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Resumo 

RESUMO 

 

 

Vargas VPS. Recorrência de alterações de número do incisivo lateral nas fissuras 

labiopalatinas unilaterais completas [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Alterações dentárias do incisivo lateral são bastante comuns em indivíduos com 

fissuras labiopalatinas. Vários estudos na literatura relatam a ocorrência frequente de 

hipodontia, entretanto até o momento não foi investigada a recorrência desta alteração 

na dentição decídua e permanente no mesmo indivíduo. Metodologia: Foi realizado 

um estudo piloto em 100 radiografias avaliadas duas vezes com intervalo de duas 

semanas, que revelou concordância substancial a quase perfeita. Foram avaliadas 

radiografias panorâmicas e periapicais da região da fissura dos indivíduos em 

diferentes momentos, disponíveis nos arquivos do HRAC/USP, para comparação da 

recorrência de tais alterações nas dentições decídua e permanente, até obtenção de 

uma amostra de 1000 indivíduos. Os resultados foram analisados por estatística 

descritiva e comparados pelo teste de Fisher. Resultados: 67,6% dos indivíduos 

apresentavam fissura do lado esquerdo, 62,9% eram do sexo masculino e 12,2% 

apresentavam bandeleta de Simonart. Para a dentição permanente no lado fissurado, 

houve diferença significativa na ocorrência de hipodontia e hiperdontia entre sexos, 

entretanto não houve diferença entre sexos quanto à implantação à mesial ou distal 

da fissura. Na dentição decídua foi observada hipodontia em 24,7% dos indivíduos 

com fissura do lado esquerdo e 21,91% do lado direito, sem associação com o lado da 

fissura (p=0,3423). Na dentição permanente houve hipodontia em 45,56% dos 

indivíduos com fissura do lado esquerdo e 37,65% do lado direito, com associação 

com o lado da fissura (p=0,02028). A prevalência de hipodontia no lado fissurado foi 

de 23,8% na dentição decídua e 43,0% na permanente. Quando presente, houve 

predominância de implantação do incisivo lateral à distal da fissura em ambas as 

dentições, com associação significativa entre as dentições (p=0,01231). A bandeleta 

de Simonart não influenciou a ocorrência de hipodontia do incisivo lateral nem o local 

de implantação à mesial ou distal da fissura. Conclusões: Houve associação 

significativa entre as dentições para a ocorrência de ambas hipodontia e hiperdontia 

(p<0,01 e p=0,01366, respectivamente); houve associação entre as dentições para a 

ocorrência de hipodontia e hiperdontia, tendo a hipodontia maior probabilidade de 

recorrência. Este conhecimento possibilitará melhor aconselhamento e o fornecimento 

de informações cientificamente embasadas para os pais, que se preocupam com a 

possibilidade de hipodontia do incisivo lateral permanente em idades precoces, o que 

frequentemente leva a exposições radiográficas desnecessárias. 

 

Descritores: Fissura labial. Fissura palatina. Hipodontia. Dente supranumerário. 



 



Abstract 

ABSTRACT 

 

 

Vargas VPS. Recurrence of abnormalities of number of the lateral incisor in complete 

cleft lip and palate [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Tooth abnormalities of the lateral incisor are very common in individuals with cleft lip 

and palate. Several studies in the literature report the frequent occurrence of 

hypodontia, yet the recurrence of this alteration in the deciduous and permanent 

dentitions in the same individual has not been analyzed so far. Methods: A pilot study 

was conducted on 100 radiographs evaluated twice with a two-week interval, which 

revealed substantial to nearly perfect agreement. Panoramic and periapical 

radiographs of the cleft area of individuals obtained at different moments, available in 

the files of HRAC/USP, were analyzed to compare the recurrence of these anomalies 

in the deciduous and permanent dentitions until a sample of 1,000 individuals was 

achieved. The results were analyzed by descriptive statistics and compared by the 

Fisher test. Results: 67.6% of individuals presented clefts on the left side, 62.9% 

were males and 12.2% had a Simonart’s band. For the permanent dentition, there 

was significant difference in the occurrence of hypodontia and hiperdontia between 

genders, yet there was no difference between genders concerning tooth implantation 

mesial or distal to the cleft. In the deciduous dentition hypodontia was observed in 

24.7% of individuals with clefts on the left side and 21.91% on the right side, without 

association with the cleft side (p=0.3423). In the permanent dentition there was 

hypodontia in 45.56% of individuals with clefts on the left side and 37.65% on the 

right side, with association with the cleft side (p=0.02028). The prevalence of 

hypodontia on the cleft side was 23.8% in the deciduous dentition and 43.0% in the 

permanent dentition. When present, there was predominance of implantation of the 

lateral incisor distal to the cleft in both dentitions, with significant association between 

dentitions (p=0.01231). The Simonart’s band did not influence the occurrence of 

hypodontia of the lateral incisor nor the implantation mesial or distal to the cleft. 

Conclusions: There was significant association between dentitions for the occurrence 

of both hypodontia and hiperdontia (p<0.01 and p=0.01366, respectively); there was 

association between dentitions for the occurrence of hypodontia and hyperdontia, 

with higher probability of recurrence for hypodontia. This knowledge will allow better 

counseling and scientifically based information to the parents, which are often 

concerned about the possibility of hypodontia of the permanent lateral incisor in early 

ages, frequently leading to unnecessary radiographic exposure. 

 

Keywords: Cleft lip. Cleft palate. Hypodontia. Tooth. Supernumerary. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Alterações dentárias de número e forma do incisivo lateral são bastante 

comuns em indivíduos com fissuras labiopalatinas. Estudos anteriores em nossa 

instituição (Ribeiro et al 2003 e Pioto, Costa e Gomide 2005) analisaram a 

ocorrência de hipodontia e hiperdontia do incisivo lateral decíduo e permanente nos 

diferentes tipos de fissuras labiopalatinas; entretanto, até o momento não foi 

investigada a recorrência de alterações de número do incisivo lateral decíduo e 

permanente no mesmo indivíduo. O presente estudo investigou a prevalência de 

alterações dentárias de número do incisivo lateral em indivíduos com fissuras 

completas de lábio e palato, por avaliação de radiografias panorâmicas e periapicais 

da região da fissura em diferentes momentos para comparação da recorrência de 

tais alterações nas dentições decídua e permanente. 



 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Embriologicamente, a formação dos germes dentários e a ocorrência de 

fissuras labiopalatinas apresentam uma relação íntima no tempo e na posição 

anatômica (Tonge 1967, Tsai et al 1998 e Paranaiba et al 2011) e a ocorrência de 

alterações dentárias está intimamente relacionada com o desenvolvimento 

embrionário da pré-maxila, maxila e lâminas dentárias, bem como para o 

planejamento da reabilitação bucal (Suzuki et al 1992). 

O epitélio odontogênico na pré-maxila e processo mandibular pode ser 

identificado precocemente, na quinta semana de vida intrauterina, enquanto as 

fissuras de lábio ocorrem até a sétima à oitava semana e as fissuras de palato até a 

décima segunda semana. Por volta do 38º dia, a união dos processos frontonasal, 

maxilar e mandibular está completa e há evidência de centros de crescimento 

odontogênicos específicos para os incisivos centrais decíduos e seus sucessores 

permanentes (Tonge 1967 e Tsai et al 1998). A falta de união dos processos faciais 

ocasiona diferentes tipos de fissuras orofaciais, com fatores etiológicos genéticos e 

ambientais (Kim e Baek 2006, Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten 2011 e Wu 

et al 2011). 

As alterações dentárias de número são as mais frequentemente observadas 

em indivíduos com fissuras, incluindo hipodontia e hiperdontia, além de outras como 

anomalias de estrutura e posição (Bohn 1950, Kim e Baek 2006, Paranaiba et al 

2011, Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten 2011 e Wu et al 2011). As 

alterações de número são de cinco a sete vezes mais frequentes em indivíduos com 

fissuras labiopalatinas comparados à população sem alterações morfofuncionais 

(Lopes, Mattos e Andre 1991 e Paranaiba et al 2011). Indivíduos com fissura 
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labiopalatina apresentam alta prevalência de hipodontia comparados a indivíduos 

sem fissura (Harris e Hullings 1990, Slayton, Williams e Murray 2003, Larmour et al 

2005 e Kim e Baek 2006). A hipodontia afeta principalmente o incisivo lateral 

superior na região da fissura (Luberti e Trigo 1986, Pérez, Cauvi e Velasquez 1995, 

Tsai et al 1998 e Larmour et al 2005), seguida pelos segundos pré-molares (Harris e 

Hullings 1990, Oliveira, Capelozza e Carvalho 1996 e Shapira, Lubit e Kuftinec 

1999). A avaliação da presença dos dentes na região da fissura também é 

importante para determinar o período ideal para o enxerto ósseo alveolar 

secundário, que é realizado em indivíduos em crescimento com o objetivo de 

fornecer osso para a irrupção do incisivo lateral ou canino. 

Embora vários estudos na literatura relatem a presença de alterações 

dentárias em indivíduos com fissuras labiopalatinas (Bohn 1950, Kim e Baek 2006, 

Tortora et al 2008, Pioto, Costa e Gomide 2005, Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson 

Karsten 2011 e Wu et al 2011), muitos pesquisadores têm dificuldade em obter 

amostras adequadas padronizando os tipos específicos de fissura, dificultando 

assim a determinação dos padrões de hipodontia e hiperdontia na região da fissura 

(Halpern e Noble 2010). 

Dermijian, Goldstein e Tanner (1973) observaram que os mecanismos que 

controlam o desenvolvimento dentário são independentes da maturidade somática e 

sexual, parecendo ser influenciados por outros fatores etiológicos, incluindo a 

fissura. A ausência congênita do incisivo lateral permanente no lado da fissura, além 

de outros dentes (Paranaiba et al 2011), é o achado mais comum em crianças com 

fissura de lábio, palato ou ambas (Bohn 1950, 1963, Fishman 1970, Ranta 1972, 

1986, Damante, Souza Freitas e Moraes 1973, Carretero-Quezada et al 1988, 

Oliveira, Capelozza e Carvalho 1996, Kim e Baek 2006 e Paranaiba et al 2011). Um 
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dente supranumerário na região da fissura é a segunda anomalia mais comum 

(Milhon e Stafne 1941, Fishman 1970, Ranta 1972, Hellquist et al 1979, Tsai et al 

1998 e Kim e Baek 2006). A proximidade da fissura (Jiroutova e Mullerova 1994, Kim 

e Baek 2006 e Wu et al 2011) e deficiência de aporte sanguíneo, congênita ou 

secundária à cirurgia (Vichi e Franchi 1995 e Kim e Baek 2006), ou mesmo a 

deficiência de suporte mesenquimal (Vichi e Franchi 1995, Tsai et al 1998 e Kim e 

Baek 2006) para o incisivo lateral próximo à fissura têm sido sugeridos, em 

diferentes estudos, como fatores que colaboram para a ocorrência da hipodontia. 

Paranaiba et al (2011) consideraram que o aumento da frequência das anomalias 

dentárias poderia ser decorrente dos procedimentos de reparo cirúrgico da fissura, 

os quais também reduzem a dimensão transversal e vertical do arco dentário. A 

ausência de união entre os processos maxilar e nasal medial, possivelmente devido 

à deficiência de massa mesenquimal, pode resultar em fissura labial com 

envolvimento do alvéolo, e é provável que o potencial odontogênico do incisivo 

lateral venha de ambas as regiões. Esta hipótese, sustentada por Tsai et al (1998), 

poderia explicar a hipodontia do incisivo lateral, sua localização no lado distal ou 

mesial, e a presença de um dente supranumerário. Assim, indivíduos com fissuras, 

que apresentam deficiência severa de massa mesenquimal, desenvolveriam 

hipodontia do incisivo lateral. Indivíduos com deficiência menos severa teriam um 

incisivo lateral no lado distal ou mesial, possivelmente com um dente 

supranumerário, dependendo da localização da massa odontogênica em um ou 

ambos os processos (Ribeiro et al 2003). 

Em seu estudo, Kjaer e Bagheri (1999) explicaram que a sequência de 

desenvolvimento do osso alveolar acontece em coordenação com o 

desenvolvimento dentário e que estes, por sua vez, estão associados ao padrão de 



Revisão de Literatura 34 

inervação, sendo o desenvolvimento dentário resultado de uma complexa interação 

de sinais entre células e tecidos. Hovorakova et al (2005, 2006) e Wei et al (2000) 

explicaram que a formação da maxila ocorre entre a quarta e sexta semanas de vida 

intrauterina pela união dos processos nasais mediais e maxilares. Durante a sexta 

semana surgem dois pontos de espessamento do epitélio bucal nesta linha de união, 

representando o primeiro estágio morfológico da odontogênese. Estes 

espessamentos epiteliais se fundem e proliferam em direção posterior dando origem 

à lâmina dentária em forma de ferradura, que por sua vez gera diversos 

crescimentos epiteliais na camada mesodérmica subjacente nos locais 

correspondentes ao posicionamento dos futuros dentes decíduos. A proliferação 

subsequente dos componentes ectodérmicos e mesodérmicos dá origem às três 

fases já conhecidas da odontogênese, especificamente botão dentário, capuz e 

campânula. Tipicamente, o germe do dente permanente sucessor é derivado da 

duplicação da lâmina dentária em posição lingual em relação ao decíduo respectivo. 

Após a formação da matriz dentária segue a fase de calcificação. 

Seguindo o raciocínio de Kjaer e Bagheri (1999), as anomalias dentárias, a 

ausência do desenvolvimento dentário e as ectopias seriam resultado de alguma 

interferência na sincronia do processo de inervação, ossificação e desenvolvimento 

dentário. Completando esta ideia, Hovorakova et al (2005, 2006) ressaltaram que,  

devido à sua origem composta na linha de união entre os processos nasais mediais 

e maxilares, o incisivo lateral torna-se particularmente vulnerável a qualquer tipo de 

anomalia dentária em relação aos demais dentes, especialmente em indivíduos com 

fissuras labiopalatinas com envolvimento do rebordo alveolar (Wei et al 2000). 

Em indivíduos sem fissura a presença de dentes supranumerários é mais 

frequente no sexo masculino, geralmente na população caucasoide, sendo o 
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mesiodens o tipo mais comum (Alessio Jr et al 2009 e Pegelow, Alqadi e Linder-

Aronson Karsten 2011). A frequência de dentes supranumerários em indivíduos sem 

alterações morfofuncionais varia de 0,1% a 11% (Stafne 1932, Grahnen e Lindahl 

1961, Haavikko 1971 e Larson, Hellquist e Jakobsson 1998). 

Inouye, logo em 1915 (apud Suzuki et al 1992), relataram que a separação 

do epitélio pode causar o desenvolvimento de um dente supranumerário, o que 

segundo Alessio Jr et al (2009) acontece em associação simultânea com fatores 

genéticos e hereditários. A falta parcial de epitélio daria origem a um dente 

malformado, já que mesmo estando presente este apresentaria anomalias de forma 

e tamanho (Kim e Baek 2006), enquanto a falta significativa de epitélio levaria ao 

não desenvolvimento do dente. Excluindo os terceiros molares, o incisivo lateral é o 

dente mais frequentemente ausente na população em geral (Brekhus, Oliver e 

Montelius 1944 e Shroff e Siegel 2000). 

Larmour et al (2005) descreveram a expressividade variável da hipodontia 

como uma condição multifatorial que pode ser influenciada por fatores genéticos que 

sugerem um modo de herança poligênico, com interação de genes epistáticos e 

fatores ambientais, como infecções sistêmicas, drogas e radiação. Outros 

pesquisadores mencionaram que esta anomalia pode ser causada pelo defeito de 

um único gene e segue um padrão de herança autossômica dominante (Burzynski e 

Escobar 1983). Avanços recentes no campo da genética molecular estabeleceram a 

importância de genes homeobox específicos do desenvolvimento dentário (Alessio 

Jr et al 2009) como PAX1 e PAX9, que participam na odontogênese. Mutações 

nestes genes específicos estão relacionadas com diferentes tipos de anomalias 

dentárias. Os genes da fissura produzem alterações em muitos tecidos corporais e 

por isto também afetam a lâmina dentária (Johnson 1967). Acredita-se que ambas 
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as fissuras de lábio e palato são associadas com os genes TGFB3, MSX1, TGFA, 

FGFR1 e IRF6 (Slayton, Williams e Murray 2003, Modesto et al 2006 e Paranaiba et 

al 2011). Em seu estudo, Modesto et al (2006) concluíram que a fissura de lábio e/ou 

palato pode ser causada por mutações genéticas, e que o MSX1 é um candidato 

possível para esta mutação. Entretanto, os estudos futuros devem se concentrar nas 

variações do MSX1 e PAX9 para testar a hipótese de que estes genes podem agir 

em combinação na ocorrência de fissura labiopalatina e hipodontia (Wu et al 2011). 

As características predominantes de sua localização podem sugerir a presença de 

um componente genético semelhante que causa a hipodontia e a fissura 

labiopalatina. De acordo com Letra et al (2007), apesar de parecer improvável que 

um único gene possa afetar o desenvolvimento de ambos dente e palato, a presença 

simultânea da fissura e anomalias dentárias pode indicar fortemente o envolvimento 

de uma origem genética em comum (Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten 

2011), e uma simples contribuição do gene não deve ser descartada. Segundo 

Satokata e Maas (1994) a ocorrência de fissura e hipodontia parece ser controlada 

pelos genes homeobox MSX-1. 

As alterações dentárias de número, tamanho, forma e a região da fissura 

parecem ter uma causa em comum na maior parte dos casos, provavelmente com 

uma interação de fatores genéticos e ambientais (Alessio Jr et al 2009 e Wu et al 

2011). Paranaiba et al (2011) e Wu et al (2011) sugerem que sua severidade está 

relacionada com a severidade da fissura. Nesse sentido, as agenesias dentárias 

poderiam ser consideradas marcadores fenotípicos das fissuras labiopalatinas (Bohn 

1950). 

As alterações dentárias, especialmente dentes congenitamente ausentes, 

são uma complicação adicional para o plano de tratamento de indivíduos com 
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fissuras (Tortora et al 2008 e Wu et al 2011) e o conhecimento preciso sobre sua 

origem genética é importante para o estabelecimento de programas de prevenção e 

protocolos de tratamento adequados (Alessio Jr et al 2009). 

Com base nestes conceitos, cabe ressaltar que o conhecimento da 

ocorrência e recorrência das anomalias dentárias de número do incisivo lateral na 

área da fissura, completa uma série de informações necessárias e importantes tanto 

para orientações clínicas quanto para protocolos de prevenção e tratamento. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Neste estudo radiográfico, foi investigada a recorrência de alterações 

dentárias de número do incisivo lateral em indivíduos com fissuras completas de 

lábio e palato e a prevalência de tais alterações nas dentições decídua e 

permanente. 

Quando presentes, as alterações de número e região de implantação dos 

incisivos laterais decíduos e permanentes também foram investigadas com relação 

ao lado da fissura, presença de bandeleta de Simonart e alterações de número do 

incisivo lateral no lado não fissurado. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado em radiografias panorâmicas e periapicais da região 

da fissura dos arquivos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 

Universidade de São Paulo. Foram analisadas radiografias de indivíduos 

caucasoides com fissura completa de lábio e palato unilateral. Para o estudo, foi 

necessária a análise de diferentes radiografias de cada sujeito em diferentes 

períodos, sendo analisadas todas as radiografias disponíveis na pasta de cada 

indivíduo desde a primeira até a última mais próxima dos doze anos. O estudo 

incluiu apenas indivíduos sem síndromes, cujas radiografias disponíveis no arquivo, 

bem como a história odontológica coletada no prontuário, permitissem a avaliação 

confiável da presença ou ausência radiográfica dos incisivos laterais decíduos e 

permanentes no lado afetado pela fissura. Estes critérios de inclusão foram seguidos 

até obtenção de uma amostra de 1000 indivíduos.  

Todas as radiografias foram avaliadas por uma única examinadora, 

experiente em interpretação radiográfica em uma sala com iluminação adequada, 

sobre um negatoscópio circundado por moldura de Espuma Vinílica Acetinada 

(EVA). 

A concordância intraexaminador foi avaliada por um estudo piloto. Os 

achados foram descritos detalhadamente em porcentagens. A ocorrência de 

hipodontia ou hiperdontia dos incisivos laterais no lado afetado pela fissura, bem 

como a sua localização à mesial ou distal da fissura alveolar, associação com sexo, 

lado da fissura e presença de bandeleta de Simonart foi comparada para as 

dentições decídua e permanente pelo teste exato de Fisher, em um nível de 

significância de p<0,05. 
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5  RESULTADOS 

 

 

No início da pesquisa foi realizado um estudo piloto em 100 radiografias, que 

foram avaliadas duas vezes com intervalo de duas semanas, o qual revelou 

concordância substancial (0,79 para o incisivo lateral decíduo – lado não fissurado; 

0,80 para o incisivo lateral permanente – lado fissurado) a quase perfeita (0,82 para 

o incisivo lateral permanente – lado não fissurado; 0,89 para o incisivo lateral 

decíduo – lado fissurado) (Landis e Koch 1977). 

No total, foram avaliadas radiografias de 2826 indivíduos, dos quais 1826 

foram excluídos porque a qualidade das radiografias (quer por problemas de 

armazenamento, quer por dose de exposição inadequada) e/ou as informações do 

prontuário não permitiam a análise confiável da presença de hipodontia ou 

hiperdontia do incisivo lateral, decíduo ou permanente. A média de idade foi 7,22 

anos (mínima de 3,00 e máxima de 12,00), e o desvio padrão 1,48. Sessenta 

indivíduos que haviam sido registrados no hospital com as cirurgias primárias já 

realizadas em outros serviços (47 do sexo masculino e 13 feminino) foram excluídos 

da análise relacionada à bandeleta. 

A distribuição da amostra quanto ao lado da fissura e presença ou ausência 

de bandeleta de Simonart está descrita nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1 - Distribuição numérica da amostra de acordo com o lado da fissura. 

 

 

Figura 2 - Distribuição numérica da amostra de acordo com a presença de 
bandeleta de Simonart. 

 

Com relação ao sexo, 62,9% da amostra era composta do sexo masculino e 

37,1% feminino. Foi observada associação com o sexo apenas para a ocorrência de 

hipodontia (49,86% para o sexo feminino e 38,95% para o masculino) e hiperdontia 

(5,39% para o sexo feminino e 10,0% para o masculino) do incisivo lateral 

permanente do lado da fissura (p=0,01 e 0,01229, respectivamente). Não foi 

observada diferença entre sexos quanto à localização à mesial ou distal da fissura 

quando apenas um dente estava presente (p=0,4754).  

676 
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122 60 
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Na dentição decídua foi observada hipodontia do incisivo lateral no lado 

fissurado em 24,85% dos indivíduos com fissura do lado esquerdo e em 22,22% dos 

indivíduos com fissura do lado direito, sem associação com o lado da fissura 

(p=0,3423). Na dentição permanente foi observada hipodontia do incisivo lateral no 

lado fissurado em 45,56% dos indivíduos com fissura do lado esquerdo e em 

37,65% dos indivíduos com fissura do lado direito, com associação com o lado da 

fissura (p=0,02028). 

A presença de bandeleta de Simonart não influenciou a ocorrência de 

hipodontia do incisivo lateral no lado fissurado na dentição decídua (p=0,1375) e 

permanente (p=0,6967), bem como a implantação do incisivo lateral no lado fissurado, 

quando presente, na dentição decídua (p=0,6521) e permanente (p=0,4953). 

A distribuição das anomalias dentárias hipodontia e hiperdontia para ambos 

os lados fissurado e não fissurado, bem como o local de implantação do incisivo 

lateral do lado da fissura, estão descritos nas Figuras 3 e 4 (dentição decídua) e 

Figuras 5 e 6 (dentição permanente). Foram observados dentes supranumerários, à 

mesial e ou distal da fissura. 

 

 

Figura 3 - Distribuição numérica de hipodontia e hiperdontia para ambos os 
lados na dentição decídua. 
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Figura 4 -  Local de implantação do incisivo lateral na região da fissura, quando 

presente, na dentição decídua. 

 

 

 

Figura 5 -  Distribuição numérica de hipodontia e hiperdontia para ambos os 
lados na dentição permanente. 

 
 

 

93,00 
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Figura 6 - Local de implantação do incisivo lateral na região da fissura, quando 

presente, na dentição permanente. 

 

As porcentagens de prevalência de hipodontia para o incisivo lateral em 

ambas as dentições tanto para o lado da fissura como para o lado contralateral 

estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Hipodontia do incisivo lateral em ambas as dentições no lado da fissura e no lado sem 
fissura. 

 LF LNF p<0,05 

ILD 24,0% 1,9% 0,02546 

ILP 43,0% 6,4% 0,01 

 

A análise da recorrência de hipodontia do incisivo lateral no lado fissurado 

entre as dentições revelou associação significativa (p<0,01). Entre os incisivos 

laterais ausentes na dentição decídua, 60,41% continuaram ausentes na dentição 

permanente (Figura 7). 

21,15 

78,85 
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Figura 7 - Amarelo: Dentição decídua, Azul: Dentição permanente, Verde: 
Recorrência de hipodontia do incisivo lateral da dentição decídua para 
a permanente. 

 

Entre incisivos laterais presentes na dentição decídua, 62,33% continuaram 

presentes na dentição permanente (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Amarelo: Dentição decídua, Azul: Dentição permanente, Verde: 
Recorrência da presença do incisivo lateral da dentição decídua para a 
permanente. 
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Incisivos laterais supranumerários foram observados em 7,4% dos 

indivíduos na dentição decídua e 8,3% na dentição permanente, com associação 

estatisticamente significativa entre as dentições (p=0,01366). 

Considerando os indivíduos com hiperdontia na dentição decídua, 17,56% 

também a tiveram na dentição permanente (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Amarelo: Dentição decídua, Azul: Dentição permanente, Verde: 
Recorrência da hiperdontia do incisivo lateral da dentição decídua para 
a permanente. 

 

A localização do incisivo lateral foi avaliada considerando indivíduos que 

apresentavam apenas um incisivo lateral no lado fissurado em ambas as dentições 

decídua e permanente, ou seja, sem hipodontia ou hiperdontia, totalizando 367 

indivíduos. Nestes observou-se predominância de implantação à distal da fissura 

nas dentições decídua (93,46%) e permanente (79,56%), com associação 

estatisticamente significativa entre as dentições (p=0,01231). 

De todos os incisivos laterais decíduos irrompidos à distal da fissura, 81,04% 

dos incisivos laterais permanentes também irromperam à distal (Figura 10). 

 

 

60 69 14 
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Figura 10 - Amarelo: Dentição decídua, Azul: Dentição permanente, Verde: 
Recorrência da implantação à distal da fissura do incisivo lateral da 
dentição decídua para a permanente. 

 
 

 

As diversas combinações de presença/ausência do incisivo lateral em 

ambas as dentições são apresentadas em detalhe na Tabela 2. 

 

278 65 14 



Resultados 57 

Tabela 2 - Combinações de presença/ausência do incisivo lateral em ambas as dentições. 

1 dd à M da fissura (48 indivíduos) 

1 DP à M da fissura 10 

1 DP à D da fissura 14 

Ausência de DP 17 

1 DP à M e 1 DP à D da fissura        5 

1 DP à M e 2 DP à D da fissura   2 

1 dd à D da fissura (638 indivíduos) 

1 DP à M da fissura 65 

1 DP à D da fissura     279 

Ausência de DP                               242 

1 DP à M e 1 DP à D da fissura 44 

2 DP à M e 1 DP à D da fissura   1 

2 DP à M da fissura 

3 DP à M da fissura 

2 DP à D da fissura 

Mais de 3 DP à M da fissura 

  2 

  1 

  3 

  1 

1 dd à M e 1 dd à D da fissura (63 indivíduos) 

1 DP à M da fissura   8 

1 DP à D da fissura 22 

1 DP à M e 1 DP à D da fissura 10 

2 DP à D da fissura   2 

Ausência de DP 21 

2 dd à D da fissura (8 indivíduos) 

1 DP à M da fissura 

1 DP à M e 1 DP à D da fissura 

1 DP à D da fissura 

Ausência de DP 

  3 

  1 

  1 

  3 

1 dd à M e 2 dd à D da fissura (1 indivíduo) 1 DP à M da fissura   1 

2 dd à M da fissura (2 indivíduos) 
1 DP à M da fissura 

1 DP à M e 1 DP à D 

  1 

  1 

Ausência de dd (240 indivíduos) 

1 DP à M da fissura 15 

1 DP à D da fissura 69 

1 DP à M e 1 DP à D da fissura 

2 DP à M da fissura 

2 DP à D da fissura 

  6 

  1 

  4 

Ausência de DP     145 

dd = dente decíduo; DP = dente permanente; M = mesial; D = distal. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Alterações dentárias de número do incisivo lateral são bastante comuns em 

indivíduos com fissuras completas de lábio e palato. Estudos anteriores relataram a 

ocorrência de hipodontia e hiperdontia do incisivo lateral (Peterka, Tvrdek e 

Müllerová 1993, Ribeiro et al 2003, Pioto, Costa e Gomide 2005 e Tortora et al 

2008). O presente estudo investigou a recorrência das alterações dentárias de 

número do incisivo lateral em indivíduos com fissuras completas de lábio e palato 

nas dentições decídua e permanente por avaliação de radiografias panorâmicas e 

periapicais da região da fissura dos indivíduos em diferentes momentos do 

desenvolvimento dentário. 

Para obtenção da amostra de 1000 indivíduos foi necessária a avaliação de 

radiografias de 2826 indivíduos. A indisponibilidade de documentação radiográfica 

completa de boa qualidade e a falta de informações completas sobre a história 

odontológica sobre a presença do incisivo lateral decíduo e permanente nos 

prontuários dos indivíduos levou à exclusão de 1826 indivíduos. Este dado salienta a 

dificuldade de realização de estudos retrospectivos e a importância da obtenção e 

registro de informações padronizadas nos prontuários da instituição, a fim de 

possibilitar maior facilidade de coleta de dados em estudos futuros. 

O estudo piloto realizado em 100 radiografias revelou alto nível de 

concordância para todos os parâmetros avaliados. A análise da concordância intra-

examinador antes do início da coleta de dados é de extrema importância para validar 

os resultados da pesquisa. 

A predominância de fissuras no lado esquerdo (67,6%) condiz com os dados 

de Kim e Baek (2006), que encontraram 67,4% das fissuras localizadas no lado 
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esquerdo. A predominância de indivíduos do sexo masculino também concorda com 

o achado de Kim e Baek (2006), no qual houve maior ocorrência de fissuras 

unilaterais completas em indivíduos do sexo masculino. 

Houve associação do sexo com hipodontia e hiperdontia para o incisivo 

lateral permanente do lado da fissura, enquanto na dentição decídua foi observada 

semelhança entre sexos para ambas as anomalias. Estudos anteriores na literatura 

têm demonstrado semelhança entre sexos quanto à ocorrência de alterações 

dentárias (Dermijian, Goldstein e Tanner 1973, Ribeiro et al 2003), indicando que a 

fissura labiopalatina teria influência significativa, contrapondo um possível 

dimorfismo sexual. A observação de diferença entre sexos na ocorrência de 

hipodontia e hiperdontia no lado da fissura, com maior ocorrência de hipodontia e 

menor ocorrência de hiperdontia para o sexo feminino, pode ter sido possível devido 

ao alto número de indivíduos na presente amostra, e pode indicar um maior 

comprometimento do potencial odontogênico em indivíduos com fissuras 

labiopalatinas do sexo feminino. 

Houve maior ocorrência de hipodontia do incisivo lateral quando a fissura 

afetava o lado esquerdo tanto na dentição decídua como na permanente (24,85% e 

45,56% respectivamente), com associação significativa para a dentição permanente 

(p=0,02028). Este resultado pode evidenciar uma maior severidade da alteração no 

lado esquerdo, mas também pode ter sido influenciado pela predominância 

marcante de indivíduos com fissuras do lado esquerdo. 

A presença de bandeleta de Simonart em 12,2% da amostra, não influenciou 

a ocorrência de hipodontia do incisivo lateral no lado fissurado nem o local de sua 

implantação à mesial ou distal da fissura em ambas as dentições. Segundo Silva 

Filho et al (2006) a prevalência da bandeleta de Simonart, ponte de tecido mole na 
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base nasal ou mais internamente entre as bordas alveolares segmentadas, é de 

20,3% entre indivíduos com fissuras de lábio e palato unilaterais completas. 

Halpern e Noble (2010) consideraram como incompleta a fissura de lábio e palato 

unilateral completa com presença de bandeleta de Simonart, excluindo assim os 

indivíduos que a possuíam; entretanto, a bandeleta não interfere com a disposição 

dos feixes do músculo orbicular do lábio superior segmentados no local da fissura. 

Embriologicamente, sugere-se que a bandeleta de Simonart ocorra quando houve 

união entre os processos nasais lateral e medial, entretanto com falha parcial na 

fusão entre os processos nasal medial e maxilar (Sulik et al 1979), podendo assim 

ser um indício de menor deficiência tecidual (Semb e Shaw 1991), o que 

teoricamente poderia influenciar a ocorrência de anomalias dentárias e 

implantação do incisivo lateral na região. Os resultados não demonstraram 

influência da bandeleta sobre tais parâmetros, entretanto a baixa prevalência de 

bandeleta de Simonart observada nesta amostra também pode ter influenciado 

estes resultados. 

A hipodontia do incisivo lateral do lado fissurado demonstrou ser a anomalia 

dentária mais comum em indivíduos com fissura unilateral completa de lábio e palato 

tanto na dentição decídua (24,0%) como na permanente (43,0%). Estes valores no 

lado não fissurado foram de apenas 0,19% na dentição decídua e 6,4% na dentição 

permanente. Estes dados estão em concordância com aqueles observados por 

Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten (2011), de 22,4% de hipodontia do 

incisivo lateral do lado fissurado na dentição decídua e 43,3% na permanente. Tsai 

et al (1998) encontraram 9,9% de hipodontia do incisivo lateral no lado fissurado na 

dentição decídua e 51,8% na dentição permanente. Wu et al (2011), em seu estudo 

comparativo de anomalias dentárias associadas a diferentes tipos de fissura, 
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encontraram 56,7% de frequência de hipodontia do incisivo lateral superior do lado 

da fissura e agregaram que a frequência de hipodontia do incisivo lateral aumenta 

com a maior severidade da fissura. 

Kramer, Hoeksma e Prahl-Anderson (1989), Kim e Baek (2006), Tortora et al 

(2008) e Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten (2011) observaram também que, 

quando presente, o incisivo lateral permanente apresentava-se malformado. À 

semelhança de Wu et al (2011), estes autores observaram também que, quanto 

mais severo o tipo de fissura, maior foi a ocorrência de hipodontia do incisivo lateral 

nesta região. 

Quando um único incisivo lateral no lado fissurado estava presente, este se 

encontrava à distal da fissura em 93,00% dos casos na dentição decídua e em 

78,85% na dentição permanente. Estes dados concordam com Ribeiro et al (2003), 

que observaram a presença de um único incisivo lateral implantado à distal da 

fissura em 76,5% dos casos. Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten (2011) 

também observaram que a implantação do incisivo lateral à distal da fissura tinha 

maior ocorrência em ambas as dentições, relatando 79,73% para a dentição 

decídua e 93,69% para a permanente. A Figura 11 apresenta um caso de 

recorrência de implantação dos incisivos laterais decíduo e permanente à distal da 

fissura. 
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Figura 11 - Implantação dos incisivos laterais decíduo e permanente à distal da fissura. 

 

A hiperdontia do incisivo lateral do lado fissurado se manteve relativamente 

constante em ambas as dentições decídua (7,4%) e permanente (8,3%) para o lado 

fissurado na dentição decídua e permanente. No lado não fissurado estes valores 

foram 0,1% na dentição decídua e 0,3% na permanente. Peterka, Tvrdek e 

Müllerová (1993) relatam sobre a associação da fissura com diferentes tipos de 

anomalias dentárias, como dentes supranumerários. Contrastando os nossos dados, 

Pegelow, Alqadi e Linder-Aronson Karsten (2011) observaram maior frequência de 

supranumerários na dentição decídua (25,4%) do que na permanente (14,9%) na 

região da fissura, talvez devido à inclusão de diferentes tipos de fissura em seu 

estudo, enquanto Wu et al (2011) encontraram uma prevalência de 3,6% de dentes 

supranumerários na região da fissura e 1,2% do lado não fissurado. Kim e Baek 

(2006) observaram 5,4% e Tortora et al (2008) revelaram uma prevalência de 7,3% 

de dentes supranumerários permanentes na área da fissura, semelhante aos 

presentes resultados. 
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Com relação à implantação do incisivo lateral à mesial ou distal da fissura, 

Tsai et al (1998) relataram a possibilidade de que o potencial odontogênico do 

incisivo lateral viesse de ambas as regiões. Isto poderia explicar a hipodontia do 

incisivo lateral, sua localização no lado distal ou mesial, e a presença de um dente 

supranumerário. Indivíduos com fissuras, que apresentam deficiência severa de 

massa mesenquimal, desenvolveriam hipodontia do incisivo lateral. Indivíduos com 

deficiência menos severa teriam um incisivo lateral no lado distal ou mesial, 

possivelmente com um dente supranumerário, dependendo da localização da massa 

odontogênica em um ou ambos os processos (Ribeiro et al 2003). Estas informações 

foram corroboradas nos estudos de Hovorakova et al (2005, 2006), que 

demonstraram a origem composta da lâmina dentária do incisivo lateral por estudo 

microscópico de embriões humanos. 

No presente estudo, para análise da implantação do incisivo lateral, foram 

considerados indivíduos que apresentavam um só incisivo lateral no lado fissurado 

em ambas as dentições decídua e permanente (sem hipodontia ou hiperdontia). Esta 

análise demonstrou predominância maciça de implantação à distal da fissura, com 

alta tendência de recorrência entre as dentições (p=0,01231). Estes achados 

sugerem, nesta amostra, uma maior deficiência tecidual na região correspondente 

ao processo nasal medial, o que explicaria a maior ausência de dentes à mesial da 

fissura. 

Com relação à recorrência de alterações entre as dentições decídua e 

permanente, houve associação significativa para a ocorrência de hipodontia no lado 

fissurado entre as dentições (p<0,01). A recorrência de hipodontia da dentição 

decídua para a permanente foi de 60,41%. Por outro lado, quando um único incisivo 

lateral decíduo estava presente, a recorrência foi de 62,33%. A Figura 12 apresenta 
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um caso de recorrência de hiperdontia do incisivo lateral da dentição decídua para a 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Hipodontia do incisivo lateral do lado fissurado na dentição decídua e permanente. 

 

A recorrência de hiperdontia foi mais discreta, em 17,56% da dentição 

decídua para a permanente. A recorrência de implantação à distal foi de 81,04%. 

Estes achados evidenciam forte concordância entre as dentições, especialmente 

quando se considera a presença dos incisivos laterais decíduo e permanente e sua 

implantação à distal da fissura. 

Marinelli et al (2012) observaram que indivíduos sem fissura apresentam 

grande probabilidade de recorrência da hipodontia na dentição permanente (95,6%), 

entretanto existe também a possibilidade de hipodontia na dentição permanente sem 

ocorrência na dentição decídua, condição que também foi observada no presente 

estudo, para indivíduos com fissuras completas de lábio e palato. 

De acordo com Paranaiba et al (2011), a formação do incisivo lateral a partir 

do epitélio fusionado dos processos maxilar e nasal medial explica possíveis 
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diferenças no local de erupção entre incisivos laterais decíduos e permanentes. Ou 

seja, indivíduos com fissura apresentam duas partes epiteliais que se desenvolvem 

em incisivos laterais de ambos os lados da fissura alveolar. Um incisivo lateral 

decíduo no lado distal poderia ser formado da lâmina dentária derivada do processo 

maxilar, enquanto o permanente poderia ser formado pela lâmina dentária do 

processo nasal, mesialmente à fissura, independentemente de formar ou não um 

incisivo lateral decíduo supranumerário. Esta gênese complexa do incisivo lateral 

explica também a alta prevalência de alterações de número deste dente, 

particularmente em indivíduos com fissuras labiopalatinas nos quais esta região é 

intrinsicamente alterada, além de alta variabilidade de alterações em ambas as 

dentições decídua e permanente, o que foi corroborado pelo presente estudo.  

Segundo Suzuki et al (1992) a hipodontia do dente decíduo poderia estar 

relacionada à ação de fatores destrutivos na lâmina dentária, porém a formação 

futura de um incisivo lateral permanente poderia acontecer a partir da lâmina 

dentária remanescente. 

Estes achados salientam a importância da compreensão dos efeitos da 

etiologia multifatorial da hipodontia em ambas as dentições para o fornecimento de 

orientações cientificamente embasadas para indivíduos com fissuras unilaterais 

completas, bem como dados relevantes e aplicáveis para a equipe durante o 

processo de reabilitação. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

A prevalência de hipodontia do incisivo lateral no lado fissurado entre as 

dentições decídua e permanente foi de 24,0% e 43,0% com recorrência de 60,41% e 

associação significativa entre as dentições (p<0,01).  

A prevalência de hiperdontia do incisivo lateral no lado fissurado entre as 

dentições decídua e permanente foi de 7,4% e 8,3% com recorrência 17,56% e 

associação significativa entre as dentições (p=0,01366).  

A implantação do incisivo lateral à distal da fissura demonstrou associação 

significativa entre as dentições (p=0,01231) com um taxa de recorrência de 81,04%. 

A bandeleta de Simonart não influenciou a ocorrência de hipodontia do 

incisivo lateral nem o local de implantação à mesial ou distal da fissura; houve 

associação entre as dentições para a ocorrência de hipodontia e hiperdontia, tendo a 

hipodontia maior probabilidade de recorrência. 

Este conhecimento possibilitará melhor aconselhamento e o fornecimento de 

informações cientificamente embasadas para os pais, que se preocupam com a 

possibilidade de hipodontia do incisivo lateral permanente em idades precoces, o 

que frequentemente leva a exposições radiográficas desnecessárias. 
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