentos 

adequados e positivos com os profissionais de saúde, aumentando a confiança quanto ao 

sucesso do tratamento(2). Qualquer situação desconhecida, mesmo que não muito dolorosa, é 

suscetível de gerar insatisfação com o tratamento especialmente quando não for devidamente 

explicada e possivelmente prevista. Os profissionais perante a colocação de um aparelho fixo 

devem ter uma compreensão completa do desconforto que os pacientes enfrentam ao se 
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submeter a um tratamento com aparelho fixo, à parte de toda a biomecânica inerente ao próprio 

tratamento. 

A literatura revela que a médio prazo o processo de recuperação/reabilitação ortodôntica 

poderá complicar-se face à diminuição da motivação do paciente para completar as exigências 

dos cuidados no pós-operatório(47). A longo prazo, os comportamentos negativos poderão coibir 

o ajustamento à nova aparência facial e a satisfação com o tratamento(47). 

7.2. O funcionamento psicossocial dos pacientes com DDF – comparação 
com o grupo controlo 

7.2.1. Auto-estima 

Questão 3. Existem diferenças nos valores de AE geral dos pacientes do grupo estudo e 

do grupo controlo? 

Nesta investigação não foram encontradas diferenças nos valores de AE geral dos 

pacientes do grupo estudo e do de controlo. 

A literatura não é conclusiva sobre a associação entre a DDF e a AE. Os resultados 

obtidos neste estudo vão de encontro aos obtidos em estudos anteriores que demonstram não 

existir associação(9, 33, 75) entre as duas entidades.  

Importa, no entanto, notar que os participantes parecem ter evidenciado a tendência para 

fazer uma avaliação bastante positiva sobre si mesmos, o que poderá ter contribuído para 

esbater as diferenças – os participantes obtiveram uma média global do indicador de AE geral de 

49,77 (50,05 para o grupo estudo e 49,51 para o grupo controlo, com um valor de p=0,68), numa 

escala que pode ir até 60. Não nos foi possível comparar os valores obtidos com os de outros 

estudos, uma vez que neste estudo foi usada uma variação da escala de auto-estima global de 

Rosenberg com cotação de 1 a 6, diferente da encontrada em outros estudos em que 

encontramos uma cotação de 1 a 4, o que significa que a pontuação final será sempre maior nos 

valores por nós encontrados. Contudo, um estudo realizado por Faria e colaboradores no âmbito 

da psicologia, com o objetivo de avaliar as diferenças entre estudantes portugueses e italianos 

no que se refere a conceções pessoais de inteligência e AE, e em que foi utilizada a mesma 

variante da escala de AE global de Rosenberg por nós seleccionada, encontrou uma média de 

AE de 45,21 (dp=8,76)(65). A média por nós encontrada para o grupo controlo revelou-se maior. 
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Apesar de se poder justificar essa diferença com o facto do estudo realizado por Faria e 

colaboradores incluir estudantes do ensino secundário, cujos aspetos do desenvolvimento 

relacionados com a adolescência (uma vivência mais competitiva e complicada a níve afectivo) 

possam justificar valores mais baixos de AE, a realidade é que no nosso estudo o grupo com 

idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos também apresentou uma média do valor de AE 

geral mais elevada (M=48,45; dp=8,59). É possível que alguns pacientes não tenham sido 

suficientemente sinceros nas respostas dadas acabando por as inflacionar. Eventualmente a 

recolha de dados realizada por um profissional de saúde mental, asseguraria melhor as questões 

de confidencialidade, dando também um maior sentido às questões que lhes seriam 

apresentadas. 

Relativamente ao gênero, as mulheres evidenciaram uma AE ligeiramente mais baixa 

(49,57, dp=9,15) do que os homens (50,14, dp=7,93). Contudo esta diferença não se apresentou 

estatisticamente significativa. 

Um outro aspecto que importa notar é o facto de todos os participantes nesta investigação 

serem pacientes que recorreram a tratamento ortodôntico ou a TOCO. Esta condição pode ser 

considerada uma limitação do estudo uma vez que mesmo o grupo de controlo tem indcação 

para um tratamento ortodôntico, se calhar não sendo assim tão diferente do grupo de estudo, 

podendo este aspecto também ter contribuído para o esbatimento das diferenças entre os dois 

grupos. Esta limitação poderia ser colmatada com a modificação do grupo controlo de modo a 

compararmos o grupo estudo, não com uma população «ortodôntica», mas com a população 

geral. Poderia assim ser utilizado um grupo de participantes representativo de uma população 

sem recurso a Ortodontia no sentido de melhor entendermos os pacientes que recorrem ao 

TOCO. 

O aumento do tamanho da amostra poderia ser uma outra forma de conseguirmos 

encontrar diferenças significativas entre o grupo estudo e o grupo controlo, mas, apesar dos 

nossos muitos esforços, tal não foi possível. 

O questionário utilizado não sendo especificamente aferido para a população ortodôntica,  

representa mais uma dificuldade na caracterização da amostra. É possível que a medida de AE 

utilizada (Escala de Auto-estima de Rosenberg) não seja a mais eficaz para avaliar esta 

população. Poderia eventualmente ser utilizado um questionário elaborado especificamente para 

a avaliação da população ortodôntica ou, entao, uma medida de AE que não fosse 
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unidimensional e que permitisse perceber a forma como os participantes se avaliam nas 

diferentes dimensões do seu auto-conceito - é possível por exemplo que a DDF afete mais as 

dimensões do auto-conceito físico ou auto-conceito social, e não outras como, por exemplo, o 

auto-conceito académico. Seria importante poder avaliar estas especificidades. 

Os resultados obtidos com este estudo demonstraram este ser insuficiente para 

formularmos alguma opinião sobre o nível de AE em pacientes com DDF.  

7.2.2. Qualidade de Vida 

Hipótese 5. Uma QV mais elevada é encontrada no grupo estudo em relação ao grupo 

controlo. 

Nesta investigação não foram encontradas diferenças nos valores de QV nos vários 

domínios entre os pacientes do grupo estudo e de controlo. 

Para o grupo estudo foi encontrada uma média de QV no domínio geral de 15,77 

(dp=2,01), uma média de QV no domínio físico de 16,48 (dp=2,16), uma média de QV no 

domínio psicológico de 15,61 (dp=2,09), uma média de QV no domínio relações sociais de 16,02 

(dp=2,17) e uma média de QV no domínio meio ambiente de 15,66 (dp=1,76). 

Para o grupo controlo (n=39), foi encontrada uma média de QV no domínio geral de 16,41 

(dp=1,79), uma média de QV no domínio físico de 16,48 (dp=1,79), uma média de QV no 

domínio psicológico de 15,52 (dp=2,12), uma média de QV no domínio relações sociais de 15,29 

(dp=2,68) e uma média de QV no domínio meio ambiente de 15,41 (dp=1,92). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de 

controlo e o grupo estudo (p=,07 no domínio geral, p=,65 no domínio físico, p=,97 no domínio 

psicológico, p=,25 no domínio relações sociais e p=,90 no domínio meio ambiente).  

Não nos foi possível comparar os valores obtidos do grupo estudo com os valores obtidos 

em outros estudos, uma vez que em todos os artigos revistos que versam a temática da DDF, os 

instrumentos utilizados foram outros. Podemos, porém, comparar o valor do indicador QV 

relativo ao grupo controlo. Num estudo realizado por Costa e colaboradores em 2013, no qual se 

pretendeu avaliar a QV de indivíduos conforme a prevalência e a gravidade da cárie dentária, foi 

encontrado um valor no domínio geral de 15,34 (dp=2,38), um valor no domínio físico de 13,87 

(dp=1,76), um valor no domínio psicológico de 14,64 (dp=1,97), um valor no domínio relações 
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sociais de 15,77 (dp=3,01) e um valor no domínio meio ambiente de 13,04 (dp=2,46)(79), valores 

ligeiramente inferiores aos por nós encontrados.  

A questão que se coloca é a de que, se a criação de medidas específicas para avaliação 

da QVRSO pode ser uma vantagem, pois permitirá melhor perceber o impacto da doença oral 

nas dimensões da QVRSO (e certamente por isso com efeitos muito mais claros), por outro lado, 

corre-se o risco de que a perspetiva de encarar a pessoa como um todo, como um ser 

biopsicossocial, ser colocada de parte, podendo contribuir para que o médico dentista se focalize 

em demasia no órgão que está a tratar e pouco na pessoa(104). 

Tal como referimos para o indicador AE, uma vez que todos os participantes nesta 

investigação são pacientes que recorreram a tratamento ortodôntico ou a TOCO, podemos 

considerar esta condição uma limitação do estudo. Esta seria colmatada com a modificação do 

grupo controlo, de modo a compararmos o grupo estudo, não com uma população «ortodôntica», 

mas com a população geral. Poderia assim ser utilizado um grupo de participantes 

representativo de uma população sem recurso a Ortodontia no sentido de melhor entendermos 

os pacientes que recorrem a TOCO. 

À semelhança do que foi dito para o indicador AE, o aumento do tamanho da amostra 

poderia ser uma outra forma de conseguirmos encontrar diferenças significativas entre o grupo 

estudo e o grupo controlo. 

O questionário utilizado não sendo especificamente aferido para a população ortodôntica,  

representa mais uma dificuldade na caracterização da amostra. 

Os resultados obtidos com este estudo demonstraram este ser insuficiente para 

formularmos alguma opinião sobre o nível de QV em pacientes com DDF.  

7.2.3. Saúde mental e psicopatologia 

Hipótese 6. Não existem diferenças nos indicadores de ansiedade e depressão entre os  

pacientes do grupo estudo e os do grupo controlo. 

Nesta investigação não foram encontradas diferenças nos valores de ansiedade e 

depressão entre os pacientes do grupo estudo e de controlo. 
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Para o grupo controlo (n=43), foi encontrada uma média de ansiedade 1,70 (dp=,56) e 

uma média de depressão de 1,80 (dp=,65)e para o grupo estudo (n=43), foi encontrada uma 

média de ansiedade 1,54 (dp=,46) e uma média de depressão de 1,60 (dp=,68). Deste modo, 

não foram encontradas diferenças significativas nos valores de ansiedade de depressão do 

grupo estudo e do grupo controlo (p=,21 para o indicador ansiedade e p=,08 para o indicador 

depressão).  

Apesar de na literatura haver referência à manifestação dos indicadores ansiedade e 

depressão em determinados subgrupos de pacientes com DDF (73), os estudos realizados 

tendem a não encontrar associações significativas entre a ansiedade e depressão e a DDF(9, 39, 

56). Não nos foi possível comparar os valores obtidos com os de outros estudos uma vez que em 

nenhum foi encontrada a utilização do instrumento BSI. 

Não podemos contudo, como já foi referido anteriormente, desvalorizar a alteração de 

alguma, por pequena que seja, perturbação psicológica no decorrer do tratamento. Quando o 

paciente apresenta alguma perturbação psicológica, os sintomas podem ganhar expressão 

severa na fase pós-cirúrgica(2). A literatura tem evidenciado que pacientes que demonstram 

angústia antes da cirurgia acabam por denunciar mais desconforto e preocupações com a saúde 

até seis semanas após a cirurgia(112). Algumas manifestações psicológicas de pacientes que se 

submetem a um tratamento invasivo como o TOCO, podem ser melhor compreendidas e 

eventualmente minoradas com uma preparação psicológica providenciada por profissionais de 

saúde aptos a responder às suas necessidades emocionais(2). O suporte psicológico dado 

ajudará os pacientes a encararem o TOCO de uma forma mais objetiva e consciente bem como 

a ajustarem-se às futuras mudanças físicas e emocionais, assim como ao impacto secundário da 

hospitalização, cirurgia e de tudo o que lhes está nesta fase associado. 

Tal como foi referido para os indicadores AE e QV, uma vez que todos os participantes 

nesta investigação são pacientes que recorreram a tratamento ortodôntico ou a TOCO, podemos 

considerar esta condição uma limitação do estudo. Esta seria resolvida com a modificação do 

grupo controlo de modo a compararmos o grupo estudo, não com população «ortodôntica», mas 

com a população geral. Poderia assim ser utilizado um grupo de participantes representativo de 

uma população sem recurso a Ortodontia no sentido de melhor entendermos os pacientes que 

recorrem a TOCO. 
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À semelhança do que foi dito para os indicadores QV e AE, o aumento do tamanho da 

amostra poderia ser uma outra forma de conseguirmos encontrar diferenças significativas entre o 

grupo estudo e o grupo controlo. 

O questionário utilizado não sendo especificamente aferido para a população ortodôntica,  

representa mais uma dificuldade na caracterização da amostra. 

Os resultados obtidos com este estudo demonstraram este ser insuficiente para 

formularmos alguma opinião sobre o nível de ansiedade e depressão em pacientes com DDF.  

7.3. A intervenção psicológica no TOCO 

Hipótese 7. O benefício da intervenção psicológica/psiquiátrica na intervenção TOCO é 

reconhecido pelos médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais. 

O benefício da intervenção psicológica/psiquiátrica na intervenção TOCO é pouco 

reconhecido pelos médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais. Mais de metade dos 

participantes (55,4%), considera que apenas até 25% dos pacientes com necessidade de TOCO 

beneficiariam de acompanhamento psicológico/psiquiátrico. Encontramos uma percentagem um 

pouco mais elevada comparativamente ao estudo realizado por Juggins, no qual 48,6% dos 

participantes consideram que até 25% beneficiariam(41). No entanto enquanto na nossa 

investigação encontramos apenas dois participantes (3,6%) que consideram que todos os 

pacientes com necessidade TOCO beneficiariam de acompanhamento psicológico/psiquiátrico e 

16,1% que são da opinião que nenhum, Juggins encontrou 12,4% de profissionais que  

consideram que todos os seus pacientes deveriam ser encaminhados e 10,7% que são da 

opinião que nenhum(41).                         

Hipótese 8. Menos de metade dos pacientes com necessidade de TOCO é referenciada  

para psicologia/psiquiatria. 

Sim, menos de metade dos pacientes com necessidade de TOCO é referenciada  para 

psicologia/psiquiatria. A maioria dos participantes (94,6%) nunca encaminha ou encaminha 

apenas até 25% dos casos que consideram que beneficiariam de intervenção 

psicológica/psiquiátrica. Encontramos uma percentagem um pouco mais baixa 
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comparativamente ao estudo realizado por Juggins, no qual 97,7% dos profissionais nunca 

encaminha ou encaminha até 25% dos seus pacientes(41). 

Hipótese 9. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é a existência de um historial psiquiátrico passado/atual. 

Sim, a principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais a 

referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para psicologia/psiquiatria é a existência 

de um historial psiquiátrico passado/atual. Os participantes indicam como principal motivo para a 

avaliação psicológica/psiquiátrica a existência de um historial psiquiátrico passado ou atual 

(M=2,04, dp=2.02) e logo a seguir, a existência de expectativas não realistas (M=3.79, dp=2.62), 

tal como encontramos no estudo realizado por Juggins(41). No caso dos profissionais suspeitarem 

de um distúrbio psiquiátrico será aconselhável uma avaliação psicológica/psiquiátrica prévia logo 

quando o TOCO é tido como uma escolha de tratamento. A literatura revela que o clínico terá 

mais dificuldades na obtenção de sucesso quando o paciente não apresentar condições 

psicológicas favoráveis(26). Este, ao se preocupar inicialmente com uma avaliação cuidadosa das 

condições psicológicas do paciente e ao conseguir lidar adequadamente com essa avaliação, vai 

fazer com que aumente significativamente o seu grau de satisfação(37). É de referir a 

necessidade de um cuidado especial perante casos diagnosticados com BDD, como já foi 

referido anteriormente no subcapítulo «A intervenção psicológica no TOCO», uma vez que a 

cirurgia nestes casos pode conduzir a um aumento dos sintomas(41). 

Hipótese 10. A principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões 

maxilofaciais a não referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para 

psicologia/psiquiatria é não ter ninguém a quem encaminhar. 

Não, a principal razão que leva os médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais a 

não referenciarem os pacientes com necessidade de TOCO para psicologia/psiquiatria é o medo 

do paciente reagir mal ou recusar um psicólogo. Este foi o principal motivo enunciado por 39,3% 

dos participantes. Os segundos motivos apontados, referidos por 10,7% dos participantes dizem 

respeito quer ao custo do serviço, quer à inexistência de algum profissional a quem encaminhar, 

contrariamente ao estudo realizado por Juggins em que o principal motivo apontado por 30,5% 
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dos participantes foi precisamente este último(41). Demonstra-se assim que, existem profissionais 

que mesmo achando que uma parte dos seus pacientes pudesse beneficiar de um 

encaminhamento psicológico/psiquiátrico não o fazem maioritariamente pelo receio da reação do 

paciente. Devemos ter a noção que quando realizados, esses encaminhamentos serão mais 

produtivos se dermos aos pacientes liberdade para explorar as suas preocupações e as suas 

expectativas(41). A consulta psicologia/psiquiatria não deve ser encarada como algo depreciativo, 

mas sim como fazendo parte de uma rotina dentro do processo do TOCO. Assim, estas razões 

apontadas como obstáculos ao encaminhamento, poderiam ser facilmente resolvidas com a 

formação de profissionais nesta área assim como, com um financiamento adequado(41). 

Hipótese 11. Uma minoria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais usa 

questionários psicológicos na sua avaliação inicial em pacientes com necessidade de 

TOCO. 

Sim, só uma minoria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais usa 

questionários psicológicos na sua avaliação inicial. Apenas 7,1% denunciam o seu uso. 92,9% 

dos participantes refere não utilizar qualquer questionário psicológico na sua avaliação inicial. 

Similarmente, no estudo realizado por Juggins, 6,8% responderam afirmativamente, enquanto os 

restantes 93,2% responderam negativamente(41). Podemos atribuir o pouco uso dos 

questionários psicológicos à falta de conhecimento da medidas existentes e/ou falta de 

experiência para aplicá-las. Os questionários específicos como o Orthognathic Quality of Life 

Questionnaire (OQLQ), criado por Cunningham e colaboradores em 2000(35), podem revelar-se 

úteis. 

Hipótese 12. A maioria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais considera 

que beneficiaria de formação nesta área.  

Sim, a maioria de médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais considera que 

beneficiaria de formação nesta área. 85,7% dos participantes consideram que beneficiariam de 

formação nesta área específica, enquanto 14,3% afirmam que não a consideram necessária. 

Similarmente, no estudo realizado por Juggins, a maioria respondeu positivamente(41). 84,7% dos 

participantes responderam positivamente, 0,6% não deram resposta e somente 14,7% 

responderam negativamente(41). Pensamos, por consequência, que a criação de formação nesta 
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área específica com um carácter interdisciplinar seria uma mais valia para todos os profissionais, 

permitindo-lhes um melhor conhecimento nesta matéria e um superior atendimento dos seus 

pacientes. 
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CONCLUSÃO   

A cirurgia ortognática, procedimento outrora restrito a uma pequena parte da população, 

está atualmente ao alcance de uma grande parte da sociedade(13). A crescente informação dada 

sobre este tema aliada a melhores condições financeiras por parte dos pacientes torna a procura 

a este tipo de tratamento, uma realidade nos dias de hoje. Tanto os médicos dentistas como os 

médicos cirurgiões maxilofaciais deveriam focar a sua atenção para além da mecanoterapia 

subjacente a este tipo de tratamento e tentar chegar a alguns aspetos subjetivos associados ao 

comportamento do paciente. Enquanto membros de uma sociedade ocidental, somos 

diariamente confrontados, através dos meios de comunicação social, com verdadeiros modelos 

estéticos que nos impõem ou criam o desejo de procura de um enquadramento nesses 

padrões(126). A maior ou menor satisfação com a imagem do corpo está intimamente relacionada 

com a maior ou menor correspondência aos ideais de beleza, incutidos culturalmente(126). Deste 

modo, o profissional deve estar a par das exigências estéticas dos seus pacientes de modo a 

melhor esclarecer os benefícios e limitações do tratamento ortodôntico. Um estudo sobre a 

dimensão da ―perceção de atratividade facial― seria considerado uma mais valia para um 

conhecimento mais aprofundado da DDF. 

O nosso tempo confronta-se com dois movimentos divergentes: por um lado, a ameaça de 

novas formas de dualismo que promovem imagens de corpos e faces estereotipadas, 

arrancadas à subjetividade vivente; por outro, a tentativa de afirmação, preservação e 

reconhecimento da identidade pessoal(127). É necessário alertar para o facto de, muitas vezes, 

faces perfeitas difundidas pelos média, não passam de imagens manipuladas e artificiais, assim 

como fomentar entre os profissionais de saúde a necessidade de uma intervenção a nível da 

informação mediática/publicitária que, grande parte das vezes, apresenta soluções não 

direcionadas para a origem do problema. 

Com o objetivo de minimizar a falta de compreensão entre o paciente e o profissional, este 

deve estar atento às motivações e expetativas do seu paciente na procura de um tratamento 

adequado. Deparamo-nos todos os dias com a necessidade de se ser belo numa sociedade 

igualmente estereotipada.  
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O profissional deve concentrar-se não apenas na própria cavidade oral, mas no facto de a 

condição bucal interferir com a saúde, o bem-estar e a QV. A saúde oral não pode ser dissociada 

da saúde geral(82). Estudos sobre QV são importantes para perceber o impacto da deformidade 

na rotina diária dos pacientes, porque assim é possível tratá-los de uma forma mais eficaz 

encarando os como um todo(77). 

As avaliações subjetivas devem ser interpretadas como aportes críticos essenciais aos 

indicadores clínicos, auxiliando no refinamento dos diagnósticos e na identificação de pessoas 

ou grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, que precisam de intervenções 

complexas e, muitas vezes, personalizadas(92). Serão uma forma de melhor percebermos como a 

doença interfere com as atividades diárias dos pacientes, identificando estratégias específicas 

para uma melhor conduta de tratamento. 

Observamos, através de uma revisão da literatura, uma falta de consenso entre as 

diversas escalas e instrumentos utilizados na avaliação de vários indicadores em pacientes com 

DDF, tornando-se extremamente difícil a comparação de resultados. 

A falta de sinceridade e à vontade por parte dos pacientes no preenchimento dos 

questionários foi sentida por vários profissionais de saúde. A recusa em participar também foi 

bastante notória. A melhor adesão por parte dos pacientes a uma futura investigação no mesmo 

âmbito poderia ser conseguida se os questionários fossem entregues por um profissional de 

saúde mental no mesmo consultório onde o TOCO seria realizado, mas num momento distinto 

da consulta de ortodontia, em que só este profissional estaria presente. O nome eventualmente 

poderia ser ocultado e poder-se-ia considerar como regra para todos os pacientes o uso do 

envelope fechado que seria junto, à frente do paciente, a tantos outros.  

Apesar de a literatura destacar a relevância de fatores psicossociais na DDF, os médicos 

dentistas e os médicos cirurgiões maxilofaciais não reconhecem a importância da intervenção 

dos cuidados de saúde mental na DDF encaminhando pouco os seus pacientes. O principal 

motivo apontado para não realizarem esse encaminhamento é o receio de uma reação negativa 

por parte do paciente. Sentem, contudo, que a formação nesta área específica seria uma mais 

valia para a sua atividade clínica. 

A presença de um historial psiquiátrico passado/atual, expectativas irrealistas, pressão 

familiar/oposição e a cirurgia facial prévia são as razões principais apontadas pelos médicos 

dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais para o encaminhamento para avaliação 
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psicológica/psiquiátrica. Um variado número de fatores parecem fazer de alguns pacientes 

melhor candidatos para TOCO que outros(113). 

É fundamental uma boa «preparação» psicológica do paciente no sentido de gerir os 

custos emocionais da cirurgia, uma vez que se trata de um ato cirúrgico bastante invasivo 

realizado na área corporal mais exposta. A inclusão dos profissionais de saúde mental na equipa 

multidisciplinar para resolução de casos de TOCO, afigura-se útil. 

Importa assim criar para os médicos dentistas e médicos cirurgiões maxilofaciais formação 

nesta área específica, definindo-se parâmetros de encaminhamento e levando a um 

entendimento de que, para uma intervenção eficaz, pode ser importante o encaminhamento do 

paciente para serviços de saúde mental tendo sempre em mente um trabalho em equipa 

interdisciplinar. 

Seria igualmente importante acompanhar/monitorizar o tratamento destes pacientes com o 

objetivo de perceber qual o impacto funcional e psicossocial da intervenção TOCO e quais os 

fatores que lhe estão associados. Deve sempre existir uma tentativa de ajustar o plano de 

tratamento especificamente a cada caso. 

Uma estrutura tridimensional seria o desejável na apresentação de resultados (fase pré-

cirúrgica, fase pós-cirúrgica a curto e médio prazo e fase cirúrgica a longo prazo) nesta 

investigação, de forma a melhor percebermos efetivamente qual o impacto do TOCO na DDF 

para um mesmo grupo de pacientes da nossa amostra. No entanto por uma questão de 

impossibilidade temporal de o fazer nesta tese, apenas a primeira fase foi contemplada. 
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6 No âmbito da investigação, aquando o pedido da renovação do registo do tema da dissertação 

em 20 de março de 2015, por imposição da Comissão Científica do Programa de Doutoramento em 

Medicina Dentária, o tema foi alterado de «Contributo ao estudo da Deformidade Dento-Facial» para «A 

dimensão psicossocial na Deformidade Dento-Facial». 
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ANEXO 

1. PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DA FMDUP 

Anexo 1. Parecer da Comissão de Ética da FMDUP. 
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ANEXO 

2. FOLHETO EXPLICATIVO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Anexo 2. Folheto explicativo do projecto de investigação (pag. interior). 

Anexo 2. Folheto explicativo do projeto de investigação (pag. exterior). 
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Anexo 
3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

Anexo 3. Instruções de preenchimento dos questionários (pag. 1). 
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Anexo 3. Instruções de preenchimento dos questionários (pag. 2). 
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ANEXO 

4. CONSENTIMENTO INFORMADO 

Anexo 4. Declaração de consentimento informado. 
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ANEXO 
5. CAPA DO CADERNO DE QUESTIONÁRIOS 

Anexo 5. Capa do caderno de questionários (capa). 
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Anexo 5. Capa do caderno de questionários (contra capa). 
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ANEXO 
6. QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Anexo 6. Questionário sócio-demográfico. 



 

148 



 

149 

ANEXO 
7. QUESTIONÁRIO ORTODÔNTICO 

Anexo 7. Questionário ortodôntico (pag. 1). 
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Anexo 7. Questionário ortodôntico (pag. 2). 
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ANEXO 
8. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA OMD (WHOQOL-BREF) 

Anexo 8. Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida da OMD (WHOQoL-BREF) (pag. 1). 
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Anexo 8. Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida da OMD (WHOQoL-BREF) (pag. 2). 
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ANEXO 
9. FORMULÁRIO DE PEDIDO AUTORIZAÇÃO DO WHOQOL-BREF 

 

Anexo 9. Formulário de pedido autorização do WHOQoL-BREF. 
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ANEXO 
10. BRIEF SYMPTOM INVENTORY (BSI) 

Anexo 10. Brief Symptom Inventory (BSI) (pag. 1). 
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Anexo 10. Brief Symptom Inventory (BSI) (pag. 2). 
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ANEXO 
11. FORMULÁRIO DE PEDIDO AUTORIZAÇÃO DO BSI 

 

Anexo 11. Formulário de pedido autorização do BSI. 
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ANEXO 
12. ESCALA DE AUTO-ESTIMA GLOBAL DE ROSENBERG 

Anexo 12. Escala de Auto-estima Global de Rosenberg. 
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ANEXO 
13. APOIO PSICOLÓGICO NA CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Anexo 13. Apoio psicológico na cirurgia ortognática (pag. 1). 
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Anexo 13. Apoio psicológico na cirurgia ortognática (pag. 2). 
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