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RESUMO

Anomalias dentárias ocorrem com maior frequência em indivíduos com fissura
labiopalatina (Slayton et al 2003) e em seus irmãos nāo afetados quando comparados à
população sem fissura (Eerens et al 2001). Estudos realizados em indivíduos sem fissura
demonstram que diferentes tipos de anomalias apresentam-se frequentemente
associadas entre si (Baccetti 1998, Garib, Peck e Gomez 2009, Garib et al 2010). O
objetivo do presente estudo foi determinar associações entre anomalias dentárias em
indivíduos com fissura de lábio e palato, considerando que esse conhecimento pode
fornecer informações essenciais para a definição de protocolos de tratamento.
Metodologia: foram analisadas 500 radiografias panorâmicas de pacientes com fissura
completa de lábio e palato unilateral, na faixa etária de 7 a 11 anos, obtidas do arquivo de
Radiologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da Universidade de
São Paulo (HRAC-USP). As radiografias foram avaliadas por um único examinador sobre
um negatoscópio para o diagnóstico das anomalias dentárias. Os 30 primeiros registros
foram avaliados duas vezes, com intervalo de uma semana para análise da concordância
intra-examinador, com valores de Kappa acima de 0,77. As anomalias dentárias dos
lados fissurado (LF) e não fissurado (LNF) foram analisadas separadamente. Os dados
obtidos foram avaliados por estatística descritiva e comparados pelo Teste de McNemar.
Resultados: As anomalias mais frequentemente observadas foram a agenesia (58,4%) e
a microdontia (33,6%). O LF apresentou maior prevalência de anomalias dentárias (73%)
quando comparado com o LNF (27%). Associações estatisticamente significativas foram
observadas entre hipodontia -microdontia (p<0,001), hipodontia - dente supranumerário
(p<0,001), hipodontia - transposição (p<0,001) e infraoclusão - erupçāo ectópica do 1o
molar permanente superior (p=0,004). Conclusão: este estudo revelou associações
estatisticamente significativas na ocorrência de anomalias dentárias em indivíduos com
fissura labiopalatina, sugerindo que sua etiologia pode compartilhar aspectos genéticos e
ambientais comuns ou estar diretamente relacionada à falta de massa mesenquimal.

Descritores: Fissura Labial. Fissura Palatina. Hipodontia. Dente supranumerário.
Microdontia. Erupçao ectópica. Transposição. Dente anquilosado.
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1. INTRODUÇĀO E REVISÃO DE LITERATURA

As anomalias dentárias podem se desenvolver como resultado de fatores
genéticos e/ou ambientais. Genes específicos, eventos pré e pós natais têm sido
implicados na ocorrência de anomalias na dimensão, morfologia, posição, número e
estrutura dos dentes.
O desenvolvimento de alterações dentárias é mais comum em indivíduos com
fissura (Ranta 1986, Tsai et al 1998, Slayton et al 2003, Stahl et al 2006) e em seus
irmãos não fissurados (Eerens et al 2001), do que na população geral, enfatizando a
relação etiológica próxima entre a formaçāo da fissura e a ocorrência de anomalias
dentárias e sugerindo uma provável origem genética comum dessas condições
(Vieira 2003, Stahl et al 2006).
O desenvolvimento da fissura labiopalatina (FLP) e dos germes dentários têm
uma estreita relação no tempo e na posição anatômica. Os eventos mais críticos de
formação dos dentes, lábio e palato ocorrem quase simultaneamente (Hovorakova et
al 2006). Segundo Stahl et al (2006) a FLP representa uma interferência durante o
desenvolvimento dentário, o que incrementaria o risco de anomalias dentárias nos
indivíduos afetados.
Estudos realizados na população em geral concluíram que parece existir
influência genética comum na determinação de diferentes anomalias dentárias,
considerando a alta freqüência de padrões de associação de anomalias observadas
em um mesmo indivíduo. Um simples defeito genético poderia resultar em diferentes
expressões fenotípicas, incluindo várias características como agenesia dentária,
microdontia, posição dentária ectópica e atraso no desenvolvimento de diferentes
dentes (Mossey 1999).
A redução no tamanho dentário pode representar uma expressão parcial do
mesmo defeito genético que define a agenesia. Isso explicaria a clássica associação
entre a agenesia unilateral do incisivo lateral superior e a microdontia do dente
contralateral (Garn e Lewis 1970, Baccetti 1998).
Além da microdontia, as agenesias frequentemente associam-se com outros
tipos de anomalias dentárias, incluindo ectopias (erupção ectópica dos caninos
superiores para palatino, transposições dentárias, distoangulação dos segundos prémolares inferiores e erupção ectópica dos primeiros molares permanentes
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superiores) (Bjerklin Kurol e Valentin 1992, Garib Peck e Gomes 2009), infraoclusão
dos molares decíduos, atrasos no desenvolvimento dentário e hipoplasia
generalizada do esmalte (Baccetti 1998).
Para indivíduos com fissura de lábio e palato unilateral alguns trabalhos
sugerem que a associação entre a ocorrência de agenesia do dente da área da
fissura e a microdontia do dente colateral possa adicionalmente representar um
marcador clínico para definiçāo de subfenótipos de fissura (Letra et al 2007,
Menezes et al 2008).
As associações entre diferentes anomalias dentárias são clinicamente
relevantes, pois os indivíduos diagnosticados com uma anomalia apresentam
possívelmente um risco aumentado para outras anomalias (Bacetti 1998, Garib et al
2010).
Considerando o alto risco para os distúrbios da dentição em indivíduos com
fissura de lábio e/ou palato e o extenso tratamento reabilitador a que são
submetidos, entende-se a relevância do conhecimento de alterações dentárias e
suas associações nesse grupo específico.

Desenvolvimento embrionário

A formaçāo da face ocorre nos estágios precoces do desenvolvimento
embrionário humano. Este processo é bastante complexo e ocorre sob controle
genético. Para o desenvolvimento da face um grupo de células, denominadas
células da crista neural do crânio (CNC) são de particular importância. Estas células
migram em direção ao mesênquima e se proliferam levando a formação de um
processo frontonasal e dois pares de processos maxilares e mandibulares (Figura
1). Com o avanço do desenvolvimento esses processos se nivelam e se fundem
dando origem à face.
Posteriormente, a diferenciaçāo e organização das células da CNC em
elementos distintos (tais como dentes e ossos) ocorre por meio de um “diálogo
molecular” contínuo do epitélio que recobre a face em desenvolvimento com a
cavidade bucal. Neste diálogo a interação entre as células CNC e o epitélio envolve
proteínas que sāo produtos de genes específicos. Estas proteínas instruem células
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para se dividir ou morrer (apoptose), migrar/proliferar ou diferenciar em tipos mais
especificos tais como osteoblastos, odontoblastos, condrócitos etc. As anomalias
orofaciais (fissuras) e dentárias ocorrem frequentemente como resultado de
distúrbios no “diálogo molecular” entre o epitélio oral e o mesênquima subjacente
durante o desenvolvimento, por meio de mutações na sequência de um gene ou um
grupo deles, causando alterações na expressão ou na função de proteínas
codificadas. Além disso, fatores ambientais podem afetar a expressão dos genes ou
interferir com o funcionamento normal de seus produtos proteicos (Kouskoura et al
2011).

Figura.1 - Migração das células da crista neural do crânio (Kouskoura et al 2011).
fnp - processo fronto nasal; mxp - processo maxilar; mdp - processo mandibular; lnp processo nasal lateral; r - rombômeros;

Atualmente tem sido estudada a influência de genes (MSX1, IRF6, entre
outros), fatores de transcrição (TGFα e TGFβ), de crescimento e proteínas
morfogenéticas do osso, tanto na complexidade da formação da face como na
ocorrência das fissuras (Lidral et al 1998, Van den Boogaard 2000, Kondo et al
2002).
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Agenesia Dentária

A agenesia dentária é a ausência do desenvolvimento de uma estrutura
dentária e constitui a anomalia de desenvolvimento mais frequente da dentição
humana. Pode afetar um ou mais dentes sendo a mais comum, a agenesia do
terceiro molar (10-25%). Excluindo-se os terceiros molares, a prevalência de
agenesia na população em geral é de aproximadamente 4,3 a 7,8% e os segundos
pré-molares inferiores representam os dentes mais comumente ausentes, seguidos
pelo incisivo lateral superior e pelos segundos pré-molares superiores (Polder et al
2004).
Em indivíduos com fissura labiopalatina a agenesia mais frequente é do
incisivo lateral superior (27,9 - 38,2%), seguida pelo segundo pré-molar superior (4,9
- 20%), e segundo pré-molar inferior (4%) (Ribeiro et al 2003, Tortora et al 2008,
Camporesi et al 2010).
A prevalência de agenesia no lado esquerdo é significativamente maior do
que no direito (Akcam et al 2010, Matern et al 2011). Segundo Matern et al (2011)
tanto as fissuras do lado esquerdo como as do lado direito foram relacionadas mais
frequentemente à agenesias do lado esquerdo.
Para Küchler et al (2011) a alta prevalência de agenesia do incisivo lateral
superior também observada no lado oposto da fissura pode ser resultado de uma
microforma de fissura (fissura bilateral incompleta) representando um sub-fenótipo
dessa anomalia.
Dentre os fatores etiológicos responsáveis pela hipodontia do incisivo lateral
do lado fissurado são considerados: a proximidade da fissura (Jiroutova e Mullerova
1994), a deficiência de aporte sanguíneo, congênita ou secundária à cirurgia (Vichi e
Franchi 1995) ou mesmo a deficiência de suporte mesenquimal para o incisivo
lateral próximo à fissura (Tsai et al 1998).
A alta frequência de ausência de um ou mais dentes permanentes fora da
área da fissura, em particular dos segundos pré molares superiores é atribuida aos
mesmos fatores responsáveis pela fissura (Pöyry and Ranta, 1985). Em contradição
com essa hipótese pré-estabelecida, Lekkas et al, em 2000 afirmaram que o fator
etiológico mais importante para a ausência de dentes fora da área da fissura na
maxila seja a cirurgia primária de fechamento do palato duro realizada nos primeiros
anos de vida. Esta hipótese seria suportada pela posição superficial dos germes
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dentários na época da cirurgia, especialmente dos pré-molares, uma vez que, em
seu estudo, não foi observado nenhum caso de hipodontia fora da área da fissura,
quando avaliaram 266 indivíduos com fissura labiopalatina não operados, em idade
adulta.
A incidência de agenesia geralmente aumenta proporcionalmente à extensão
da fissura (Kim e Baek 2006, Wu et al 2011, Matern et al 2011). Estudos realizados
em indivíduos com fissura labiopalatina bilateral (FLPB) revelaram elevada
prevalência de agenesia do incisivo lateral bilateralmente (Vanzin e Yamazaki 2002,
Tereza et al 2010). Dados que suportam a hipótese de Tsai et al (1998), de que a
hipodontia pode ser o resultado de deficiência de massa mesenquimal na área
fissurada. Os resultados de Wu et al (2011) ilustram esta relação demonstrando
percentuais de hipodontia na FLPB (65,8%), FLP (56,7%), fissura unilateral de lábio
e alvéolo (FLAU) (35,5%), FL (20%) e FP (10%).
Alguns autores não incluem a agenesia do incisivo lateral superior (ILS) no
lado fissurado em seus estudos por considerarem sua manifestação uma
consequência natural dos fatores de desenvolvimento locais que provocaram a
fissura (Stahl et al 2006, Letra et al 2007, Menezes e Vieira 2008, Pedro et al 2012).
Estudos que compararam populações com ou sem fissura, sem considerar as
anomalias de número na região da fissura, demostraram que os dentes mais
afetados por agenesia na população sem fissura foram os segundos pré-molares
inferiores (Kuchler et al 2008, Pedro et al 2012), enquanto que em pacientes com
fissura foi o incisivo lateral superior do lado não fissurado, seguido pelos segundos
pré-molares superiores (Pedro et al 2012). Letra et al (2007) revelaram maior
número de anomalias dentárias associadas na FLPU do que na FLPB.
Na população em geral as agenesias frequentemente associam-se com
outros tipos de anomalias dentárias, incluindo microdontia, ectopias (erupção
ectópica

dos

caninos

superiores

por

palatino,

transposições

dentárias,

distoangulação dos segundos pré-molares inferiores e erupção ectópica dos
primeiros molares superiores) (Baccetti 1998, Bjerklin Kurol e Valentin 1992, Miziara
et al 2008, Garib Peck e Gomes 2009, Garib et al 2010), infraoclusão dos molares
decíduos (Baccetti et al 1998, Shalish et al 2010), atrasos no desenvolvimento
dentário e hipoplasia generalizada do esmalte (Baccetti 1998). Estas anomalias
dentárias comumente aparecem juntas no mesmo paciente e a possível explicação é
que certas mutações genéticas poderiam causar uma série de expressões
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fenotípicas diferentes. Em outras palavras, diferentes anomalias dentárias no
mesmo indivíduo poderia ser expressão distinta do mesmo código genético (Garib et
al 2010).
Aproximadamente 20% dos pacientes com agenesia de segundos prémolares também apresentam microdontia dos incisivos laterais superiores (Garib
Peck e Gomes 2009).
Pacientes com agenesia do incisivo lateral superior tem uma prevalência
significativamente aumentada de agenesia de outros dentes permanentes (18,2%)
(Garib et al 2010). Neste estudo as frequências de agenesias do segundo pré-molar
superior (10,3%), segundo pré-molar inferior (7,9%), microdontia do incisivo lateral
(38,8%) e distoangulação dos segundos pré-molares inferiores (3,9%) foram
significativamente superiores quando comparadas com dados do grupo controle,
sem agenesia do incisivo lateral. Também foram verificadas associações entre a
agenesia do incisivo lateral superior com a ocorrência de microdontia do incisivo
lateral superior, caninos deslocados para palatino e distoangulação dos segundos
pré-molares inferiores.
Considerando o alto risco para os distúrbios da dentição em pacientes com
fissura de lábio e/ou palato, Stahl et al em 2006 avaliaram a prevalência de sintomas
específicos de Hoffmeister’s ‘‘genetically determined predisposition to disturbed
development of the dentition’’. Os sintomas mais prevalentes encontrados nos 4
grupos de fissura (fissura de lábio e lábio e alvéolo, fissura de palato, fissura
unilateral de lábio e palato e fissura bilateral de lábio e palato) foram comparados
com suas frequências no número total de pacientes do estudo. Os sintomas
avaliados foram: microdontia, agenesia, supranumerários, número excessivo de
cúspides, posição dentária atipica, atraso de erupção, atraso de mineralização,
deslocamento, forma atipica de raiz e infraoclusão de molares deciduos. Diferenças
significativas correlacionadas aos tipos de fissura foram encontradas somente em
relação a dois sintomas e para um terceiro sintoma houve uma tendência para uma
frequência especifica ao tipo de fissura: infraoclusão de molares deciduos (fissura
bilateral de lábio, alvéolo e palato) posição dentária atípica (fissura isolada de palato)
e dentes supranumerários (fissura de lábio e lábio e alvéolo). A agenesia dentária foi
observada em 43,3% de todos os pacientes com fissura e a porcentagem de
agenesia na região da fissura foi de 46,6%. A prevalência de agenesia aumentou
com a severidade da fissura, quando a região fissurada foi considerada. Maiores
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valores de agenesias foram encontrados para pacientes com fissura completa de
lábio e palato unilateral e bilateral (com valores semelhantes de 52,6%).
Outro estudo revelou associação significativa entre a agenesia dentária e
dentes supranumerários em pacientes com fissura labiopalatina unilateral (FLPU)
(Küchler et al 2011).
Estudos recentes de biologia molecular avaliaram amplamente os genes
MSX1 e PAX9 e demonstraram que estão relacionados com a agenesia dentária e
hipoplasia dos incisivos. Estes genes atuam sinergicamente no desenvolvimento do
lábio superior, ligando assim o desenvolvimento dentário com a fissura labiopalatina
(Nakatomi et al 2002). Adicionalmente, ambos genes são necessários para a
expressão de BMP4 no mesênquima em vários estágios da formação dentária
(Peters et al 1998, Koskoura et al 2011). As proteínas morfogenéticas de osso
(BMP) são as responsáveis pelos primeiros sinais indutivos entre o epitélio e o
mesênquima (Townsend et al 2009). Estas proteínas foram identificadas em vários
períodos de desenvolvimento dentário, as expressões da BMP2 e BMP7 na fase de
botão e a BMP4 durante o alargamento da lámina dentária (Galluccio, Castellano e
Monaca 2012).

Dentes Supranumerários

Os dentes supranumerários são dentes extras aos normalmente presentes
nos

arcos

dentários.

A

prevalência

de

dentes

supranumerários

é

de

aproximadamente 0,1 a 3,6% na população geral (Silva 2003, Arathi e Ashwini
2005).
Em pacientes com fissura labiopalatina depois da agenesia, a presença de
dentes supranumerários na região da fenda foi indicada a segunda alteração
dentária mais comum (Ribeiro et al 2003), principalmente afetando o incisivo lateral
(Tortora et al 2008).
Em 1957, Ooë já havia proposto, com base em seu modelo de reconstrução
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em 3D, que o germe dentário do incisivo lateral superior em humanos pode ter sua
origem parcialmente no processo nasal medial e parcialmente no processo maxilar.
Por reconstruções 3D, uma contribuição do processo maxilar na formação do
incisivo tambêm tem sido demonstrada em camundongos (Peterková et al 1993). A
presumida dupla origem do incisivo lateral superior (Ooë 1957) tem sido utilizada
para explicar a alta incidência de dois incisivos laterais adjacentes a fissura,
mesialmente e distalmente, em pacientes com FLP (Tsai et al 1998). A FLP é
causada pela falta de fusão dos processos nasal medial e maxilar, resultante de seu
desenvolvimento insuficiente (hipoplasia). Esta falta de uniāo entre os processos
leva a nāo fusāo dos dois componentes odontogênicos do incisivo lateral. Seu
desenvolvimento separado pode finalmente originar 2 incisivos laterais, um em cada
lado da fissura (Hovorakova et al 2006).
Em um estudo retrospectivo realizado no Centro Manitoba em 38 pacientes
com fissura labiopalatina, 28 (73,7%) apresentaram pelo menos uma agenesia
dentária ou dente supranumerário na dentição permanente, dois pacientes deste
grupo apresentaram agenesia dentária e dentes supranumerários e dois pacientes
apresentaram dentes supranumerários sem agenesia dentária. Apenas quatro
pacientes apresentaram somente dentes supranumerários, todos localizados a distal
do lado fissurado e nenhum dente supranumerário foi detectado fora da área da
fissura bilateral (Halpern e Noble 2010).
Também em indivíduos com FLP os dentes supranumerários são mais
frequentes na dentição decídua que na permanente (Damante, Freitas e Moraes
1973).
Tortora et al (2008) descreveram prevalência de dentes supranumerários de
7,3% para os incisivos laterais e 1,2% para os incisivos centrais em pacientes com
FLPU e nenhum caso observado fora da área fissurada. Küchler et al (2011)
encontraram prevalência de 5% em relação a dentes supranumerários em indivíduos
fissurados. No estudo comparativo realizado por Akcam et al (2010) foram
observadas ocorrências de 1,9 a 10% nos grupos de fissura unilateral de lábio e
palato e fissura de palato.
A prevalência de dentes supranumerários em indivíduos fissurados é
inversamente proporcional a extensão da fissura (Ranta 1986). Os resultados de Wu
et al (2011) ilustram esta afirmação; FL 15%, FLA 9,7% e FLPU 4,8%.
Uma

associação

interessante

entre

agenesia

dentária

e

dentes
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supranumerários nos indivíduos com FLP foi demonstrada no estudo de Küchler et
al (2011). A manifestaçāo conjunta dessas anomalias é muito rara na população
geral e não existe prevalência estimada publicada desse fenômeno (Bateman and
Mossey 2006, Küchler et al 2008).

Microdontia

Microdontia é a diminuição do tamanho dentário em relação ao arco dentário
ou aos dentes adjacentes.
Na população geral, a associação entre as alterações de tamanho e número
dentário foram confirmadas por vários autores (Garn Lewis e Vicinus 1963, Baccetti
1998, Garib et al 2010). Geralmente a agenesia unilateral do incisivo lateral superior
manifesta-se em conjunto com microdontia do dente contralateral (Garib et al 2010).
Aproximadamente 20% dos pacientes com agenesia de segundos pré-molares
também apresentam microdontia dos incisivos laterais superiores (Garib Peck e
Gomes 2009). Indivíduos com agenesia mostram uma redução significativa no
tamanho dentário, porém essa microdontia não se mostra uniforme, pois os dentes
anteriores apresentam-se mais reduzidos do que os posteriores (pré-molares e
molares) (Garib et al 2010). Diante de agenesias múltiplas, a redução do tamanho
dentário é ainda mais marcante (Garn e Lewis 1970). A microdontia do ILS mostrouse também associada com a infraoclusão dos primeiros molares superiores (Baccetti
1998).
O tamanho e morfologia da coroa dos dentes permanentes podem ser
indicadores parciais das condições de saúde e da capacidade de crescimento da
pessoa (Garn Osborne e McCabe 1979). O tamanho dentário em indivíduos com
fissura de lábio e/ou palato encontra-se diminuído em relação aos sem fissura
(Halpern e Noble 2010). Fato que pode estar associado ao comprometimento do
potencial de crescimento nesses indivíduos, incluindo a redução do tamanho e
alteração da morfologia de coroa e raíz (Werner e Harris 1989). Comparando
indivíduos com fissura unilateral, bilateral, isolada de palato e um grupo controle, os
três grupos fissurados mostraram dimensões dentárias mesiodistal e bucolingual
menores que as do grupo controle (Foster e Lavelle 1971, Walker et al 2009).
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Do ponto de vista genético, sugeriu-se que a microdontia represente uma
variação do mesmo defeito que produz a agenesia (Pinho et al 2005), baseando-se
em estudos que demostraram a associação entre agenesia com microdontia do
dente contralateral (Lyngstadaas et al 1996). Também é considerada a possibilidade
de que a microdontia do ILS no lado não fissurado seja uma leve manifestação de
uma fissura bilateral (Pedro et al 2012).
Em indivíduos com fissura a microdontia foi encontrada predominantemente
no lado fissurado, mas outras anomalias de forma foram observadas não apenas no
lado da fissura, mas também no lado não fissurado, particularmente na região
anterior superior (Akcam et al 2010). Segundo Stahl et al (2006) a microdontia foi a
anomalia mais predominante do seu estudo após a agenesia, sem considerar a área
da fissura.

Infraoclusão dos molares decíduos

A infraoclusão dos molares decíduos acomete aproximadamente 8,9% das
crianças e caracteriza- se pela localização da face oclusal dos molares em questão
abaixo do plano oclusal (Kurol 1981). Sugere-se que a infraoclusão dos molares
represente uma consequência da anquilose dentária. Em algum ponto da raiz, uma
ponte de tecido mineralizado substitui o espaço do ligamento periodontal, unindo
osso alveolar e cemento. A partir desse momento, o dente inapto a desenvolver-se
no sentido vertical vai ficando progressivamente em infraoclusão, à medida que a
face cresce (Garib et al 2010).
Estudos revelaram que a infraoclusão é de tipo hereditário, encontrando
casos com antecedentes familiares, gêmeos monozigóticos e em associação a
outras anomalias dentárias, sugerindo um envolvimento genético da infraoclusão
(Cozza et al 2004). Kurol (1981) verificou que a prevalência de infraoclusão dos
molares decíduos (IMd) aumenta em irmãos de pacientes afetados alcançando o
dobro do esperado na população sem infraoclusão.
Além disso, o incremento na prevalência de agenesia dentária, microdontia e
distoangulação dos pré-molares em pacientes com infraoclusão sugere uma relação
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biológica comum entre estas anomalias dentárias e seu comprometimento genético
(Shalish et al 2010). Foi observado que pacientes com IMd apresentaram
prevalência aumentada de outras anomalias dentárias genéticas como agenesia de
segundos pré-molares, microdontia do incisivo lateral, erupção ectópica do primeiro
molar e dos caninos superiores para palatino (Baccetti 1998). Garib, Peck, Gomes
(2009) verificaram que 25% dos pacientes com agenesia de segundos pré-molares
apresentaram infraoclusão dos molares decíduos, mostrando um risco três vezes
maior de desenvolver a infraoclusão do que o restante da população em geral.
A infraoclusão de um molar decíduo não influencia o ritmo da odontogênese
do sucessor permanente que, geralmente, irrompe na época esperada, com no
máximo 6 meses de atraso. Portanto, a infraoclusão suave ou moderada requer
apenas acompanhamento longitudinal. Contrariamente, a infraoclusão severa, assim
classificada quando o plano oclusal do molar decíduo afetado já se encontra abaixo
do ponto de contato com os dentes vizinhos, necessita de intervenção. Nessas
condições, o molar decíduo não pode mais funcionar como mantenedor de espaço,
existe o risco de redução no perímetro da arcada além da probabilidade do dente
decíduo ficar totalmente subgengival com a progressão da infraoclusão. Baseado
nessas justificativas, a conduta terapêutica mais coerente consiste na extração do
dente decíduo afetado e na instalação de um aparelho mantenedor de espaço (Garib
et al 2010).
Em pacientes com fissura, os achados de Stahl (2006) revelaram uma
prevalência de infraoclusão dos molares decíduos de 7,2%. A infraoclusão em
molares inferiores foi 5,1 vezes mais frequente do que os superiores.
Aranha et al (2004) verificaram, por meio de exame clinico, a prevalência de
anquilose dentária em 330 indivíduos com fissura de lábio e/ou palato, com idades
entre 5 a 12 anos, de ambos os gêneros. Os dados foram analisados em relaçāo ao
gênero, faixa etária (5-7, 8-10, 11-12 anos), tipo de fissura, dentes e arcos afetados.
O grupo total mostrou prevalência de 18%, sem diferenças estatisticamente
significativas entre os sexos e tipos de fissuras. A anquilose foi mais frequente na
mandíbula, primeiros molares inferiores e entre crianças na faixa etária de 8-10 e 1112 anos.
Na população geral a infraoclusão dos molares decíduos foi relacionada com
a agenesia do segundo pré-molar (Baccetti 1998, Bjerklin et al 1992). Outra
frequente associação ocorreu com o deslocamento palatino do canino (DPC) (Peck,
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Peck e Kataja 1996) e com a rotação lateral do incisivo lateral superior (Baccetti
2000). Também a IMd encontrou-se associada com a erupção ectópica dos
primeiros molares permanentes superiores, erupção ectópica dos caninos superiores
e agenesia dos segundos pré-molares (Bjerklin Kurol e Valentin 1992).
Em individuos com fissura associações estatisticamente significativas foram
observadas entre a presença de infraoclusão e a ocorrência de agenesia dentária,
microdontia do ILS e DPC. Estas associações suportam a hipótese de fatores
etiológicos genéticos compartilhados. Clinicamente, a infraoclusão pode ser
considereda um marcador precoce para o desenvolvimento de outras anomalias
dentárias posteriormente (Shalish et al 2010).

Erupção Ectópica dos Primeiros Molares Permanentes

A erupção ectópica do primeiro molar permanente superior (EE1MS) ocorre
quando o dente desvia-se demasiadamente para mesial durante sua trajetória
irruptiva e acaba por estimular a reabsorção prematura da raiz dos segundos
molares decíduos. Tem sido atribuída a fatores sistêmicos e locais e a média de
ocorrência na população em geral é entre 2 e 6%(Bjerklin e Kurol 1981).
Aproximadamente metade dos casos apresenta um caráter reversível, e o
primeiro molar superior acaba por irromper espontaneamente na arcada dentária.
Nos casos irreversíveis, os primeiros molares, inaptos a reabsorver o esmalte
dentário, permanecem retidos por cervical da coroa dos segundos molares deciduos
(Garib et al 2010).
Estudos na população sem fissura demonstram uma predisposição genética
desta anomalia pelo aumento de prevalência nas famílias de pacientes afetados e
pela associação frequente com outras anomalias dentárias de caráter genético,
como a infraoclusão dos molares decíduos, a erupção ectópica dos caninos
superiores e a agenesia de segundos pré-molares (Bjerklin Kurol e Valentin 1992). A
EE1MS encontrou-se diretamente associada à reabsorção prematura dos molares
decíduos, infraoclusão dos molares decíduos e transposição do canino superior.
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Sugeriu-se também uma importante relação com fatores locais como a discrepância
do tamanho dentário (Baccetti 2000).
Em pacientes com fissuras que envolvem o palato a prevalência de erupção
ectópica varia entre 19,6 a 20,6%, e possivelmente está relacionada ao menor
comprimento ântero-posterior e retroposição da maxila em relação à base do crânio
(Silva Filho et al, 1990, Silva Filho Albuquerque e Costa 1993, Silva Filho et al 1996).

Transposição entre canino e primeiro pré-molar superior

A transposiçāo dentária é definida como uma forma de erupçāo ectópica na
qual um dente permanente se desenvolve e irrompe em uma posição normalmente
ocupada por outro dente permanente (Shapira et al 1989). A forma mais comum de
transposiçāo ocorre entre o canino e o primeiro pré molar superiores (Mx.C.P1). A
transposição dentária é um fenômeno raro, com prevalência entre 0.135 e 0.51 % e
varia de acordo com a raça e região estudada (Ruprecht et al 1985, Burnett 1999).
Aproximadamente em 1⁄4 dos casos expressa-se bilateralmente, com uma
ocorrência predominante no gênero feminino (proporção entre os gêneros = 1,5:1).
Estudos na população geral indicam elevada prevalência de agenesia
dentária em associação com a Mx.C.P1 (Peck, Peck e Attia 1993) e com o PDC
(Peck, Peck e Kataja 1996).

Além disso, a transposição dentária encontrou-se

associada com a agenesia de outros dentes permanentes em aproximadamente
37% dos casos e com microdontia dos ILS em 16% dos casos (Peck, Peck e Attia
1993).
Em pacientes com FLPU a transposição esteve associada significativamente
com agenesia dentária (Kuchler et al 2011). A prevalência de transposição em
indivíduos com fissura é duas vezes maior que na população sem fissura (Tolarová
1987). Sugeriu-se que a transposição dentária tenha etiologia genética, relacionada
a outras anomalias dentárias e à fissura labiopalatina (Letra et al 2007).
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Disto-angulação dos segundos pré-molares inferiores

A ectopia mais comumente observada nos segundos pré-molares inferiores
refere-se à distoangulação do germe dentário (Matteson, Kantor e Proffit 1982). Tal
ectopia pode estar relacionada com a agenesia do segundo pré-molar inferior
homólogo (Shalish et al 2002).
A ocorrência da distoangulação na população em geral é bastante rara,
considerando-se sua prevalência de 0,19%. Diferentemente, em pacientes com
agenesia de pelo menos um segundo pré-molar, essa prevalência aumenta para
7,8%. Shalish et al (2002) sugeriram que a disto-angulação do segundo pré-molar
inferior pode representar um subfenótipo da agenesia dentária.
A distoangulação dos segundos pré-molares inferiores não é observada
somente em indivíduos com agenesia unilateral dos segundos pré-molares
inferiores, mas também em pacientes com agenesia dos segundos pré-molares
superiores. Aproximadamente 25% dos casos de distoangulação foram observados
em pacientes com agenesia de pré-molares superiores, enquanto os outros 75% dos
pacientes com essa ectopia apresentavam agenesia unilateral dos segundos prémolares na arcada inferior (Garib et al 2009).
Essa ectopia define-se em estágios precoces da odontogênese e geralmente
se autocorrige, sem intervenções. À medida que a rizogênese se processa, o germe
vai assumindo uma posição cada vez mais vertical, até irromper espontaneamente
na arcada dentária. Acompanhar o desenvolvimento dentário longitudinalmente
constitui geralmente o único procedimento necessário (Garib et al 2010).
Foi comprovado que a distoangulação dos segundos pré-molares inferiores
(D2PMI) está relacionada com a agenesia do segundo pré-molar inferior homólogo
(Shalish et al 2002) e dos segundos pré-molares superiores (Garib, Peck e Gomez
2009). Além do mais, estudos mostraram associações significantes entre a D2PMI
com o ILS conóide, microdontia, agenesia, DPC, infraoclusão dos molares decíduos
e transposições dentárias (Baccetti 1998).
Sugeriu-se também que a D2PMI esteja associada, além da agenesia, com a
fissura labiopalatina (Shalish et al 2007), anomalias que estão relacionadas com o
gene homeobox MSX1 (Shalish Chaushu e Wasserstein 2009). Além disso, foi
observado atraso no desenvolvimento dentário em pacientes com inclinação distal
do segundo pré molar inferior (Shalish Chaushu Wasserstein 2009).
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Uma observação interessante em pacientes com fissura é que a D2PMI afeta
normalmente ambos os lados, independentemente do lado da fissura. Esta
observação aumenta a evidência acumulada mostrando que várias anomalias de
desenvolvimento dentárias associadas à fissura não se restringem ao lado fissurado.
Tanto a agenesia como a D2PMI parecem estar associadas com o atraso da
formação dentária, uma condição frequentemente observada em associação com a
fissura (Shalish et al 2007).

2. PROPOSIÇĀO
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2. PROPOSIÇÃO

Avaliar em indivíduos com fissura labiopalatina completa unilateral, por meio de
análise radiográfica da dentadura mista:
1. a prevalência de anomalias dentárias.
2. a comparaçāo entre os lados fissurado e nāo fissurado na ocorrência de
anomalias dentárias.
3. as associações entre as anomalias dentárias.

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

CASUÍSTICA

Este estudo retrospectivo avaliou radiografias panorâmicas de indivíduos
caucasóides com fissura completa de lábio e palato unilateral não sindrômica
obtidas dos arquivos de documentação ortodôntica do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP). O critério de
seleção da amostra incluiu indivíduos na faixa etária entre 7-11 anos (nascidos entre
os anos de 1999 e 2004) que tinham radiografias com boa qualidade disponíveis no
arquivo, permitindo avaliação confiável das anomalias dentárias. Estes critérios de
inclusão foram seguidos até a obtenção de uma amostra de 500 indivíduos.
A história odontológica, coletada do prontuário dos pacientes foi utilizada para
confirmar a realização prévia de possíveis exodontias.

As radiografias panorâmicas foram utilizadas para investigar a presença das
seguintes anomalias:
1 – agenesia de dentes permanentes (com exceção de 3os molares)
2 – dentes supranumerários
3 – microdontia dos incisivos laterais superiores
4 – infraoclusão dos molares decíduos
5 – três tipos de ectopias dentárias: angulação distal dos segundos pré-molares
inferiores, transposição do canino e primeiro pré-molar superiores e irrupção
ectópica do primeiro molar permanente superior.
•

Agenesia dentária - ausência de pelo menos de um dente com base na idade
do individuo. A agenesia do 2o pré-molar foi avaliada somente em indivíduos
maiores de 8 anos de idade. Não foi considerada a agenesia de terceiros
molares considerando-se que a idade crítica para confirmar a agenesia deste
dente é 14 anos (Garn e Lewis 1962).

•

Dentes supranumerários - definidos como dentes adicionais aos da série
normal,

considerados

a

partir

da

sua

formação

inicial

avaliada

radiograficamente.
•

Microdontia - redução no tamanho dentário (Kocabalkan e Özyemisci 2005).
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•

Infraoclusão de molares decíduos - dente abaixo do plano oclusal, para
dentes irrompidos que, posteriormente, tornaram-se anquilosados (Mundstock
e Prietish 1994). A infraoclusão dos molares decíduos foi determinada pela
inspeção visual e considerada quando o dente encontrou-se pelo menos 1mm
abaixo do plano oclusal dos dentes adjacentes, podendo haver extrusão do
antagonista (Delgado e Moraes 1999).

•

Ectopias Dentárias:

1. Transposição dentária - definida como a erupção ectópica, na qual um dente
se desenvolve no espaço normalmente ocupado por outro (Küchler et al
2008).
2. Irrupção ectópica do 1o molar permanente - alteração no trajeto de irrupção
normal de um germe dentário, restrita aos dentes permanentes (Pithon e
Bernardes 2006).
3. Distoangulação do 2o pré-molar inferior - inclinação para distal da coroa
dentária em relação ao seu eixo longitudinal. Para o diagnóstico da
distoangulação dos segundos pré-molares inferiores foi usado como
referência o rebordo inferior mandibular, critério descrito por Shalish et al
(2002).

A ocorrência destas anomalias foi comparada entre os lados fissurado e nāo
fissurado tanto na maxila como na mandíbula.

MÉTODOS

As radiografias panorâmicas foram avaliadas por um único examinador
experiente em avaliação radiográfica em uma sala escura, sobre um negatoscópio.
Quando outras radiografias estavam disponíveis no arquivo junto com a radiografia
panorâmica, como periapicais e oclusais, estas foram utilizadas para confirmar o
diagnóstico.
Antes do inicio da coleta de dados foi realizado um estudo piloto em 50
radiografias que foram analisadas duas vezes, com intervalo de uma semana, para
avaliação do grau de concordância intra-examinador e foram obtidos valores de
Kappa ≥ 0,77.
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Os dados obtidos foram registrados em planilha do Excel, divididos por lado
fissurado e não fissurado. Para análise dos dados de prevalência e comparação
entre os lados fissurado e não fissurado foram considerados todos os dentes
presentes. Porém, para análise da associação das anomalias foi excluído o incisivo
lateral da área da fissura, uma vez que sua presença está comprometida pelos
próprios fatores anatômicos da região da fissura. Os achados foram descritos
detalhadamente em porcentagens e foram determinadas associações entre as
alterações e seus índices de prevalência.
O teste estatístico utilizado foi o teste de Mc Nemar para determinar a
associação entre os lados fissurado e não fissurado e entre as anomalias dentárias
presentes, sendo adotado um nível de significância de p<0,05.

4.

RESULTADO
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4. RESULTADOS

Dos 500 pacientes avaliados, 188 eram do sexo feminino (37,6%) e 312
masculino (62,4%). O lado esquerdo representou 61,2% (306) e o esquerdo 38,8%
(194) das fissuras. A distribuição da amostra em relação ao sexo, idade e lado da
fissura é apresentada na Tabela 1. No total, a fissura labiopalatina ocorreu com
maior frequência no gênero masculino e principalmente no lado esquerdo.

Tabela 1 – Distribuição da amostra com base na idade, sexo e lado da fissura.
Idade (anos)

masculino

Feminino

Total

7

25

24

49

8

133

84

217

9

108

64

172

10

41

14

55

11

5

2

7

Total

312 (62,4%)

188 (37,6%)

500 (100%)

Esquerdo

193 (61,9%)

113 (60,1%)

306 (61,2%)

Direito

119 (38,1%)

75 (39,9%)

194 (38,8%)

Lado da Fissura
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Na amostra analisada, 471 indivíduos (94,2%) apresentaram pelo menos uma
anomalia dentária, 292 (58,4%) pelo menos uma agenesia, 168 (33,6%) microdontía,
48 (9,6%) dentes supranumerários, 37 (7,4%) transposição, 87 (17,4%) infraoclusão,
36 (7,2%) erupção ectópica do primeiro molar permanente, 65 (13%) distoangulaçāo
do segundo pré- molar inferior e 29 (5,8%) nenhuma anomalia dentária (Figura 2).

ANOMALIAS DENTÁRIAS
Agenesia

58,4%

Microdontia

33,6%

Infraoclusão

17,4%

Distoangulação

13%

Supranumerários
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Transposição

7,4%

Erupção ectópica

7,2%

nenhuma

5,8%
0
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% de indivíduos afetados
Figura 2 – Prevalências de anomalias dentárias em indivíduos com fissura completa
de lábio e palato unilateral (n=500).
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O grupo afetado (471 indivíduos) apresentou 1015 dentes com distintas
anomalias. Quando comparados os lados fissurado e não fissurado, o LF
demonstrou maior prevalência de anomalias dentárias (738/1015 – 72,7%) em
relação ao LNF (277/1015 – 27,3%), principalmente de dentes supranumerários,
microdontia, agenesia e transposição do canino com o primeiro pré-molar superior
(Figura 3).

ANOMALIAS DENTÁRIAS
Distoangulaçāo 2PM
Infraoclusāo
Erupçāo ectópica
Transposiçāo
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Microdontia
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LADO NÃO FISSURADO

Figura 3 – Distribuiçāo de dentes afetados por anomalia em relação aos lados
fissurado (LF) e não fissurado (LNF).
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A distribuição percentual das anomalias dentárias em relação aos 1015
dentes afetados e em relação aos lados fissurado e não fissurado está exposta na
Figura 4. Verificou-se no lado fissurado (LF) 335 dentes ausentes, 175 com
microdontia, 48 dentes supranumerários, 33 com transposição, 75 em infraoclusão,
28 com erupção ectópica e 43 distoangulações dos segundos pré-molares. No lado
não fissurado (LNF) 121 agenesias, 10 microdontias, 10 transposições, 69 em
infraoclusão, 17 com erupção ectópica e 50 distoangulações dos segundos prémolares inferiores (Figura 4).

LNF
5,00%
4,20%

DISTOANGULAÇÃO 2PMI
ERUPÇÃO ECTÓPICA
1MPS

2,70%
1,70%
6,70%
7,40%

INFRAOCLUSÃO M

1,00%
3,20%

TRANSPOSIÇÃO
SUPERNUMERARIOS
MICRODONTIA
AGENESIA

LF

0

4,70%
1,00%

17,20%
12,00%

33,00%

Figura 4. Distribuição percentual das anomalias dentárias em relação aos lados
fissurado (LF) e não fissurado (LNF).
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A anomalia dentária mais prevalente na amostra analisada foi a
agenesia. Dos 456 casos de agenesia encontrados (335 no LF e 121 no LNF),
apenas 7 foram de primeiros pré-molares (5 superiores e 2 inferiores) com a maioria
ocorrendo do lado fissurado (5). Os dentes mais afetados foram os incisivos laterais
e segundos pré-molares superiores (Figura 5).

Grupo Dentário

Dentes Afetados (n)
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20

54

18

Figura 5 – Número e grupos de dentes afetados por agenesia

Resultados 28

A comparação da ocorrência de anomalias dentárias entre os lados fissurado
e nāo fissurado também foi realizada excluindo-se os incisivos laterais da área da
fissura, para eliminar a possível interferência de fatores anatômicos locais da fissura
em sua etiologia. Os dados confirmam que mesmo sendo excluídos os IL, a
prevalência de anomalias dentárias continua sendo maior no lado fissurado quando
comparado com o LNF para dentes supranumerários, microdontia e agenesia

ANOMALIAS DENTÁRIAS

(Figura 6).
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Figura 6 – Distribuição de anomalias dentárias que afetam a área fissurada,
excluindo-se os incisivos laterais.

Os dados da ocorrência de agenesia dentária fora da área da fissura,
considerando os 500 individuos da amostra, demonstraram valores de 9,4% (47/500)
para o incisivo lateral do lado não fissurado, 17,4% (87/500) para os segundos pré
molares superiores e 6% (30/500) para os segundos pré molares inferiores.
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O Quadro 1 expressa a presença ou ausência da anomalia. No caso da
agenesia em associação com a microdontia, de 500 pacientes, 52 apresentaram
agenesia com microdontía, 11 agenesia com supranumerários e 20 agenesia com
transposição. Outra associação relevante foi a infraoclusão com a erupção ectópica,
presente em 12 individuos.
Quando considerada a prevalência total de agenesias, associações
estatisticamente

significativas

foram

observadas

entre

agenesia-microdontia

(<0,001), agenesia-supranumerários (<0,001), agenesia-transposição (<0,001) e da
infraoclusão-EE1M (0,004) (Quadro 1).

Quadro 1 - Dados utilizados para o teste de McNemar para avaliar a associação
entre as anomalias dentárias.
ANOMALIA
Microdontia
Supranumerários
Transposição
Infraoclusāo
Erupção ectópica 1o MP
Distoangulação

Supranumerário
Transposiçāo
Infraoclusão
o

Erupção ectópica 1 MP
Distoangulação

MCNEMAR
43,07

p

Agenesia
52
242

116
91

11
283
20
274
53
241
24
270
40
254

37
167
17
189
34
172
12
194
27
179

189,47

0

225,21

0

154,31

0,33

234,21

0,16

181,76

0,43

46
289
23
308
58
276
25
307
46
286

96,38

0,29

96,41

0,99

31,2

0,48

95,213

0,66

53,35

0,78

Microdontia
2
166
14
154
29
137
11
157
19
149

0
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Transposição
Infraoclusão
Erupção ectópica 1o MP
Distoangulação

ANOMALIA

Supranumerários
2
46
8
40
3
45
3
45

35
417
79
373
33
419
62
390

1,235

0,81

12,134

0,55

1,551

0,605

2,39

0,92

Transposição
9
28
0
37
6
31

78
385
34
429
59
404

22,65

0,12

0,056

0,81

8,1

0,27

24
389
55
358

25,25

0,0044

3,34

0,67

Distoangulação

Infraoclusão
12
75
10
77

52
413

4,29

0,68

Distoangulação

Erupção Ectópica
3
32

Infraoclusão
o

Erupção ectópica 1 MP
Distoangulação

o

Erupção ectópica 1 MP

MCNEMAR

P
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Associação estatisticamente significante foi observada entre a prevalência de
agenesia do incisivo lateral com agenesia dos segundos pré-molares permanentes,
sendo que 59 individuos apresentaram ambas as anomalias (Quadro 2).

Quadro 2 – Teste de MacNemar: Associação entre Agenesia do incisivo lateral com
agenesia dos segundos pré-molares permanentes.
AGENESIA ILS
59
192

AGENESIA 2PM

p

MCNEMAR
40
209

98,28

0

Aplicando-se o teste de McNemar com a exclusão dos incisivos laterais da
área da fissura, observou-se associação estatisticamente significativa (<0,0001)
entre agenesia com microdontia e agenesia com transposição (Quadro 3).

Quadro 3 - Dados utilizados para o teste de McNemar excluindo-se os Incisivos
laterais da área da fissura

Microdontia

Transposição

p

AGENESIA
8
136

MCNEMAR
27
329

71,55

0,0001

10
140

27
323

75,11

0,0001
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5. DISCUSSÃO

Indivíduos com fissura labiopalatina exibem maior prevalência de distúrbios
do desenvolvimento dentário quando comparados com a população geral
(Ranta,1986, Shapira et al 2000, Slayton et al 2003, Letra et al 2007, Menezes and
Vieira 2008). Portanto, a avaliação detalhada de sua dentição é essencial para a
realização um tratamento oportuno e eficaz. A partir desse conhecimento podem ser
determinadas estratégias para a prevenção de problemas odontológicos de
manifestação tardia.
Estudos anteriores estabeleceram que as fissuras bucais apresentam
dimorfismo sexual: FL/P é mais comum no sexo masculino e FP é mais prevalente
no sexo feminino (Carinci et al 2003, Martelli- Junior et al 2007). Os resultados do
presente estudo, que avaliou somente casos de fissura completa de lábio e palato
unilateral estão de acordo com estes dados, com a amostra apresentando
predomínio de indivíduos do sexo masculino (62,4%) (Figura 1).
A alta ocorrência de anomalias dentárias observada no grupo estudado
(94,2%) reflete a proporcionalidade das alterações em relação a extensão da fissura,
uma vez que foram avaliados somente indivíduos com fissura completa de lábio e
palato unilateral, um dos tipos mais abrangentes .
Para avaliação das anomalias dentárias e suas associações foram agrupados
os indivíduos do sexos masculino e feminino, considerando relatos anteriores da
literatura que nāo encontraram diferenças significativas de ocorrência entre os sexos
(Ribeiro et al 2003, Camporesi et al 2010, Pedro et al 2012).
A agenesia dentária foi a anomalia mais prevalente, sendo observada em
58,4% dos individuos avaliados (Figura 2). Este número foi significantemente maior
do que o observado na população geral (3.2% to 7.6%, Polder et al 2004) e está em
concordância com vários estudos realizados em indivíduos com fissura como: Wu et
al (2011) - 56,7%, Tsai et al (1998) - 51,8% e ligeiramente mais alto do que o
relatado em outros estudos (43,3% por Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten
(2011), 49,8% por Ribeiro et al (2003) e abaixo de valores como 67,6% relatados por
Aizenbud et al (2005), 74% por Shapira et al (2000) e 75,9% por Cassolato et al
(2009) nos grupos respectivos de fissura completa de lábio e palato unilateral.
A prevalência elevada de agenesia em crianças com fissura de lábio e palato
pode ser resultado não apenas de fatores genéticos que afetam diretamente a
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agenesia, mas especialmente dos próprios fatores etiológicos que causam a fissura
(Camporesi et al 2010). Embriologicamente, mecanismos semelhantes ocorrem no
desenvolvimento dos dentes, do lábio e do palato com provável relação etiológica
comum entre a presença da fissura labiopalatina e a constatação de agenesias
dentárias.
Quando avaliados os grupos dentários mais afetados pela agenesia, um
número mais elevado foi observado para o incisivo lateral do lado fissurado (228),
seguidos pelos segundos pré molares superiores (61) (Figura 5). A literatura é
unânime quanto à maior ocorrência de agenesia do IL, em casos de fissura completa
de lábio e palato (Ribeiro et al 2003, Tortora et al 2008, Cassolato et al 2009,
Akcam et al 2010, Camporesi et al 2010).
Tsai et al (1998) sugeriram que a deficiência de massa mesenquimal na área
da fissura diminui o potencial odontogênico para o incisivo lateral superior (ILS). A
lâmina dentária do ILS se forma em uma área crítica de fusão óssea (Thesleff 1996)
e, portanto, este é o dente mais susceptível a alterações. O ILS do lado fissurado
geralmente é afetado por agenesia, microdontia, dente supranumerário ou irrompe
fora de sua posição regular (Vichi e Franchi 1995, Lai et al 2009).
Assim, para eliminar a influência de fatores anatômicos locais na etiologia das
anomalias dentárias em indivíduos com fissura labiopalatina, alguns estudos não
incluem a agenesia do ILS no lado fissurado, por considerarem sua manifestação
uma consequência natural dos fatores de desenvolvimento locais que provocaram a
fissura (Stahl et al 2006, Letra et al 2007, Menezes e Vieira 2008, Pedro et al 2012).
A análise da ocorrência de agenesia fora da área da fissura demonstrou maior
prevalência para os segundos pré-molares superiores, seguidos do incisivo lateral
superior e segundo pré-molar inferior (Figura 6).
A taxas de prevalência de hipodontia de segundos pré molares superiores
observadas neste estudo, (17,4%- 87/500) esteve entre os parâmetros de valores
mencionados em outros trabalhos da literatura realizados em indivíduos com o
mesmo tipo de fissura (4,9 - 20,2%) (Ribeiro et al 2003, Tortora et al 2008,
Camporesi et al 2010). Considerando-se que a agenesia de segundo pré molar é
uma anomalia dentária que não pertence espacialmente a área da fissura (ocorre
mais posteriormente no arco dentário) a alta ocorrência dessa anomalia pode sugerir
a influência de fatores genéticos. A mutação dos genes MSX1 e PAX9 que
contribuem para a agenesia dentária de dentes posteriores e do incisivo lateral
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superior, dentro e fora da área da fissura (Seo et al 2013).
Para o incisivo lateral do lado não fissurado a porcentagem de agenesia foi de
(9,4% - 47/500), dado semelhante ao do trabalho de Ribeiro et al 2003 (10%) e
superior ao índice encontrado por Tortora et al 2008 – 6,1%.
Os valores observados para os segundos pré-molares inferiores (6% - 30/500)
estão de acordo com os citados na literatura para a população geral (Polder et al
2004 - 4,3 a 7,8%) e ilustram a ausência de influência anatômica da fissura,
principalmente no arco dentário inferior.
Vale ressaltar que não foi registrado o histórico familiar dos pacientes com
agenesia neste estudo, porém sugere-se a realização de novas pesquisas que
incluam esse dado, para confirmar a influência restrita da fissura.
Muitos estudos demonstraram que o padrão cônico do incisivo lateral
(microdontia) do lado fissurado é mais frequente do que no incisivo contralateral
(Ranta 1972, Vichi e Franchi 1995, Tsai et al 1998, Ribeiro et al 2003). Valores de
prevalência entre os estudos em indivíduos com fissura apresentam-se bastante
variáveis, pois muitas vezes incluem grupos distintos de fissuras. Menores
prevalências de incisivos com microdontia foram relatadas por Slayton et al (2003) 12% e Pegelow et al (2011) - 12,4%. Valores maiores foram encontrados por outros
pesquisadores: Al Jamal et al (2010) – 37% e Wu et al (2011) - 48,2%, e sāo
semelhantes aos valores encontrados neste estudo (33,6%) (Figura 2). Essa
diferença observada entre os autores pode ser explicada pela fato de que o critério
utilizado no presente estudo, considerou o incisivo lateral permanente do lado
fissurado como presente, independentemente de sua forma ou posição e este
critério pode ser diferente das definições utilizadas por outros autores.
Neste estudo a hiperdontia do incisivo lateral ocorreu apenas do lado
fissurado, com prevalência de 9,6% (Figura 2). Índices inferiores de dentes
permanentes supranumerários na área da fissura foram relatados por Ribeiro et al
(2003) - 6,4%, Kim e Baek (2006) - 5,4%, Tortora et al (2008) - 7,3% e Wu et al
(2011) 3,6%. Prevalências mais elevadas foram observadas por Ranta (1986) 20,9%, Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten (2011) - 14,9% e Camporesi et al
(2010) – 25,2%.
Hovorokova et al (2006) em um estudo microscópico com embriões humanos
demostraram a origem composta da lâmina dentária do incisivo lateral superior,
parte seria originado do processo nasal medial e parte do processo maxilar. A
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fissura poderia impedir a união das lâminas dentárias, dando como resultado dentes
supranumerários.
Individuos com fissura completa de lábio e palato apresentaram também alta
ocorrência de anomalias dentárias, mesmo fora da área da fissura (Figura 2).
Poucos estudos avaliaram a transposição dentária em indivíduos com fissura,
relacionando-a com a sua extensão. Segundo Wu et al (2011) a transposição entre o
canino e primeiro pré-molar superior foi encontrada unicamente na FLPU (3,6%) e
na FLPB (10,6%), sem registrar casos em fissuras de lábio, alvéolo ou palato
isoladas. Cassolato et al (2009) mencionaram prevalência de transposição de 8,6%,
valor próximo encontrado no presente trabalho (7,4%).
A prevalência de infraoclusão dos molares decíduos observada neste estudo
(17,4%) comparada aos dados da literatura mostra-se superior a de Stahl et al
(2006) – 7,2% e próxima a de Aranha et al (2004) – 18%, porém mais elevada que a
prevalência relatada para indivíduos sem fissura por Kurol (1984) – 9%.
Para a erupção ectópica do primeiro molar permanente superior a ocorrência
de 7,2% neste trabalho, encontra-se incluída na faixa de 1,9 a 10%, relatada por
Akcam et al 2010, mas abaixo da prevalência de 20% mencionada no trabalho de
Silva Filho et al 1993, para pacientes com fissura completa de lábio e palato
unilateral.
Alguns fenótipos resultantes dos distúrbios do desenvolvimento dentário
ocorrem apenas por um período curto, durante o desenvolvimento dentário (por
exemplo, a infraoclusão de molares decíduos e a reabsorção do segundo molar
primário por erupção ectópica do 1MP). Como foram avaliadas as radiografias de
indivíduos na faixa etária de 7 a 11 anos, os valores dessa prevalência podem estar
subestimados.
A distoangulação do segundo pré molar inferior foi observada em 13% dos
casos avaliados (n=500), valor superior ao encontrado na população em geral,
(0,19% - Shalish et al 2002). A ocorrência de disto angulação foi semelhante entre
os lados fissurado e não fissurado (4,2 e 5%, respectivamente), assim como
observado por Shalish et al 2007, de que a angulaçāo anômala do 2PMI afeta
normalmente ambos os lados, independentemente do lado da fissura.
O lado fissurado exibiu maior prevalência de anomalias dentárias quando
comparado ao lado não fissurado para as seguintes anomalias dentárias:
transposição, dente supranumerário, microdontia e agenesia, mesmo quando nāo foi
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considerado o incisivo lateral da regiāo da fissura (Figuras 3 e 6). Ranta (1986)
afirmou que em pacientes com fissura completa de lábio e palato unilateral as
anomalias dentárias ocorrem com maior frequência do lado fissurado, Estes
resultados também concordam com os achados mais atuais de Tortora et al 2008 e
Cassolato et al 2009.
Por outro lado, valores similares de ocorrência de infraoclusāo de molares
deciduos, distoangulação do segundo pré molar inferior e irrupção ectópica do
primeiro molar permanente superior foram observados nos lados fissurado e nāo
fissurado (Figuras 3 e 4). Estes dados sugerem a ausência de correlação com os
distúrbios de desenvolvimento que envolvem a fissura.
Associações estatisticamente significativas foram observadas entre agenesia
e microdontia (<0.001), agenesia e dente supranumerário (<0.001), agenesia e
transposição (<0.001) e infraoclusão de molares decíduos e erupção ectópica do
primeiro molar permanente (0.004) (Quadro 1).
A maioria dos casos de agenesia, microdontia e dentes supranumerários
afetaram mais a região do ILS e, portanto, a associação entre elas poderia estar
ligada a fatores locais da fissura e a união dos processos maxilares. Mesmo
excluindo-se os incisivos laterais da área da fissura, houve associação
estatisticamente significativa (<0,0001) entre agenesia com microdontia (Quadro 3).
Este dado indica a influência de genes na ocorrência de ambas anomalias, tais
como o MSX1 e PAX9 necessários para a expressão de BMP4 no mesênquima em
vários estágios de formação dentária (Koskoura et al 2011).
Na população em geral Baccetti 1998 e Miziara et al 2008 observaram
associações

significantes

entre

agenesia

dos

segundos

pré-molares

com

microdontia dos incisivos laterais e Garib et al 2010 encontraram associações
significativas entre agenesia do incisivo lateral e a microdontia. Estas anomalias
dentárias comumente aparecem juntas no mesmo paciente e a possível explicação é
que certas mutações genéticas poderiam causar uma série de expressões
fenotípicas diferentes. Tem sido demonstrado que a agenesia dentária é relacionada
a uma redução geral do tamanho dentário. Consequentemente, a hipodontia e a
microdontia tendem a ocorrer no mesmo indivíduo (Aizenbud et al 2005, Camporesi
et al 2010).
Também foi observada associação estatisticamente significante entre a
prevalência de agenesia do incisivo lateral com agenesia dos segundos pré-molares
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permanentes (Quadro 2). Este dado concorda com os resultados do estudo de Garib
Peck e Gomes 2009 realizado em indivíduos sem fissura.
Resultados similares de associação entre agenesia dentária e dentes
supranumerários nos indivíduos com FLP foi demonstrada no estudo de Küchler et
al (2011). A manifestação conjunta de essas anomalias na população geral não foi
descrita na literatura.
A associação entre a agenesia e a transposição foi relatada também no
estudo de Küchler et al (2011) com provável etiologia genética, relacionada a outras
anomalias dentárias e à fissura labiopalatina (Letra et al 2007).
Os resultados do presente estudo realizado em pacientes com fissura foram
similares aos encontrados por Baccetti (1998) que observou associação entre
infraoclusão dos molares decíduos e erupção ectópica do primeiro molar
permanente (Quadro 1).
Embora seja difícil a comparação direta dos resultados de prevalência e
associações deste estudo com os trabalhos da literatura realizados em indivíduos
com fissura labiopalatina, devido a amostras heterogêneas ou número reduzido de
indivíduos avaliados, de forma geral não foram encontradas discordâncias
relevantes entre os resultados.
No entanto, a realização de estudos futuros com amostras consistentes, com
análise de diferentes tipos de anomalias dentárias e suas associações, além da
utilização de técnicas de biologia molecular para avaliar os possíveis componentes
genéticos na etiologia de anomalias dentárias e da fissura labiopalatina, poderia
acrescentar informações importantes para uma condução mais adequada do
tratamento desta população específica.
Clinicamente a análise da associação de diferentes anomalias dentárias no
mesmo indivíduo é importante, pois o diagnóstico precoce de uma anomalia
aumenta o risco de aparecimento de outra, principalmente em indivíduos com fissura
labiopalatina, para o sucesso do tratamento interceptivo de potenciais problemas
odontológicos.

6. CONCLUSÕES
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6. CONCLUSÕES

A análise radiográfica da dentadura mista de indivíduos com fissura completa de
lábio e palato unilateral evidenciou:
•

uma proporção significante (94,2%) dos indivíduos apresentou pelo menos
uma anomalia dentária

•

a agenesia (58,4%) e a microdontia (33,6%) foram as anomalias observadas
com maior frequência

•

maior prevalência de anomalias dentárias (73%) no lado fissurado quando
comparado com o lado sem fissura (27%).

•

associações estatisticamente significativas entre a ocorrência de algumas
anomalias no mesmo indivíduo: agenesia - microdontia (<0,001), agenesia supranumerários (<0,001), agenesia - transposição (<0,001) e da infraoclusão
– erupção ectópica do primeiro molar superior (0,004).

Clínicos envolvidos no processo reabilitador destes indivíduos devem estar
atentos quanto a sua elevada predisposição para ocorrência de anomalias dentárias
e associações, tanto na área da fissura como fora dela.
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