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CLASSIFICAÇÃO DE ANGLE 

 

 Edward Harthey Angle (Dental Cosmos, 1899), baseando-se nas relações 

ântero-posteriores, classificou as maloclusões de acordo com os primeiros molares 

permanentes, pois eles são os mais constantes em tomar sua posição normal nas 

arcadas, principalmente os superiores. Essa relação entre primeiros molares 

superiores e inferiores é conhecida como "chave de oclusão". 

 Baseado nesse critério lançou a seguinte classificação: 

• classe I 

• classe II 

• classe III 

 

 

Classificação de Angle: A – Oclusão Normal; B – Maloclusão Classe I; 

C – Maloclusão Classe II; D – Maloclusão Classe III 

 

 

 Em 1907 publicou um novo estudo, onde concluiu que pacientes 

portadores de Classe I, II ou III, apresentavam características faciais próprias de 

seu padrão ântero-posterior. 
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Classe I ou neutroclusão 

 

 Neste grupo, a consideração mais importante é que a relação mésio-distal 

entre os primeiros molares está correta, isto é, a cúspide mésio vestibular do 

primeiro molar superior oclui na direção do sulco mésio-vestibular do primeiro molar 

inferior, à semelhança da relação encontrada nos casos de oclusão normal. Esses 

casos se caracterizam por apresentarem harmonia entre as arcadas, prevalecendo 

apenas a desarmonia entre ossos e dentes, podendo provocar apinhamentos na 

região anterior.  

 

Relação entre molares superior e inferior, e perfil facial do paciente Classe I. 

 

 

 

Relacionamento entre molares superior e inferior 
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Traçado cefalométrico de um paciente Classe I. 

 

 

Classe II ou distoclusão 

 

 Caracterizam-se principalmente pela posição distal dos primeiros molares 

inferiores em relação aos superiores, de tal forma que a cúspide mésio-vestibular do 

1º molar superior oclui mesialmente ao sulco mésio-vestibular do 1º molar inferior. 

Com isso, os dentes ântero-superiores vão se posicionar fora de sua posição 

habitual.  A Classe II se divide em 1 e 2, de acordo com o posicionamento destes 

dentes. 
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Divisão 1 - Observa-se bom alinhamento de todos os dentes, mas apresenta uma 

curva de SPEE bastante acentuada, normalmente apresenta aumento de over-jet, 

devido a uma vestibularização dos incisivos superiores, podendo ou não ter over-bite 

acentuado. Pode-se observar o aspecto “dentuço” do paciente, na maioria das 

vezes. 

 

Classe II, divisão 1 

 

 

Divisão 2 - Quando os incisivos centrais superiores encontram-se lingualizados e os 

incisivos laterais superiores encontram-se vestibularizados. Normalmente criam um 

over-bite acentuado, podendo ou não ter over-jet acentuado. Costuma apresentar 

musculatura peribucal competente e aspecto facial agradável. 

 

 

Classe II, divisão 2 
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Traçado cefalométrico de um paciente Classe II, divisão 1 

 

 

Classe III ou mesioclusão 

 

 Neste grupo, o primeiro molar inferior relaciona-se mesialmente com o 

superior, desta maneira, a cúspide mésio-vestibular do 1º molar superior oclui 

distalmente ao sulco mésio-vestibular do 1º molar inferior.  Toda arcada inferior 

colocada anteriormente em relação à superior, causando mordida cruzada anterior.  

Quando isto não ocorre, há uma compensação natural dos dentes, onde os 

anteriores superiores posicionam-se vestibularizadamente e os incisivos inferiores, 

lingualizadamente, corrigindo na maioria das vezes a mordida cruzada. 
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Relacionamento entre arcos superiores e inferiores em um paciente Classe III. 

 

 

 
Traçado cefalométrico de um paciente Classe III 
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Maloclusão: 

 

 Qualquer desvio da oclusão normal é chamado de "maloclusão", que é 

conceituada como uma relação anormal dos dentes antagonistas quando trazidos à 

posição de oclusão sendo geralmente associados com: 

- Crescimento e desenvolvimento anormal maxilo-mandibular. 

- Má posicionamento dentário no arco. 

- Maloclusão devido a perda dentária. 

 

 


