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RESUMO

Hábitos bucais deletérios podem interferir no padrão regular de crescimento da face e levarem a alterações. Se estes persistirem durante a 
dentadura mista, após o surto de crescimento, podem provocar maloclusões graves. Desta forma, detectar precocemente estes hábitos e intervir 
de modo a evitar e/ou minimizar a ocorrência destas alterações pode trazer grandes benefícios à saúde bucal do paciente infantil. Após submissão 
ao Comitê de Ética, este estudo retrospectivo estimou a prevalência de hábitos de sucção não nutritiva, hábitos mastigatórios e distúrbios 
funcionais entre as crianças assistidas nas Disciplinas Clínica Integrada Odontopediátrica I e II e Clínica Odontopediátrica Ortodôntica Preventiva II 
da Estácio Juiz de Fora. Investigou, ainda, as possíveis associações entre estes hábitos e variáveis descritivas da amostra e características oclusais. 
Para tal, avaliou 175 prontuários clínicos dos quais foram coletados dados como: idade, sexo, raça, condição sistêmica, tipo de aleitamento, 
hábitos de sucção não nutritiva (dedo e chupeta) hábitos mastigatórios (onicofagia, morder objetos, morder lábio e/ou bochecha e bruxismo), 
distúrbios funcionais (dormir ou apoiar a face sobre as mãos/braços, fonação atípica, deglutição atípica e respiração bucal). Dos dados do exame 
clínico foram coletadas as características oclusais (relação ântero-posterior de molares, relação transversal e relação vertical). A análise estatística 
descritiva determinou a frequência absoluta e relativa das variáveis investigadas. A associação entre os hábitos deletérios e as variáveis 
independentes investigadas foi determinada pelo teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados obtidos 
demonstraram uma prevalência de hábitos de sucção não nutritiva de 36% sendo a sucção de chupeta mais frequente. A prevalência de hábitos 
mastigatórios foi de 56%. Entre estes, a onicofagia e o hábito de morder objetos foram os mais frequentes, acometendo, respectivamente, 40% e 
35,4% das crianças. Distúrbios funcionais apresentaram prevalência de 23,4%, sendo a respiração bucal (16,6%) e a fonação atípica (16%) os mais 
comuns. Houve associação entre hábito de sucção não nutritiva e sexo feminino (P = 0,050); relação ântero-posterior em degrau distal ou Classe II 
(P = 0,018); mordida cruzada posterior unilateral (P = 0,050) e mordida aberta anterior (P = 0,048). Não houve associação entre a presença de 
hábitos mastigatórios e distúrbios funcionais e as variáveis independentes investigadas (P > 0,05).
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