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A oclusão dentária é a forma como os dentes se relacionam entre si, formada por estruturas 

anatômicas que permitem a movimentação das arcadas dentárias de forma correta. A incidência 

de casos de má oclusão tem aumentado progressivamente, os estudos sobre a prevalência da 

patologia fornecem importantes dados epidemiológicos para se analisar o tipo e a distribuição 

das características que definem a má oclusão. A prevenção da má oclusão pode ser considerada 

como uma alternativa ao tratamento, já que as causas mais comuns são adquiridas por condições 

funcionas do paciente. O objetivo deste trabalho é avaliar na literatura a abordagem preventiva 

da má oclusão dentária, observando suas possíveis causas e medidas de prevenção. Para isto foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados científicas SCIELO, 

PUBMED, BIREME utilizando como descritores má oclusão, prevenção, saúde bucal. Foram 

selecionados 12 artigos para a realização da revisão, sendo eles publicados entre os de 2000 a 

2015. Os artigos relatam que a presença da má oclusão é mais frequente em crianças, que são 

influenciadas por inúmeros fatores, desde o momento da amamentação a aquisição de hábitos, 

como chupar chupeta ou o dedo, além de fatores genéticos, como na má formação craniofacial. 

A má oclusão presente em adultos pode ser resultado de traumas ou de fatores congênitos não 

tratados. Tais fatos tem um significado em abordagens preventivas, tendo em vista ampliar a 

possibilidade de identificar precocemente possíveis problemas que venha a provocar a má 

oclusão. É de grande importância identificar e localizar os diferentes agentes causadores, afim 

de compreender os fatores que influenciam a má oclusão para um possível tratamento. Dessa 

forma, é necessário avaliar o conhecimento e as necessidades da população quanto a má oclusão 

e realizar atividades de promoção da saúde e prevenção da doença.  
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