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Introdução
Os recentes avanços tecnológicos estão modificando o processo de
cuidar das pessoas, exigindo novas atitudes, condutas e competências por parte do profissional. Na especialidade de Ortodontia o principal impacto passou a ser a utilização dos resultados de pesquisas
para fundamentar as intervenções clínicas, em detrimento da experiência profissional, do argumento de autoridades e dos estudos de
casos clínicos.
Neste novo cenário tornou-se uma exigência técnica e legal a validação do conhecimento no sentido de produzir evidências que subsidiem a aplicação das intervenções clínicas de diagnóstico, prognóstico e tratamento. As inovações, para serem aplicadas em seres
humanos, necessitam estar pautadas em princípios científicos, uma
vez que existe uma diferença entre esperar que estes avanços tenham resultados positivos e que eles sejam obtidos realmente.
Não obstante uma grande quantidade de conhecimento tácito, experiência, valores e habilidades ainda constituem um tipo de informação com forte influência nas tomadas de decisões clínicas dos
profissionais. É importante compreender que o homem não é capaz
de perceber tudo que se manifesta ao seu redor devido às limitações dos órgãos sensoriais e à complexidade da verdade que se
apresenta; deste modo, o conhecimento da verdade não é completo. Muitas vezes, levado por aparências ou pela tendência pessoal
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em aceitar um fenômeno como verdadeiro
(opinião), o profissional emite juízos precipitados, ocorrendo então o erro que poderá causar danos ao cliente (iatrogenia)16.
O conhecimento tácito, independente da
sua veracidade, costuma ser aplicado na
prática clínica de modo incipiente e intuitivo,
perpetuando práticas nem sempre eficientes. Por este motivo se propõe que os resultados das investigações clínicas venham
substituir as condutas baseadas apenas na
experiência. Neste sentido, emerge a necessidade do desenvolvimento de pesquisas
científicas para comprovar a efetividade das
intervenções, bem como da educação do
profissional para a adequada interpretação
dos resultados das mesmas.

A

IMPACTO DA PRÁTICA CENTRADA NA CIÊNCIA SOBRE A
ORTODONTIA
A década de 70 foi o auge da prática ortodôntica centrada na
técnica, um processo que se estendeu até o início dos anos
90. Nesta fase, em consonância com o conhecimento científico
vigente, a base da formação profissional era o treinamento técnico. Normas cefalométricas, padrões de face, prescrições de
aparelhos, classificações de oclusão e simplificações dos sistemas de diagnóstico perfaziam as diretrizes da educação especializada. A transmissão do conhecimento era feita, em grande
parte, pela experiência demonstrada por meio de publicações
de estudos de casos clínicos16 .

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Acesso às bases eletrônicas de dados

A partir de meados dos anos 90 o cenário mundial sofreu mudanças significativas. Três áreas contribuíram de modo direto
sobre a especialidade (Figura 01):

B

– o desenvolvimento da tecnologia da informação possibilitou ao profissional o acesso à informação atualizada por meio das bases de dados eletrônicas;

ff Tecnologia

A Prática Clínica Baseada em Evidências
surge como elo entre os resultados das
pesquisas científicas e a aplicação clínica
destas, e tem por objetivo tornar possível
tomar decisões no consenso das informações mais relevantes. Trata-se de um
conjunto de estratégias que associa os
princípios de epidemiologia aos recursos
de informática, baseados no método científico, para assegurar que o cuidado individual prestado ao cliente seja baseado em
uma evidência científica mais atualizada,
resultando no melhor desfecho possível
para o cliente10.

ff Biologia – o avanço no conhecimento sobre biologia molecular tornou possível elaborar hipóteses de diagnóstico mais
sustentáveis;

BIOLOGIA MOLECULAR
Aumento na precisão da intervenção
de diagnóstico

ff Mercado – o aumento do número de escolas e, em consequência, de especialistas, gerou um ambiente de competição,
sendo esta a mola mestra para a busca da qualidade.

 Fig. 01A-C - Durante a década de 90 foram definidas três revoluções
que geraram um impacto significativo na especialidade de Ortodontia.
Desenvolvimento da Tecnologia da Informação tornou possível ao profissional o acesso às informações por meio de bases eletrônicas de
dados (A). Biologia molecular está trazendo à luz da ciência os conhecimentos até então empíricos (B). A mudança da ordem mundial acirrou a
concorrência e a competitividade, pressionando as clínicas a buscarem
qualidade na prestação dos serviços (C).
C

LIVRE MERCADO
Competição como mola
mestra da qualidade
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Em decorrência do novo cenário, a especialidade de Ortodontia,
em consonância com as demais profissões biomédicas, voltou-se à prática centrada na ciência com o objetivo de reduzir as incertezas e a frequência de erros clínicos por meio do questionamento de todo conhecimento sem grau satisfatório de evidência
para sustentá-lo. Concluiu-se que o treinamento exclusivamente
técnico, dissociado da construção do conhecimento, representava um modo rápido para a degradação da ciência16.
Por este motivo, novos conhecimentos gerados por métodos de
elevado rigor científico passaram a substituir aqueles produzidos
em décadas passadas. Como exemplo podemos citar o fato de
que as bases da Ortopedia Funcional dos Maxilares datam de
uma época anterior aos conhecimentos sobre os fundamentos
da genética, pois só em 1954 James Watson e Francis Crick foram laureados com o prêmio Nobel pela descrição da dupla hélice do DNA (Figura 02).
Até a década de 90 a teoria vigente aceitava o côndilo mandibular como um centro regulador do crescimento, com forte
controle genético; considerava que a face possuía um vetor de
crescimento único para frente e para baixo; que a mandíbula
era o último osso da face a crescer e apresentava um pico de
crescimento próprio; que as suturas apresentavam potencial

de resposta ortopédica independente da
idade, e que os apinhamentos dentários
eram maloclusões decorrentes do processo de envelhecimento. Estes conhecimentos, entre tantos outros, foram revistos à
luz da biologia molecular14.
Na filosofia baseada em evidências os profissionais passaram a aceitar a necessidade de validar as intervenções clínicas de
modo que a prática contemporânea não
diz mais respeito exclusivamente à técnica,
mas ao nível de evidência que a sustenta,
pois as decisões clínicas nunca serão melhores que as informações nas quais se
baseiam16.
É preciso reconhecer que a simples observação de casos isolados, sem controle
e critérios, não pode justificar o benefício
de uma terapia. O importante é o método
utilizado para se obter e comprovar o conhecimento. A aplicação dos princípios
científicos incorporou na rotina clínica

o planejamento e o emprego de métodos sistemáticos para
execução das intervenções. Como na avaliação científica o
objetivo não é tomar decisões rápidas, mas explicar com grau
acurado de precisão a ocorrência de um fenômeno, o problema na clínica se apresenta quando o profissional crê que tem
mais evidências para tomar uma decisão do que na verdade
realmente tem19. Em outras palavras, é necessário mudar o
conceito de “fazer o que parece certo” para “saber o que é
certo”3. Quando o profissional não adota critérios coerentes
para avaliar informações e tomar decisões clínicas baseadas
no rigor científico, pode haver um aumento da frequência de
erros, expondo o cliente a riscos e custos desnecessários e,
consequentemente, levando o profissional a responder a processos judiciais (Figura 03).

PRÁTICA CENTRADA NA TÉCNICA
Metas de tratamento universais baseadas
na experiência clínica
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 Fig. 02 - Relação cronológica entre os avanços da biologia e as publicações clássicas sobre Ortopedia Funcional dos Maxilares. Os fundamentos da Ortopedia
datam do período no qual a estrutura do DNA ainda estava sendo investigada. Apenas na década de 60 os princípios da biologia molecular surgiram à luz da ciência,
culminando com a descrição do genoma humano no ano 2000. A partir desta data, muitos dos fundamentos da especialidade têm sido naturalmente revistos (baseado
em Silva, 2006)14.
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PRÁTICA CENTRADA NA CIÊNCIA
Metas de tratamento individuais

 Fig. 03 - A mudança de paradigma decorrente da opção da “prática
centrada na ciência” em detrimento
da “prática centrada na técnica” foi
mudar o conceito de “fazer o que
parece certo”, segundo a impressão
pessoal do profissional, para “saber
o que é certo”, segundo a melhor
evidência científica disponível para
intervir no cliente.

O desafio atual para melhorar a qualidade do
atendimento clínico está baseado na mensuração do desempenho dos tratamentos. Este
conceito só pode ser aplicado por meio da
fundamentação das intervenções em evidências, pois raramente os preceitos de eficácia,
efetividade e eficiência são planejados na
ausência do método científico. Deste modo,
o rigor da experimentação científica sobre
a eficácia de uma terapia ou de uma proposição teórica deve ser recomendado por
respeito ao cliente, por cautela, pela ética e
também pelas implicações legais que uma
conduta terapêutica inadequada acarreta16.
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O MÉTODO CIENTÍFICO COMO BASE DA PRÁTICA CLÍNICA
A aplicação do método científico na prática clínica tem por objetivo reduzir a frequência de erros por meio do questionamento do conhecimento sem grau satisfatório de evidência para
sustentá-lo. O exercício profissional fundamentado apenas
em impressões torna-se duvidoso diante de uma realidade na
qual a Tecnologia da Informação possibilita acesso imediato
ao conhecimento; estas impressões são limitadas e o julgamento, em consequência, falacioso, principalmente quando
realizado em situações clínicas sem controle16 .
O método científico é proposto como uma forma de tornar a
prática clínica mais eficiente, por meio do maior rigor quanto à
aplicação dos cuidados prestados ao cliente, considerando as
seguintes condições16:
ff Existe

uma heterogeneidade das intervenções propostas e
praticadas no exercício clínico;
ff A

eficácia ou não das terapias está se tornando mais conhecida devido ao acesso à informação;

ff A escassez de recursos (capital) requer o emprego de tratamentos eficazes;
ff Aumenta

o interesse da sociedade pela qualidade na prestação dos serviços de saúde;
ff Os clientes exigem seus direitos na condição de consumidores.

As evidências científicas são geradas por
meio de pesquisas, que são definidas como
procedimentos racionais e sistemáticos que
têm como objetivo proporcionar resposta a
determinado problema (por exemplo, uma
dificuldade clínica ou a avaliação sobre a
superioridade de certa intervenção). Para o
desenvolvimento e execução da pesquisa
científica é necessária a aplicação de um
método, de técnicas e, por fim, de uma maneira específica de comunicar os resultados.

Método é um plano de ação formado por
um conjunto de fases, dispostas de modo
ordenado, que permite planejar a pesquisa (Figura 04). Tem por objetivo auxiliar na
tomada de decisões sobre os procedimentos a serem executados, proporcionando
economia de tempo e recursos, bem como
auxiliando na detecção de erros7,16.
Sem a definição do método não pode ser
evidenciado o conjunto de etapas técnicas
operacionais da pesquisa, necessário para
alcançar determinado objetivo. Técnica
refere-se ao modo de execução de cada
fase do método com maior eficiência, ou
seja, com menor custo, tempo e consumo
de energia6 (Figura 05).

Para que evidências de alto nível sejam geradas, é necessário respeitar uma série de
princípios técnicos. Quando isso acontece,
o estudo é referenciado como padrão-ouro
para estabelecer a relação de causa-efeito
entre as variáveis observadas4,16 :
– é o princípio que determina igual chance para cada unidade da
amostra receber determinada intervenção.
A randomização reduz o viés e assegura
que os fatores que determinam o desfecho
sejam distribuídos de forma homogênea
entre os grupos de pesquisa (controle e
experimental);
ff Randomização

– o comportamento tendencioso faz parte da natureza humana e influencia os resultados dos estudos. Pode
ocorre por parte do pesquisador ou do sujeito da pesquisa quando estes conhecem
a intervenção que estão administrando ou
recebendo, respectivamente. O cegamento determina que as partes não conheçam
a qual grupo os sujeitos pertencem;
ff Cegamento

– o instrumento utilizado
para coleta dos dados em pesquisas experimentais deve ser sensível, capaz de detectar variações sutis em espaços curtos
de tempo;
ff Instrumento

– faz referência à obtenção
dos dados de modo padronizado;
ff Calibragem

TEMA
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HIPÓTESE

EXPERIÊNCIA

RESULTADO

CONCLUSÃO

 Fig. 04 - Sequência de fases que compõem o método de um estudo experimental.
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 Fig. 05 - Representação das técnicas utilizadas para desenvolver cada fase do método.
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controle – representa a base de
comparação para o grupo experimental.
Deve possuir as mesmas características e
ser submetido às mesmas condições deste,
porém sem receber a intervenção avaliada.
ff Grupo

No entanto a eficiência de um estudo é caracterizada pelo seguimento do método científico e das técnicas preconizadas para cada
fase; para que os resultados possam alcançar um nível elevado de
veracidade, que possibilite associá-los a uma recomendação clínica, ainda é necessário analisar como os dados foram interpretados.
Sob esse ponto de vista, alguns requisitos devem ser observados13:
ff Monitoramento

dos fatores que podem interferir na interpretação dos resultados (p. ex. a maior parte dos estudos sobre eficácia da tração reversa com o uso de máscaras faciais tem seus
resultados invalidados devido ao não monitoramento dos efeitos
do crescimento sobre outras partes do complexo craniofacial);
ff Verificação se a evolução natural da doença possibilita a remissão espontânea e se tal fenômeno pode influenciar os resultados do experimento (p. ex. a aparente vestibularização dos
incisivos superiores logo após a irrupção destes, aos sete anos
de idade, tem sua remissão natural decorrente do posterior processo de crescimento da face);
ff Observação

da tendência da regressão dos parâmetros clínicos a valores próximos da média, independente da terapia
empregada;
ff Não supervalorizar os resultados do estudo por meio da
estatística.

Um método é aplicado para que a obtenção do conhecimento
ocorra de modo ordenado e com menor probabilidade de erro já
que possibilita a obtenção do conhecimento mensurável (aquilo
que não é mensurado, não é controlado). A sequência de fases
que caracteriza o método de uma investigação é denominada
de desenho ou delineamento da pesquisa. Trabalhos com delineamentos inadequados (incorreções nos métodos, técnicas ou
princípios de interpretação dos resultados) geram evidências fracas e, por este motivo, devem ter sua validade questionada para
demonstrar a eficácia das intervenções clínicas. Embora exista
uma estrutura metodológica geral para os desenhos de pesquisa, estes variam em certas particularidades, de acordo com o
objetivo de cada investigação16.
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Delineamentos de Pesquisa mais Frequentes na Área da Saúde
O conhecimento sobre as intervenções clínicas aplicadas aos
cuidados prestados aos clientes é obtido por meio de vários
tipos de desenhos de pesquisa. A investigação pode ocorrer
em diversos níveis de aprofundamento e enfoques. Os desenhos de pesquisa científica podem ser organizados de diversas
formas por meio dos sistemas de classificação20 (Figura 06).

Delineamento exploratório

Um dos modos de classificação mais simples e clara para os profissionais das áreas
biomédicas adota como critério o objetivo
do estudo, organizando os desenhos de
pesquisa em: exploratórios, descritivos e
explicativos16,21 (Quadro 01).

Tem por objetivo buscar informações sobre determinado assunto de modo a familiarizar o pesquisador com o fenômeno.
Neste delineamento o pesquisador não realiza nenhum tipo de
intervenção- apenas observa o fenômeno (método observacional). Exemplos de estudos desenvolvidos a partir de desenhos exploratórios são as pesquisa bibliográfica e os estudos
de casos clínicos.
Delineamento descritivo

O objetivo principal deste desenho é a descrição das características de determinada população ou fenômeno. O melhor
exemplo de pesquisa descritiva é representado pelos levantamentos (pesquisa de campo) que podem coletar dados em
um momento específico (estudos transversais) ou acompanhar
uma amostra ao longo do tempo (estudos longitudinais).

Positivista
Quantitativa

Delineamento explicativo

Experimental

Explicativa

Dedutiva

Levantamento
Amostra
Observação
Questionários
Entrevistas
Documentos

Transversal

Estudo de caso
Descritiva

Fenomenológica

Bibliografia

Longitudinal

Caracteriza-se por manipular, de modo direto, as variáveis relacionadas com o objeto do estudo (intervenção). O objetivo é testar a
relação de causa e efeito de um fenômeno por meio de um experimento controlado. Os tipos de estudo podem ser laboratoriais (in
vitro), em animais ou em seres humanos (ensaios clínicos).

Etnografia

Pesquisa-ação

Filosofia da pesquisa
Exploratória

Indutiva

Lógica da pesquisa
Abordagem do problema

Construtiva

Construtivismo
Qualitativa

Objetivos da pesquisa
Estratégia da pesquisa
Horizonte de tempo
Coleta de dados

Embora o saber na área biológica esteja baseado em resultados de estudos experimentais, para produzir conhecimento os
resultados de classe exploratória e descritiva constituem etapas
indispensáveis. A explicação científica dos fatores que determinam um fenômeno exige que estes tenham sido explorados e
descritos em detalhes. Os diferentes tipos de estudos definem o
nível de evidência gerada bem como seus limites16 (Quadro 02).

Em uma abordagem prática, o delineamento de um estudo deve ser baseado no objetivo da pesquisa. Dependendo da natureza
da questão, utiliza-se uma determinada
estratégia para alcançar a resposta.
Em uma linha de pesquisa sobre o tratamento das maloclusões, o problema pode
estar relacionado à comparação da efetividade de um novo sistema de braquetes
em relação aos sistemas já existentes. Em
condições clínicas, um sistema de baixa
fricção é mais efetivo em relação ao desfecho (resultado do tratamento ortodôntico) quando comparado com os sistemas
convencionais?
A hipótese adotada pelo pesquisador (hipótese da nulidade – H0) deve sustentar
que o novo sistema não é mais efetivo
que o convencional. O pesquisador deve
então levantar dados para tentar refutar
a hipótese (H0). Nesta condição, como o
problema da pesquisa refere-se à intervenção “tratamento”, o delineamento recomendado para o estudo é o ensaio clínico randomizado. Os princípios éticos irão
determinar se é possível estabelecer um
estudo duplo-cego, no qual nem o pesquisador nem o sujeito conhecem o tipo de
tratamento aplicado5,16.

 Fig. 06 - Sistema de classificação da pesquisa.

COMPARAÇÃO ENTRE TIPOS DE ESTUDO
MÉTODOS DE PESQUISA
Método

Delineamento
Exploratório

Observacional
Descritivo

Tipo de Estudo
ff Estudo
ff Série

de caso
de casos

estudos de prevalência e caso-controle
ff Longitudinais: estudos de coorte retro e prospectivos

Explicativo

in vitro
em animais
ff Ensaios clínicos
ff Estudos

 Quadro 01 - Classificação do delineamento da pesquisa com base no objetivo.
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Nível da Evidência

Limites

Tipos de Viés

Ensaio clínico

Muito alta

Aspectos éticos

Viés de informação por perda de amostra

Coorte (longitudinal)

Alta

Pouco eficiente para doenças raras

Viés de informação por perda de amostra

Caso e controle

Média

Sensível ao erro sistemático

Viés de seleção na definição do grupo controle
e viés de informação sobre as exposições

Transversal

Baixa

Não determina se a exposição precede
o evento

Distorção da prevalência e da associação entre
fator e desfecho devido à variação da probabilidade de seleção.

Estudo de caso

Muito baixa

Tendencioso, não apresenta grupo de
comparação

Característica do sujeito diferente da população

ff Transversais:

ff Estudos

Experimental

Estudo

 Quadro 02 - Comparação entre os tipos de estudos quanto ao nível de evidência gerado.
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Em um segundo exemplo, assumindo que
o pesquisador deseja investigar o risco do
ortodontista desenvolver lesão por esforço
repetitivo (LER) em relação ao clínico geral;
equivale a questionar se a rotina de manuseio do instrumental ortodôntico é um fator
de risco para a LER.
Neste caso, o delineamento mais adequado é o estudo de caso e controle. São pareados dois grupos: um grupo de sujeitos
composto por especialistas (casos) e outro por clínicos (controle). Neste delineamento vários fatores de risco podem ser
testados de modo simultâneo (tempo de
atendimento, manuseio de alicates, rotina
de dobra de fios).
Nas situações em que o suposto fator de
risco para determinada condição não pode
ser definido com clareza devido à interferência de uma variável interveniente, que
também pode predispor à condição, o delineamento de coorte é mais preciso. Neste
caso um grupo é exposto ao fator de risco,
e outro não. Ambos são acompanhados ao
longo do tempo (estudo prospectivo).
A seguinte síntese pode ser utilizada como
guia geral para a escolha do delineamento
da pesquisa:
ff Ensaio clínico – aplicado para o estudo
de condutas terapêuticas e preventivas;

de coorte – estudo da história
natural de determinada doença e do prognóstico;
ff Estudo

ff Estudos de caso e controle – aplicado
para a investigação de fatores de risco;

transversal – desenvolvido para
o estudo de intervenções de diagnóstico
ff Estudo

ff Estudo de caso – investigação explorató-

ria de doenças raras.

011 - 012

Alguns delineamentos de pesquisa são mais apropriados para
responder determinada questão clínica do que outros e, por
este motivo, geram informações mais confiáveis para fundamentar uma mudança de protocolo na prática clínica. O domínio do método científico não é a única condição para o êxito
da prática baseada em evidências, mas uma das condições
necessárias para que os cuidados prestados ao cliente possam
ser analisados de modo crítico visto que a área da Saúde, como
todas as outras áreas, procura interpretar os fenômenos observados na natureza; na prática clínica tais fenômenos estão relacionados com a manifestação de sinais e sintomas e com a
condição de saúde ou doença das pessoas16.

APLICAÇÃO DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
A Prática Clínica Baseada em Evidências, mesmo com limites
e dificuldades inerentes à sua aplicação, está progressivamente sendo adotada nas atividades relacionadas à área da Saúde.
Isto se deve à relação com o ambiente técnico-científico, jurídico
e administrativo em que as profissões são desempenhadas nos
dias de hoje. Entretanto, sua aplicação depende de um adequado modelo de formação dos profissionais biomédicos pois exige
um conhecimento de nível superior, além da simples formação
técnica. Algumas escolas de vanguarda já aderiram à proposta
direcionando seus currículos para a valorização do desenvolvimento intelectual. Como exemplo podemos citar as diretrizes
curriculares para a graduação do médico no Brasil: a orientação
delas é que o enfoque deve estar na formação crítica e reflexiva, pois se entende que o profissional necessita adquirir a capacidade de atualização continuada consoante com o ritmo do
desenvolvimento científico presente. Neste contexto, o domínio
de áreas como epidemiologia, metodologia científica, estatística
e tecnologias, as quais possibilitam o levantamento de informações voltadas à resolução de problemas clínicos, bem como a
capacidade reflexiva para analisar dados, passa a ser competência básica do profissional contemporâneo16 (Figura 07).
As atuais estratégias de ensino tendem a exigir a participação
ativa do estudante na busca de soluções dos problemas (aprendizado baseado em problemas), permitindo a autonomia intelectual do futuro profissional8,16. Apenas a formação crítica aproxima
o profissional de um processo de tomada de decisão mais científico e menos empírico, permitindo a construção do conhecimento para resolver a questão clínica do caso individual do cliente,

em um processo de constante atualização frente ao rápido aumento da informação científica. De modo sintético, quatro fases
são necessárias para a aplicação da prática baseada em evidências na rotina clínica diária: 1) Definição do problema clínico,
2) Levantamento da melhor evidência, 3) Avaliação do nível da
evidência e 4) Aplicação da evidência considerando a individualidade do cliente.

 Fig. 07 - Para a aplicação da prática
clínica baseada em evidências a formação do profissional deve abranger mais
do que o simples domínio técnico da
profissão. É preciso conhecer os fundamentos do método científico e desenvolver o raciocínio crítico para analisar
os dados à luz das necessidades individuais de cada cliente.
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Primeira Fase
Definição do Problema Clínico
Nas situações em que o profissional necessita resolver um problema relacionado à determinada intervenção clínica (diagnóstico,
prognóstico ou tratamento), uma das condutas mais simples é buscar a informação por
meio da consulta a colegas experientes (professores ou especialistas). Estas fontes, embora úteis para problemas bem conhecidos,
são questionáveis para aqueles complexos
ou em constante evolução do conhecimento
pois são sujeitas a impressões, interpretações e preconceitos individuais, tornando-as
sensíveis às tendenciosidades16.
Com a crescente produção do conhecimento
científico na área da Saúde, técnicas menos
empíricas para a resolução de problemas
tornaram-se acessíveis. A Prática Clínica Baseada em Evidências propõe, inicialmente, a
descrição da dúvida do profissional ou situação observada em relação ao cliente, tomando por base quatro variáveis12 (Figura 08):
do cliente – norteia em um primeiro momento a natureza do problema;
ff Queixa

de intervenção – define se a questão
clínica diz respeito ao diagnóstico, prognóstico ou tratamento;
ff Tipo

ff Comparação – a intervenção proposta
deve ser comparada com um controle (padrão-ouro) para definir qual é a mais eficiente;

– diz respeito à estimativa sobre o possível resultado esperado para a
intervenção que será aplicada ao cliente.
ff Desfecho

Supondo uma situação na qual os pais de
um cliente com faixa etária na segunda infância (3 a 9 anos) perguntam ao ortodontista se esta é a melhor idade para iniciar a
correção de um caso que apresenta sinais
clínicos de classe II de Angle (queixa do
cliente). Neste caso, como se trata de um
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problema esquelético, o profissional necessita definir se a maturidade biológica do cliente é a ideal para obter a melhor eficiência
técnica (intervenção de diagnóstico). Ao consultar a literatura,
o especialista se depara com a descrição de uma técnica que
preconiza a observação da ossificação do osso sesamoide para
estimar a maturidade biológica; sua conduta é, então, comparar
a eficiência desta técnica com o padrão-ouro, que é a radiografia carpal (comparação). Com base nas informações levantadas
será possível definir pelo melhor recurso bem como estimar a
margem de erro do exame selecionado (desfecho esperado)14,16.

Evidências científicas de alto nível devem ser levantadas da literatura científica
com o objetivo de determinar a acurácia
dos testes de diagnóstico, a eficácia dos

A elaboração de uma questão clínica é análoga a de um problema
de pesquisa, ou seja, se na pesquisa é necessário definir com clareza o objetivo da investigação, na clínica o problema do cliente é o
fundamento inicial para o levantamento da melhor evidência. Neste
sentido, o sucesso na resolução do problema clínico envolve uma
sequência de tomada de decisões que levam em consideração10:

tratamentos e a expectativa dos prognósticos. Elas também
são decisivas para que o raciocínio lógico seja válido já que
apenas um bom argumento não é suficiente para validar
uma intervenção.

TIPOS DE INTEVENÇÃO

das questões da anamnese – a anamnese tem por
objetivo levantar sinais subjetivos relacionados aos sintomas
do cliente;
ff Seleção

ff Reconhecimento dos sinais clínicos – o exame clínico tem por

finalidade identificar os sinais objetivos bem como registrar os
aspectos gerais (gênero, idade, procedência, aparência, perfil
psicológico, expressão facial e corporal);

QUEIXA PRINCIPAL

COMPARAÇÃO

ff Seleção

dos testes de diagnóstico – com base nos dados
clínicos levantados, os testes complementares de diagnóstico
são selecionados;
dos dados – a literatura científica fornece subsídios quanto à eficácia e efetividade das intervenções clínicas,
possibilitando ao profissional estimar a probabilidade de benefício e risco a qual o cliente fica exposto.
ff Interpretação

No processo de definição do problema clínico, as duas fontes
indissociáveis para o levantamento de informações são: o próprio cliente (sinais e sintomas) e a pesquisa científica (seleção
dos testes e interpretação dos dados). As convicções primárias
do profissional são geradas por meio de rápidas associações
entre os dados levantados (anamnese e exames clínico-complementares) e as supostas explicações para o fenômeno baseadas no conhecimento fundamental (fisiopatologia da doença
ou condição). Considerando que este é um processo dedutivo,
então reflete a convicção do profissional. Por este motivo é necessário a validação das hipóteses de diagnóstico por meio de
evidências científicas que as sustentem16.

 Fig. 08 - O problema clínico é estruturado sobre quatro variáveis: a queixa do
cliente, o tipo de intervenção envolvida
(diagnóstico, prognóstico ou tratamento),
a comparação da intervenção selecionada
com o padrão-ouro recomendado pela literatura científica e o resultado esperado para
a situação do cliente.

DESFECHO ESPERADO
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Segunda Fase
Estratégias para o Levantamento da Melhor Evidência
As fontes de informações científicas são publicações por meio
das quais os profissionais podem levantar evidências que sustentem o modo de intervir sobre a condição do cliente. Atualmente as fontes de informação científica estão disponíveis na
rede mundial de computadores (Internet), em bases de dados
eletrônicas, um conjunto organizado de informações e documentos2.

Bases de Dados Eletrônicas
As bases de dados eletrônicas são serviços mantidos por entidades públicas ou privadas e constituem as principais ferramentas para o levantamento de informações em razão da sua
eficiência. Permitem a identificação dos artigos mais relevantes
para responder a uma questão clínica de modo mais rápido,
evitando a recuperação de estudos de baixa qualidade1.
Latinoamericana e do Caribe (Lilacs): compreende
a literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países
da América Latina e do Caribe, a partir de 1982. Contém artigos
das revistas mais conceituadas da área da Saúde, atingindo
mais de 150.000 registros e outros documentos como: teses,
livros, anuários de congressos, relatórios técnico-científicos e
publicações governamentais;

ff Literatura

Eletronic Library Online (Scielo): é um modelo para
a publicação eletrônica cooperativa de revistas científicas na
Internet, desenvolvido para responder às necessidades da comunicação científica nos países da América Latina e do Caribe;
ff Scientific

On Line (Medline): base de dados da literatura internacional da área biomédica, mantida pela National Library of
Medicine (EUA). Contém referências bibliográficas e resumos
de mais de 4.000 títulos de revistas biomédicas publicadas em
mais de 70 países, perfazendo aproximadamente 11 milhões
de registros da literatura, desde 1966. A atualização desta bases de dados é mensal;
ff Medlars

Colchrane Library: coleção de fontes de informação de
evidências de alto nível. Inclui revisões sistemáticas em texto
completo, além de ensaios clínicos, estudos de avaliação econômica em Saúde, informes de avaliação de tecnologias de
saúde e resenhas críticas de revisões sistemáticas.

ff The
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Por meio de um processo de catalogação
denominado indexação as bases de dados
organizam o conjunto de periódicos. Este
processo tem por objetivo facilitar a recuperação das fontes de informação a partir de termos indicativos do conteúdo dos
artigos denominados palavras-chave (key
words), unitermos ou descritores.

Palavras-chave
Antes de iniciar a recuperação das fontes
(artigos) é necessário que o profissional
identifique as palavras-chave correspondentes ao conteúdo de interesse. Refere-se
à terminologia adotada em Ciências da Saúde por meio de um vocabulário controlado
que permite a recuperação mais eficiente
dos estudos científicos. A linguagem padronizada utilizada pelas bases de dados eletrônicas permite ao profissional estabelecer
a associação entre esta linguagem técnica
e a questão clínica, e podem ser consultadas em bases de dados próprias:
ff Medical Subject Headings (MeSH): vocabulário padronizado, desenvolvido pela U.S.
National Library of Medicine, constantemente
atualizado, utilizado para indexar documentos como: artigos, livros, anais, relatórios técnicos e outros na base Medline;
ff Descritores em Ciência da Saúde (DeCS):

vocabulário desenvolvido a partir do MeSH,
usado na indexação de artigos, livros e outros materiais, permitindo a recuperação de
assuntos da literatura científica em bases de
dados como Lilacs e Scielo.
Embora a identificação das palavras-chave
seja o primeiro passo para elaborar as estratégias de recuperação dos artigos nas
bases eletrônicas de dados, a utilização de
apenas uma não é suficiente para delimitar o assunto de interesse; para isso é necessário estabelecer a relação entre várias
delas por meio de operadores booleanos.

Operadores Booleanos
O uso dos operadores booleanos “AND”, “OR”
e “NOT” possibilita a elaboração de estratégias
mais complexas para a recuperação de fontes,
mediante a combinação dos descritores. É uma
ferramenta útil para o direcionamento do levantamento, especialmente quando o profissional deseja expandir ou limitar o espectro da busca, conforme a necessidade da pesquisa16 (Figura 09):

A

ff OR/OU (conjunção) – possibilita levantar todos os documentos que contenham um ou outro descritor, somando os termos. Por exemplo,
“ortodontia” ou “biomecânica”. Sua utilização é
indicada para assuntos que tenham pouca literatura disponível pois este operador irá expandir
a busca;

(disjunção) – possibilita levantar documentos que contenham os termos relacionados, ocorrendo simultaneamente. Por exemplo,
“ortodontia” e “biomecânica”. Sua aplicação é
indicada para assuntos muito amplos pois neste caso o operador irá limitar a busca;

B

OU/OR

ff AND/E

A

ff NOT/NÃO (negação) – exclui os estudos que
contenham o descritor não desejado na busca.
Por exemplo, “ortodontia” não “biomecânica”.
Aplicação indicada para assuntos específicos;
neste caso o operador será um selecionador.

Supondo que se deseja recuperar artigos relacionados à “biomecânica ortodôntica”. Caso a
estratégia utilize apenas um dos termos, “biomecânica” ou “ortodontia”, serão levantados
inúmeros artigos relacionados, mas não necessariamente específicos para a pesquisa em
questão, tais como “biomecânica de próteses”
ou “história da ortodontia”. A utilização das palavras-chave relacionadas entre si por meio dos
operadores booleanos permite a elaboração de
estratégias mais elaboradas para a localização
e para o levantamento das fontes de interesse.

B

E/AND

A

B

NÃO/NOT
 Fig. 09 - Operadores booleanos. O operador “ou” fornece a união dos conjuntos,
“e” a intercessão, e o operador “não” exclui um dos subconjuntos da pesquisa.
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Estratégias de Levantamento

Terceira Fase

O princípio estratégico para a recuperação das fontes pode ser construído sobre
um esquema geral baseado na Teoria dos
Conjuntos. Em termos práticos, relaciona
por meio dos operadores booleanos (OB):
o problema clínico (queixa principal), a intervenção clínica (diagnóstico, prognóstico
ou tratamento) e o tipo de estudo mais adequado para gerar uma evidência de alto
nível para a situação particular do cliente
(Figura 10).

Avaliação do Nível da Evidência

OU

INTERVENÇÃO

TIPO DE ESTUDO

 Fig. 10 - Estrutura geral da estratégia para executar o levantamento da informação científica
em bases de dados eletrônicas.

ff Nem

todos os artigos publicados são
metodologicamente corretos;

E S T R AT É G I A S D E B U S C A
Restrição

Ampliação

Utilizar termos específicos

Utilizar termos genéricos

Relacionar os descritores utilizando os
operadores (E) ou (NÃO)

Relacionar os descritores utilizando o
operador (OU)

Especificar o idioma de publicação

Não limitar o idioma de publicação

Especificar o tipo de estudo (ensaio, revisão)

Não especificar o tipo de estudo

Especificar o tipo de intervenção

Não especificar o tipo de intervenção

 Quadro 03 - Estratégias para restringir ou ampliar a busca.

TERMINOLOGIA TÉCNICA
Termo

Especificidade

Clinical Trial

Estudos de terapia

Sensitivity

Testes de diagnóstico

Risk

Estudos sobre etiologia

Cohort studies

Estudos sobre prognóstico

Meta-analysis/review

Revisões sistemáticas

 Quadro 04 - Terminologia utilizada para recuperação de artigos na língua inglesa.
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Estima-se que apenas 15% a 35% das intervenções aplicadas na área da Saúde tenham sido testadas por métodos científicos
criteriosos, o que torna clara a necessidade do profissional de avaliar a qualidade
da informação recuperada, pois:

Baseado em Susin e Rosing (1999)18.

O levantamento da melhor evidência para
responder à questão clínica exige tempo,
envolve competências distintas daquelas
técnicas-protocolares dos cursos de graduação, como os fundamentos metodológicos da pesquisa científica e Informática. Isto requer, por parte do profissional,
preparação para praticar uma clínica com
base em evidências científicas, adequada
aos novos recursos tecnológicos disponíveis. Esta proposição também sugere que
existe uma hierarquia entre as evidências,
de acordo com o desenho adotado para
cada estudo16.

NÃO

E

Em geral, a utilização dos descritores, relacionados por expressões lógicas (booleanas) que restringem ou ampliam o espectro da busca, é suficiente para levantar as
fontes necessárias à resposta da questão
clínica (Quadro 03).
Se a base de dados utilizada for em língua
inglesa, as estratégias de busca devem
respeitar o idioma (Quadro 04).

Nem toda informação, mesmo publicada,
deve ser utilizada como base para os cuidados prestados ao cliente. Previamente a
sua aplicação, é necessário que o profissional utilize seu conhecimento metodológico
associado ao espírito crítico para avaliar o
modo como tal informação foi produzida e
se esta representa a melhor evidência científica disponível para a situação particular
do cliente.

PROBLEMA
CLÍNICO

ff Nem

todos os delineamentos das pesquisas possibilitam resultados conclusivos;
ff Nem

todas as intervenções clínicas possuem fundamentação científica suficiente;
ff Nem

todas as pesquisas científicas são
idôneas.

Em diversas situações muitas vezes não existe evidência disponível ou o nível desta não recomenda a aplicação da intervenção.
Nos casos da ausência de estudos que gerem evidências de alto
nível, o profissional deve buscar a melhor evidência disponível,
de acordo com o grau hierárquico das pesquisas (Quadro 05).
A evidência científica como o conjunto de elementos que sustentam ou não a veracidade do conhecimento deve ser gerada por meio dos critérios estabelecidos pelo método científico.
Este é o único modo do profissional reduzir a incerteza em relação à intervenção clínica aplicada e, em consequência, o risco
ao qual o cliente é exposto.
Três fatores determinam a força de uma evidência: o delineamento do estudo, a possibilidade de repetição deste e a capacidade de realização de inferências da amostra para a população (poder estatístico do estudo). Neste momento cabe definir
a função da estatística16 (Figura 11).
H IER A R Q UIA PA R A G E R A R E V ID Ê NC IA S
Tipo de Estudo

Hierarquia

Revisão sistemática
Ensaio clínico randomizado com grupo controle
Ensaio clínico não-randomizado com grupo controle
Ensaio clínico sem grupo controle
Estudos longitudinais (coorte)
Estudos de caso-controle
Estudos transversais
Série de casos
Estudo de caso
 Quadro 05 - Capacidade dos estudos de gerar evidências.

A interpretação dos fenômenos naturais
necessita estar fundamentada em critérios para que se aproxime da verdade.
Embora o método científico seja o de
maior rigor para este fim, ele não é exato.
Por este motivo, é importante ter cautela
para aplicar os resultados das pesquisas
voltadas para os cuidados com as pessoas. A validade de uma publicação está
relacionada à compreensão, por parte do
profissional, sobre os limites do conhecimento científico e os tipos de estudos
mais adequados para responder aos problemas da prática clínica.

 Fig. 11 - A pesquisa científica procura investigar a natureza dos fenômenos por meio do
método científico. As técnicas estatísticas permitem ao pesquisador inferir sobre os dados
coletados, para concluir com probabilidade estimada de encontrar a verdade.
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Uma alternativa para viabilizar os estudos
é analisar apenas uma amostra da população. Esta representação deve possibilitar, mediante técnicas estatísticas, tirar
conclusões referentes à população, ação
denominada de inferência estatística. Em
termos técnicos, a Estatística pode ser dividida em duas grandes áreas: as técnicas
de estatística descritiva são utilizadas para
descrever a frequência com que ocorrem
certas características em um conjunto da
população (frequência de maloclusões, médias cefalométricas) (Figura 12); já as técnicas de estatística inferencial são aplicadas
sobre dados amostrais com a intenção de
fazer generalizações (comparação da eficiência entre duas técnicas, precisão de
um exame diagnóstico quando comparado
com o padrão-ouro). Utilizando a ferramenta
estatística as pesquisas biomédicas podem
avaliar questões como o benefício clínico de
uma intervenção ou o risco de manifestação
de um desvio da oclusão frente a um determinado fator de risco17 (Figura 13).
De acordo com o delineamento dos estudos (método, reprodutibilidade e poder estatístico), se estabelece uma hierarquia na
qual as revisões sistemáticas de ensaios
clínicos randomizados ocupam o posto

mais elevado, inversamente relacionado aos estudos de caso
(baixo nível de evidência). Deste modo, não é o fato de um
estudo estar publicado que credencia a aplicação clínica dos
seus resultados. Quando são requeridas informações de maior
confiabilidade para orientar condutas clínicas, os níveis hierárquicos mais elevados são recomendados11,16:
ff Revisões sistemáticas – são estudos de grande rigor científico

que avaliam os ensaios clínicos de bom nível, publicados ou não,
produzindo uma síntese estatística denominada metanálise;
ff Ensaios clínicos randomizados – estes estudos compõem
grandes amostras e respeitam os princípios científicos de randomização, cegamento e grupo controle, além do grande poder estatístico para detectar diferenças entre as variáveis comparadas.

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

 Fig. 12 - Estatística descritiva. Gráfico de setor representando a distribuição da frequência
das idades dos clientes em uma clínica de Ortodontia.
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Quarta Fase
Interpretação da Informação à Individualidade do Cliente
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A possibilidade e a individualização das intervenções só foram possíveis devido ao desenvolvimento das bases eletrônicas de dados.
Por meio delas é possível recuperar fontes com amostras similares
ao caso do cliente, ação impossível na era da biblioteca física. O
principal impacto deste processo na especialidade de Ortodontia determinou que os padrões pré-definidos de tratamento (p. ex.
mecânica Classe I, II e III) fossem substituídos pela interpretação
do significado das maloclusões considerando a individualidade de
cada pessoa quanto ao sexo, à raça, à idade e diagnóstico.
Para evidenciar esta mudança de paradigma basta comparar a interpretação de um diagnóstico realizado por meio dos fundamentos
da prática centrada na técnica com a prática centrada na ciência15
(Figura 14).

72

74

Estatura dos Pais (polegadas)
 Fig. 13 - Estatística inferencial. Estudo original de Galton sobre a relação entre a estatura
de pais e filhos (Baseado em Kloetzel, 2005)9.
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Quando não existem evidências geradas por estudos de alto nível
para resolver as questões clínicas, a alternativa é levantar estudos
de nível imediatamente inferior e assim de modo sucessivo. As evidências científicas devem orientar as tomadas de decisões clínicas,
embasar o desenvolvimento de técnicas e tecnologias de apoio,
além de estabelecer as normas de orientação e condutas clínicas
(Guidelines). Para que a intervenção selecionada tenha máxima eficiência é necessário que ela seja adaptada às características e necessidades do cliente15.

As considerações sobre a individualidade de um cliente contrastam com os objetivos de tratamento baseados em medidas de
tendência central. Estatísticas como a média indicam o ponto de
distribuição de maior frequência das características da população,
assumidas como normais. Porém a intervenção clínica se dá sobre
o cliente individual, que pode apresentar características distintas da
média. Nestes casos, nem sempre o normal para o indivíduo coincide com o ideal determinado pela média da população, havendo
necessidade da individualização dos objetivos da intervenção para
o caso particular.

Estatura dos Filhos (polegadas)

No ambiente clínico o profissional não necessita ser um especialista em Estatística,
no entanto o conhecimento básico é de
suma importância visto que possibilita a obtenção da própria conclusão sobre os artigos publicados, sem depender da informação de terceiros. Em um estudo científico,
o ideal seria que o pesquisador pudesse
analisar todos os indivíduos de uma população. Nesta condição a estatística seria desnecessária já que os atributos da população
estariam representados pelos parâmetros
levantados. Porém esta meta é, em geral,
inviável, em virtude de questões relacionadas ao custo, tempo, distância e logística.

 Fig. 14A-E - A prática centrada na técnica aceitava
como diagnóstico para o caso ilustrado uma classe II, divisão 2, subdivisão esquerda. Para a prática baseada em
evidências se trata de uma sinostose coronal unilateral
direita com sinais clínicos oclusais terciários.
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A capacidade de reconhecer, definir e descrever as variações normais das inúmeras
características craniofaciais e diferenciá-las
de estados anormais representa um dos
grandes desafios no processo de diagnóstico, considerando que:
ff Os

sinais clínicos nem sempre são evidências da anomalia primária (no caso ilustrado a maloclusão não é o problema, mas
sim a consequência);
frequência as características observadas são desvios discretos e, por este motivo, de difícil reconhecimento (no caso ilustrado a assimetria facial é pouco percebida);

A compreensão de que cada indivíduo pode apresentar variações dentro de parâmetros considerados normais sedimenta o
conceito de que metas invariáveis de tratamento pré-definidas
(proporções áureas, padrões faciais, objetivos visuais de tratamento, previsão de crescimento) não se coadunam com a
perspectiva de individualização das intervenções segundo a
necessidade de cada cliente, bem como a possibilidade de
estabilidade dos casos sem o uso de contenções. Por isso
também existe a necessidade de se conhecer as variáveis que
definem a individualidade do cliente quanto às características
faciais, raciais e de gênero.

ff Com

ff O

equilíbrio do complexo craniofacial
resulta da combinação entre os fatores filogenéticos (espécie), ontogenéticos (indivíduo) e ambientais, inexistindo um padrão
rígido para o conceito de normalidade (no
caso ilustrado os objetivos do tratamento
devem ser considerados dentro dos parâmetros definidos pela sustentação da correta função e estética do cliente).

Individualidade do Rosto Humano

Características relacionadas ao tipo racial

A morfologia que caracteriza a espécie aceita ligeiras variações, de acordo com o tipo racial. Estas características determinam a forma cefálica (Figura 16).

BRAQUICÉFALO

MESOCÉFALO

A individualidade do rosto humano é definida pela sobreposição de quatro classes de características: genéricas, raciais,
étnicas e fisionômicas14.
Características genéricas fundamentais

São as características que constituem a morfologia fundamental da espécie, expressas ao nascimento e com forte determinação genética (Figura 15).
A

DOLICOCÉFALO

B

 Fig. 15 - As características genéricas fundamentais referem-se à morfologia esquelética fundamental da espécie.

 Fig. 16A-C - Características relacionadas ao
tipo cefálico. Os padrões braquicéfalo, mesocéfalo
e dolicocéfalo são frequentemente relacionados aos
tipos raciais mongoloide, negroide e caucasoide,
respectivamente.

C

021 - 022

Ortodontia com Excelência
n a

b u s c a

d a

p e r f e i ç ã o

c l í n i c a

03
A forma facial é outra característica relacionada
ao biótipo racial (Figura 17).

LEPTOPROSOPO

MESOPROSOPO
EURIPROSOPO
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 Fig. 17 - Características relacionadas ao tipo facial.
Os padrões euriprósopo, mesoprósopo e leptoprósopo
são frequentemente relacionados aos tipos raciais mongoloide, negroide e caucasoide, respectivamente.
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Variações Relacionadas ao Gênero

Características étnicas

Incluem uma série de variações definidas
de acordo com a cultura, com os hábitos e
com a dieta alimentar de determinado grupo social. Sendo assim, as variações étnicas podem ocorrer dentro de um mesmo
tipo racial. Por exemplo: o menor desenvolvimento esquelético facial em indivíduos
nas sociedades ocidentais industrializadas
e a ausência de abrasão dos dentes decorrente do tipo de alimentação são fatores
étnicos que elevam a frequência de apinhamentos nestas populações (Figura 18).

Dimorfismo refere-se à capacidade de uma estrutura assumir
duas formas distintas. Diversas regiões do crânio e da face
podem apresentar características próprias para os gêneros
masculino e feminino, determinando o dimorfismo sexual. Este
fenômeno também pode proporcionar um curso distinto para o
crescimento craniofacial entre homens e mulheres14.
Embora o dimorfismo sexual seja evidente desde a embriogênese, surgindo com a própria determinação sexual, a expressão de
suas características é reconhecida de modo mais fácil após o sur-

to puberal de crescimento. Até as fases que
precedem à puberdade, meninos e meninas
se caracterizam por apresentarem faces delicadas, com ângulos faciais menos definidos.
Entre os 12 e 17 anos, em média, devido à
atividade hormonal do período púbere, as
mudanças das formas craniofaciais definem
as características da face do homem adulto,
tornando as linhas faciais mais definidas e os
ângulos mais acentuados, desaparecendo
assim a delicadeza e o aspecto infantil presente até o início da puberdade14 (Figura 20).

Características fisionômicas

Estas características se superpõem sobre
os outros três tipos, individualizando o tipo
facial, mesmo em gêmeos, por estarem
sob a influência de fatores ambientais distintos. Tais características geralmente têm
sua expressão tardia em relação às demais
(Figura 19).

 Fig. 18 - A alimentação industrializada, processada, e pouco abrasiva pode ser um fator
contribuinte para o desenvolvimento facial deficiente e para o apinhamento dos dentes.

Além da filogênese, a morfologia craniofacial pode apresentar variações das suas
características dentro de parâmetros de
normalidade, tanto no aspecto quantitativo do crescimento como no aspecto qualitativo do desenvolvimento, ocorrendo sobre o modelo fundamental que caracteriza
a espécie14.

 Fig. 20A,B - Características do perfil masculino entre os 12 e 17 anos. O
movimento de crescimento do nariz e
do mento torna a face mais angulada e
o perfil ortognata (A). Características
do perfil feminino entre os 12 e 17
anos. A menor magnitude do movimento do crescimento do nariz e do mento
mantém o aspecto infantil delicado, caracterizado por linhas menos anguladas
e um perfil mais convexo (B).
 Fig. 19A,B - As características fisionômicas são determinadas, exclusivamente, pela
influência ambiental; deste modo, caracterizam diferenças, mesmo entre gêmeos.
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Cabe lembrar que o surto puberal não é o período de maior
importância para a intervenção ortopédica14. Este período é
apenas o último para a expressão do crescimento. Nesta fase
ocorrem variações específicas para os gêneros masculino e feminino, com particularidades relevantes para o planejamento
terapêutico (Gráfico 05) (Figura 21):
no início do período puberal de crescimento: considerando a variabilidade do fenômeno, em média, é possível
identificar a existência de uma diferença de 1 a 2 anos no início
do período puberal, com maior precocidade para as mulheres;
ff Diferença

na magnitude do surto puberal de crescimento: diz
respeito à qualidade do processo de crescimento em relação à
ff Diferença

expressão do potencial genético e ao estímulo epigenético. O surto de crescimento
para o gênero masculino apresenta uma
maior intensidade em relação ao feminino.
A variação do curso do crescimento craniofacial entre indivíduos de gêneros distintos
pode alterar consideravelmente o planejamento do tratamento, principalmente com
relação à época mais favorável para a aplicação de mecânicas que desempenham
melhor atividade nos períodos de rápido
crescimento14.

Variações Relacionadas aos Tipos Raciais
As diferenças das características dentoesqueléticas e do perfil mole
entre os tipos raciais são reconhecidas por diversos autores. Estas
características podem ser individualizadas tendo como referência
os três grandes troncos raciais14:
Caucasoides

Tipos raciais originários da Europa e Ásia Ocidental. A forma da
cabeça é dolicocefálica, com predomínio da dimensão sagital
em relação à transversal; e a face é leptoprósopa, com predomínio da dimensão vertical em relação à transversal. Nestes
tipos existe um aumento da frequência para a relação Classe II
de Angle (Figura 22).
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 Fig. 21 - Diferença no início do surto puberal
de crescimento entre homens e mulheres. Nas
mulheres o pico apresenta menor magnitude em
relação aos homens.
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 Fig. 22 - Tipo racial caucasoide.
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Mongoloides

Negroides

São tipos raciais originários da Ásia Oriental e populações americanas nativas. A forma braquicefálica é mais frequentemente
associada a estes tipos, predominando a dimensão transversal
da cabeça em relação à sagital. A forma euriprósopa da face é
determinada pelo predomínio da dimensão transversal sobre a
vertical (Figura 23).

Os tipos raciais originários da África, ao Sul do Saara, de maneira genérica, apresentam formas mesocéfala ou braquicéfala. O curso geral de crescimento das crianças negroides
frequentemente apresenta-se acelerado, com desenvolvimento precoce, quando comparado com os outros tipos raciais,
evidenciando a existência de influências próprias das raças
sobre este processo (Figura 24).

 Fig. 23 - Tipo racial mongoloide.

 Fig. 24 - Tipo racial negroide.
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Frente ao conhecimento sobre as inúmeras variáveis que se
apresentam no processo de individualização da região craniofacial bem como das características oclusais, se tornou imperioso
refletir sobre a impossibilidade de intervir sobre as maloclusões
sem considerar tais particularidades ou mesmo utilizando os
mesmos parâmetros médios como se fez durante décadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os avanços da Tecnologia da Informação e dos domínios da
biologia molecular no cenário de mercado regido pela doutrina
neoliberal provocaram um impacto significativo na produção e
utilização do conhecimento na área da Saúde. O acesso às bases de dados eletrônicas tornou possível a individualização da
informação para o caso particular de cada cliente. A genética
derrubou muitas suposições tidas como verdadeiras, mas que
não tinham nível satisfatório de evidência para sustentá-las, e o
mercado competitivo elevou a qualidade dos serviços prestados às pessoas.
Tornou-se uma exigência técnica e legal a validação do conhecimento por meio do método científico, no sentido de produzir
evidências que subsidiem a aplicação das intervenções clínicas. Neste sentido, conhecimento é a noção que tem por objetivo tornar presente aos sentidos ou à inteligência um objeto
ou fenômeno, de modo a obter dele um entendimento ou uma
representação adequada. Na prática clínica é a capacidade de
usar as informações e produzir resultados16.
Considerando que a percepção da realidade por meio dos órgãos sensoriais é limitada e a dedução também comporta algum
grau de imprecisão, haverá sempre a chance de duas opiniões
sobre determinado assunto apresentarem possibilidade de estarem corretas ou incorretas. Deste modo, opiniões opostas podem

ser equiprováveis, necessitando o estabelecimento de critérios e o delineamento de
experimentações com metodologia rígida
para testar sua validade.
Isto não quer dizer que as técnicas correntes
de diagnóstico, tratamento e prognóstico não
funcionam, mas que muitas delas ainda não
tiveram sua eficácia sustentada pelo método
científico, requerendo por parte do profissional o conhecimento da literatura científica e a
habilidade de pensar de forma crítica pois o
método de tentativa e erro (se um tratamento parece ter sucesso é repetido; no caso de
insucesso é abandonado), por sua imprevisibilidade (os fatores que determinaram o sucesso ou o insucesso são desconhecidos),
imputa grande risco ao cliente.
A aplicação de protocolos centrados na
ciência vem se tornando uma exigência
da sociedade e uma obrigação legal do
profissional visto que os resultados de
estudos de efetividade sustentam que os
clientes que recebem intervenções baseadas em evidências apresentam melhores
desfechos clínicos, ainda que estudantes
e profissionais treinados nesta prática desempenhem melhor os cuidados prestados
aos clientes. Por este motivo, o aprendizado baseado em problemas envolve a
capacidade de identificar e avaliar novos
métodos capazes de melhorar os cuidados
com o cliente, evitando as técnicas fundamentadas apenas na intenção de tratar.
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