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Segundo a organização mundial, as más oclusões concebem a terceira posição na escala de 
prioridade em problemas de saúde bucal no Brasil. A oclusão normal é descrita como uma 
sequência de dentes posicionados uniformemente, dispostos em uma curva graciosa com 
harmonia entre os arcos superior e inferior. Nos casos de má oclusão de Classe lll, tem como 
destaque a retrusão maxilar, protusão mandibular ou a combinação de ambos, podendo ou não 
apresentar mordida cruzada anteriores, posteriores uni ou bilateral. Dentro desta perspectiva, 
o presente estudo teve como objetivo geral: realizar uma revisão de literatura sobre má 
oclusão Classe lll, enfatizando a utilização da máscara facial. Para contemplar o objetivo 
mencionado acima, foram elencados os seguintes objetivos específicos: As etapas de 
tratamento de Classe lll; listar as vantagens e limitações do tratamento com a utilização da 
máscara facial. Foi realizada uma revisão de literatura integrativa nas bibliotecas virtuais 
Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde, na base de dados PubMed 
e nos Periódicos CAPES. Para a seleção dos artigos nas bases de dados, os critérios de 
inclusão foram os seguintes: artigos, monografias, teses e estudos de casos que abordam a 
temática, com resumos disponíveis e acessos aos conteúdos em sua íntegra pelo meio online 
na língua portuguesa e inglesa, publicados no recorte temporal de 2014 a 2019. Após os 
filtros utilizados foram selecionados 22 artigos e a partir da análise do conteúdo emergiram
duas categorias: Etapas do tratamento de Classe III; vantagens e limitações do tratamento com 
a utilização da máscara facial. Como resultados parciais foi verificado que o tratamento 
ortopédico e/ou ortodôntico precoce tem como objetivo melhorar as relações oclusais, o 
equilíbrio fácil e o aspecto psicosocial em jovens e modificar a direção de crescimento, 
aumentando a possibilidade de uma correção não cirúrgica da má oclusão de Classe lll. 
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