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RESUMO 
 

Um dos possíveis mecanismos de desenvolvimento da fissura 

palatina é representado pelas anomalias congênitas da coluna vertebral. Se 

faz necessária a correlação dos diferentes tipos de anomalias com as 

fissuras de lábio e/ou palato para um melhor entendimento do fenômeno 

embriológico e do processo de malformação. 

Embora alguns achados indiquem que as anomalias de vértebras 

cervicais estão presentes mais freqüentemente em fissuras palatinas que em 

outras categorias de fissura, ou que no grupo controle, a distribuição das 

anomalias em relação aos tipos de fissura é pouco analisada. 

Desta maneira o objetivo do trabalho foi determinar a prevalência das 

anomalias de vértebras cervicais superiores em indivíduos com e sem 

fissura e comparar a prevalência destas anomalias entre as amostras, bem 

como comparar a incidência das anomalias vertebrais entre os tipos de 

fissura.  

Foram utilizados 300 pacientes com fissura e 300 sem fissura. O 

presente estudo confirma a provável associação entre fissuras labiopalatinas 

e as anomalias cervicais. 

Houve diferença estatisticamente significante na incidência das 

anomalias cervicais no grupo com fissura (38,67%) quando comparada com 

o grupo controle (31,00%). Concordando com os achados da literatura, a 

hipótese de a presença da anomalia cervical estar relacionada com a 

etiologia da fissura labiopalatina é provável, mas são necessários mais 

estudos na área. 

Não houve diferença significante quando foram comparados os tipos 

de fissura,nem quando foram comparados os sexos tanto do grupo controle 

e do grupo fissurado. 

 
Palavras-chave: anomalia, vértebras cervicais, fissura labiopalatina. 
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ABSTRACT 
 

Prevalence comparison of upper cervical vertebral anomalies 
in patients with cleft lip and/or palate and noncleft patients 

 
One of the possible mechanisms for cleft palate development is 

represented by the congenital anomalies of the vertebral spine. Correlation of 

cleft different types with associated anomalies may enhance the 

understanding on the embryonic phenomena and processes of malformation  

The studies have observed a relationship between cleft palate and 

vertebral anomalies. Vertebral anomalies are more often seen in cleft 

patients than in the control group, although the distribution of the anomalies 

between the cleft types is scarcely studied. 

The aim of this study was to investigate the prevalence of upper 

cervical vertebrae anomalies in patients with isolated cleft lip, isolated cleft 

palate, complete cleft lip and palate and in non cleft patients, and compare 

the prevalence of these anomalies between groups and between genders. 

The sample was composed of 300 lateral cephalograms of patients 

with clefts and 300 lateral cephalograms of patients without clefts of both 

genders.  

There was statistical significant difference in the prevalence of cervical 

anomalies in the cleft group (38,67%) when compared with the noncleft 

sample (31,00%). In this way, the study confirms the probable association 

between clefts and cervical anomalies, but further research is needed. 

There were no statistical significant difference neither when the types 

of cleft were compared with each other nor when both sexes were compared 

in the two samples, control group and cleft group. 

 

Key words: anomaly, cervical vertebra, cleft lip/palate. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento normal da maxila e do palato tem início próximo à 

sexta semana de vida intra-uterina e requer o crescimento e a fusão dos 

processos medianos nasais e processos maxilares para formar o lábio e a 

fusão das conchas ou processos palatinos para formar o palato ocorre na 

décima semana. (Baroni et al.1) 

As malformações craniofacias, em particular as fissuras labiopalatais, são 

as anomalias congênitas mais comuns em humanos. Fissuras do lábio e do 

palato afetam aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos no mundo. A 

taxa de incidência é variável e depende da origem geográfica 

(Vanderas2,1987). E 0,19:1000 nascimentos no Brasil (Loffredo, Freitas and 

Grigollib3, 2001). 

De etiologia complexa com múltiplas influências genéticas e do meio 

ambiente (Murray4, 2002) as fissuras de lábio e palato são motivo de vários 

estudos que visam contribuir para a melhor elucidação de sua patogênese.  

Estudos feitos anteriormente a este, relatam a provável associação das 

anomalias de vértebras cervicais superiores com as fissuras labiopalatinas 

devido à maior incidência dessa anomalia em pacientes fissurados (Ross 

and Lindsay5, 1965; Osborne, Pruzansky and Koepp-Baker6, 1971; Minaba7, 

1972; Sandham8, 1986; Hoenig and Schoener9, 1992; Smahel and 

Skvarilova10, 1993; Ugar and Semb11, 2001). 

Atualmente, têm sido propostos outros mecanismos para a formação das 

fissuras orofacias dentre eles a mutação na região do lócus gênico 19q13 

Warrington et al.12(2006).  

Para o estudo da provável associação entre as anomalias de lábio e/ou 

palato devemos considerar alguns aspectos atuais sobre a etiologia das 

fissuras. Várias linhas de pesquisa destacaram a importância de um ou mais 

genes no lócus 19q13 na etiologia da fissura. Uma meta-análise de 13 

mapeamentos genéticos associou o 19q13 ao aparecimento da fissura. Esta 
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meta-análise combinou dados de várias populações para detecção dos 

possíveis lócus ligados à fissura do lábio e/ou palato Marazita et al.13 (2004).  

No entanto, após pesquisa de Warrington et al.12(2006) sobre o papel do 

lócus 19q13 na etiologia da fissura, chegaram a conclusão de que uma 

provável mutação está dentro do gene em questão ou próximo a ele, o que 

demanda um mapeamento mais detalhado da região gênica.  

Fissuras de lábio com ou sem palato fissurado e fissuras palatinas 

ocorrem devido a uma falha na fusão dos processos faciais e/ou conchas 

palatinas. As fissuras não-sindrômicas podem ser decorrentes de anomalias 

genéticas ou fatores ambientais (Baroni et al.1 et al) que alteram a 

composição da matriz extracelular, afetando o padrão, migração, 

proliferação, e diferenciação celular. 

Um dos possíveis mecanismos de desenvolvimento da fissura palatina é 

representado pelas anomalias congênitas da coluna vertebral. Um pescoço 

curto com sinostoses vertebrais ou alguma outra modificação pode levar a 

uma limitação da extensão essencial da cabeça do feto interferindo na 

inferiorização do complexo glossomandibular, o que poderia resultar em 

desenvolvimento inadequado do espaço livre acima da língua, necessário 

para a horizontalização das conchas palatinas, induzindo o desenvolvimento 

da fissura palatina e da fissura do palato mole (Ross e Lindsay5, 1965). 

 Considerando esta uma hipótese provável na etiologia das fissuras 

labiopalatinas, julgamos oportuna a investigação da possível relação entre a 

formação da fissura e a anomalia vertebral. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Em 1960, Fraser14 induziu a partir de diferentes agentes teratogênicos 

fissuras tanto no lábio quanto no palato em animais. Cinco anos depois, em 

1965, Ross e Lindsay5 relataram uma alta incidência de anomalias vertebrais 

em pacientes com fissura labiopalatal.  

Um ano após o estudo de Ross e Lindsay5, Curtis e Walker (1961) apud 

Ross e Lindsay15 (1961) estabeleceram que a fissura de palato é uma 

anomalia separada da fissura de lábio associada ou não à fissura palatina. A 

fissura de lábio é considerada de etiologia multifatorial por apresentar um 

componente genético, provavelmente envolvendo dois genes recessivos, e 

também componentes ambientais. Já a fissura palatina parece ocorrer 

devido a fatores ambientais com influência genética limitada. Cohney (1963) 

apud Ross e Lindsay16 em 1963 observou a ocorrência de fissura palatina 

em pacientes com síndrome de Klippel-Feil, que apresenta como uma de 

suas características a fusão em bloco das vértebras cervicais. 

A fim de demonstrar a relação entre o desenvolvimento da região cervical 

da coluna vertebral com as estruturas faciais e a relação com a etiologia das  

fissuras palatinas, Ross e Lindsay5 (1965) realizaram um estudo com 342 

pacientes com fissura de lábio e/ou palato do Hospital for Sick Children de 

Toronto, Canadá. A severidade da anomalia de vértebra foi classificada em: 

leve, moderada e severa. Após análise estatística dos dados foi constatado 

uma grande diferença na incidência das anomalias de vértebras entre as 

amostras com fissura e sem  fissura. Também foi constatada grande 

diferença na incidência de anomalias vertebrais severas entre o grupo com 

fissura palatina e o grupo com outros tipos de fissura.  

Os autores constataram ainda que as anomalias cervicais severas ou 

moderadas ocorrem mais freqüentemente em pacientes fissurados , mas as 

anomalias leves não. As anomalias leves tiveram incidência semelhante na 

amostra com e sem fissura. 
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A deficiência no arco posterior da vértebra Atlas ocorre principalmente 

por fusão incompleta na linha média. Em pacientes fissurados, apenas no 

palato, pode indicar um mecanismo comum envolvido na fusão das 

vértebras e dos processos palatinos durante o desenvolvimento embrionário. 

A fissura palatina pode ocorrer devido a um distúrbio no crescimento 

cervical, no momento da elevação dos processos palatinos, implicando na 

mudança de postura da cabeça do feto o que impossibilita que a mandíbula 

fique livre permitindo o abaixamento da língua (Ross e Lindsay5,1965).  

Esta deficiência acima citada é pelo menos sete vezes mais comum em 

pacientes com fissura de palato quando estes são comparados a grupos 

controle (Sandham8, 1986; Hoenig e Schoener9, 1992). 

A ocorrência de anomalias de vértebras cervicais em pacientes com 

fissura de lábio e/ou palato foi relatada ainda por vários autores (Osborne, 

Pruzansky e Koepp-Baker6, 1971; Minaba7, 1972; Farman e Escobar17, 

1982; Horswell18,1991; Hoenig e Schoener9,1992; Smahel e Skvarilova10, 

1993; Ugar e Semb11,2001). 

Os estudos relacionados à embriogênese também tem contribuído para o 

entendimento da associação das anomalias cervicais em pacientes com 

fissura. 

Sulik, Cook e Webster19 (1988) investigaram agentes teratogênicos 

envolvidos nas malformações faciais e constatou que o ácido retinóico por 

volta do 9º dia da embriogênese provocava deficiência nos tecidos de 

origem da crista neural, incluindo os componentes esqueléticos do ramo e 

côndilo da mandíbula assim como a região zigomática, causando 

deficiências no palato mole e na parte posterior do palato duro. 

É importante salientar que os tecidos que dão origem à coluna vertebral 

também são provenientes da crista neural. Durante a quarta semana de 

gestação as células que formam os esclerótomos começam a migrar em 

direção à notocorda e tubo neural e os envolvem. Logo após isto ocorrer 

cada camada de esclerótomos dará origem à área cranial e caudal, 

formando o disco intervertebral entre estas duas camadas de células. A falha 



Revisão de Literatura                                              47 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

nesta segmentação pode resultar em anomalia congênita como a fusão 

vertebral (Kaplan, Spivak e Bendo20, 2005). 

Osborne, Pruzansky e Koepp-Baker6 (1971) investigaram a presença de 

anomalias de vértebras cervicais em crianças com fissura de lábio e palato. 

Os achados obtidos indicaram que as anomalias de vértebras cervicais 

estavam presentes com maior freqüência nos indivíduos com fissura palatina 

do que em indivíduos com outros tipos de fissura e do grupo não fissurado. 

Minaba7 (1972), em seu estudo, também encontrou maior incidência de  

anomalias de vertebrais, especialmente a fusão, no grupo com fissura de 

lábio e palato quando comparou os resultados com os obtidos no grupo 

controle, apesar de não ter constatado nenhuma relação das anomalias 

vertebrais com o tipo de fissura. 

Em 1979 F a r m a n ,  N o r t j e  e  J o u b e r t 2 1  avaliando radiografias em 

norma lateral de 220 adolescentes (104 meninos e 116 meninas) e de 2 

indivíduos com síndromes que envolviam estruturas ósseas, uma menina 

com disostose craniofacial e um menino com displasia óculo-dento-óssea, 

notaram que algumas variações na anatomia da vértebra Atlas eram visíveis. 

As variações de anatomia foram então subdivididas quanto à morfologia das 

margens posteriores do processo articular superior (presente em 8% dos 

casos), deiscências dos arcos posteriores (8 indivíduos) e ossículos 

acessórios (3 indivíduos). A presença de tais características anatômicas 

diferentes nas duas síndromes ósseas estudadas, sugeriu o estudo do perfil 

radiográfico da primeira vértebra cervical. 

Em trabalho feito por Shprintzen et al.22(1985) os autores avaliaram as 

características de 1000 pacientes do Centro de Desordens Craniofaciais do 

Centro Médico Montefiore, Bronx, NY, com fissuras de lábio e/ou palato. Foi 

feita análise clínica genética e morfológica, radiografias, exames 

citogenéticos, testes metabólicos e outros exames laboratoriais necessários 

para detectar as anomalias associadas à fissura de lábio e/ou palato. Dos 

1000 pacientes estudados, os autores encontraram 63,4% de pacientes com 

anomalias associadas à fissura. 
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Neste mesmo trabalho os autores relatam após uma revisão de literatura 

que a maior incidência das anomalias associadas ocorreu com os pacientes 

com fissura do palato, e os pacientes com fissura labial tinham menor 

freqüência de anomalias associadas (Shprintzen et al.22, 1985). 

Posteriormente S a n d h a m 8  (1986), em uma amostra de 105 pessoas 

(53 homens e 52 mulheres) com fissura de lábio ou palato, em Edinburgo, 

constatou que 13,3% apresentavam anomalias de vértebras cervicais, essa 

ocorrência era maior que no grupo controle (0,8%). Quando analisados os 

subgrupos dos diferentes tipos de fissura o autor sugeriu que poderia haver 

relação entre a fissura palatina e a deficiência no arco posterior vertebral. 

Semelhante aos achados descritos por O s b o r n e ,  P r u z a n s k y  e  

K o e p p - B a k e r 6  (1971). 

Horswell18 (1991) compilou dados de 468 telerradiografias em norma 

lateral de pacientes de duas clínicas de fissura palatina da Universidade de 

Connecticut, observou que 22% dos pacientes do grupo com fissura 

apresentaram anomalias vertebrais, enquanto que somente 7% do grupo 

controle apresentaram anomalias vertebrais. 

Ugar e Semb11 (2001) compararam a prevalência de anomalias de 

vértebras cervicais superiores em pessoas com fissura palatina, fissura 

labiopalatina unilateral e bilateral, e pessoas sem fissura. Para isso usaram 

telerradiografias em norma lateral, de uma amostra de 611 crianças (334 

homens e 277 mulheres) provenientes do arquivo de radiografias do 

departamento de crescimento dentofacial de fissuras de lábio e palato de 

Oslo. Os achados mostraram que 18,2% do grupo com fissura 

apresentavam anomalias de vértebras cervicais, o dobro do grupo controle 

(9,1%). 

Alguns artigos (Farman, Nortje e Joubert21,1979, Farman e Escobar17, 

1982) consideram como variações menores na anatomia das vértebras 

cervicais as deiscências, presença de ossículos acessórios e diferenças no 

perfil dos processos articulares superiores da primeira vértebra cervical. 

Anomalias mais severas incluem falha na segmentação (vértebras em 
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bloco), displasia e fissura do processo odontóide. Outros autores (Ugar e 

Semb11, 2001; Sandham8, 1986) consideram a deiscência uma anomalia e 

não uma variação anatômica. 

Embora alguns estudos tenham encontrado relação entre fissura palatina 

e as anomalias vertebrais (Osborne, Pruzansky e Koepp-Baker6, 1971; 

Minaba7, 1972; Sandham8, 1986; Horswell18, 1991; Hoenig e Schoener9, 

1992; Smahel e Skvarilova10, 1993;  Ugar e Semb11, 2001) a fissura labial é 

raramente associada a anomalias cervicais (Ross e Lindsay5, 1965). 

Também existem relatos de que as pessoas com fissura labial e/ou palatina 

exibem maior prevalência de anomalias de vértebras cervicais do que os 

grupos controle, apesar de a distribuição do tipo de anomalia em relação aos 

tipos de fissura ser pouco avaliada (Sandham8, 1986). 

Em 1979, Farman, Nortje e Joubert21, e em 1982, Farman e Escobar17 

descreveram com detalhes as anomalias de vértebras cervicais nas 

telerradiografias em norma lateral. As anomalias descritas pelos autores 

incluíam variações de anatomia normal da vértebra Atlas, com diferentes 

graus na margem, vértebras supranumerárias, ossículos acessórios, 

vértebras em bloco e a espinha bífida. 

As dificuldades na interpretação das imagens radiográficas e 

conseqüentemente no diagnóstico das anomalias de vértebras cervicais 

podem ser minimizadas com o conhecimento da anatomia de vértebras 

normais e da anatomia radiográfica da coluna vertebral (Bailey23, 1952; 

Farman e Escobar17, 1982). 

A correlação dos diferentes tipos de fissura com anomalias associadas 

pode levar a um melhor entendimento do fenômeno embriológico e dos 

processos de malformação (Diewert24, 1986; Sulik, Cook e Webster19,1988). 

Embora em alguns artigos os pesquisadores concordem que pacientes 

com fissura de lábio e palato exibem uma maior prevalência de anomalias da 

coluna cervical quando comparados com grupos controle (Osborne, 

Pruzansky e Koepp-Baker6, 1971, Minaba7, 1972; Sandham8, 1986; 

Horswell18, 1991; Hoenig e Schoener9, 1992; Smahel e Skvarilova10, 1993; 
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Ugar e Semb11, 2001), a distribuição das anomalias em relação aos 

diferentes tipos de fissura ainda é pouco estudada. 
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3. PROPOSIÇÃO 

Este trabalho tem como objetivos: 

1. Determinar a prevalência das anomalias de vértebras cervicais 

superiores em pacientes com fissura pré-forame, pós-forame e transforame 

incisivo. 

2. Comparar a prevalência destas anomalias entre os grupos. 

3. Comparar a prevalência entre os sexos masculino e feminino. 

4. Determinar a prevalência das anomalias de vértebras cervicais 

superiores em pacientes sem fissura. 

5. Comparar a prevalência das anomalias de vértebras cervicais 

superiores nos grupo com e sem fissura labiopalatina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas neste estudo 300 telerradiografias obtidas em norma 

lateral, de pacientes com fissura e de idade superior a 6 anos (Sandham8, 

1986; Hoenig e Schoener9, 1992) que foram escolhidas randomicamente do 

acervo radiográfico do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

da Universidade de São Paulo – Bauru, SP. 

Esta amostra foi subdividida em três subgrupos de acordo com a 

classificação de Spina25 (1973): 

1. Pacientes com fissura pré-forame incisivo 

2. Pacientes com fissura pós-forame incisivo 

3. Pacientes com fissura transforame incisivo  

O grupo controle foi constituído por 300 telerradiografias em norma 

lateral de pacientes não fissurados e de idade também superior a 6 anos 

provenientes do arquivo de documentação da Disciplina de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – Bauru, SP. 

Para que houvesse uma maior padronização das amostras optou-se por 

analisar radiografias de pessoas com 12 a 13 anos, à época da tomada 

radiográfica e foram excluídos pacientes sindrômicos. 

Antes de examinadas as amostras o projeto foi analisado pelo comitê de 

ética do HRAC-USP e da FOB-USP e somente após a aprovação deste 

órgão e autorização dos departamentos envolvidos as radiografias foram 

analisadas (anexo). 

As radiografias foram examinadas ao negatoscópio de luz fria, por um 

único examinador, e foi feito o traçado do perfil das vértebras cervicais (C1 a 

C4) em papel vegetal com lapiseira de grafite de 0,7 mm.(Apêndice A). 

Os pacientes foram classificados quanto à presença ou não de anomalia 

(Figuras 1, 2, 3 e 4). 
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As anomalias de vértebras cervicais podem ser divididas em deficiências 

do arco posterior (espinha bífida e deiscência) e fusões (entre duas 

vértebras, fusão em bloco e occiptalização). 

A espinha bífida consiste na incompleta fusão do arco posterior vertebral. 

A deiscência implica no incompleto desenvolvimento das estruturas 

vertebrais, pode acontecer no arco posterior ou no anterior. 

A fusão é a junção de uma vértebra à outra na face articular. Esta pode 

ocorrer entre duas ou mais vértebras. Quando acomete mais de duas 

vértebras é denominada fusão em bloco.  
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Figura 1- Aspecto radiográfico das vértebras cervicais com deficiência no arco 
posterior (deiscência) visto em telerradiografia em norma lateral com seu traçado. 
 

 
Figura 2- Aspecto radiográfico das vértebras cervicais com deficiência no arco 
posterior (espinha bífida) visto em telerradiografia em norma lateral com seu traçado. 
 



Material e Métodos                                                60 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Figura 3- Aspecto radiográfico das vértebras cervicais com fusão (entre C2 e C3) visto 
em telerradiografia em norma lateral com seu traçado. 
 
 

 
 
Figura 4- Aspecto radiográfico das vértebras cervicais normais visto em 
telerradiografia em norma lateral com seu traçado 
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5. RESULTADOS 
5.1. Comparação entre o grupo de pacientes com fissura e o grupo 

controle 
 

Quando comparada a amostra de pacientes com fissuras 

labiopalatinas (FLP) e o grupo controle houve diferença estatisticamente 

significante. Evidenciando maior incidência de anomalias de vértebras 

cervicais superiores em pacientes com fissuras labiopalatinas (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1- Comparação da presença de anomalia de vértebras cervicais nos grupos de 
pacientes com fissura labiopalatina (FLP) e controle 

 

Grupo 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pacientes FLP     116       38,67     184       61,33         300    100,00 

Controle      93        31,00     207       69,00         300    100,00 

χ2 = 3,88; p= 0,049 significante 
 

 
A prevalência de anomalias cervicais por tipo de fissura e no grupo 

controle pode ser visualizada na tabela 2. 
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Tabela 2- Distribuição das anomalias de vértebras cervicais por tipo de fissura em 
ambos os sexos comparada com o grupo controle 

 

Grupo 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame       19        37,25       32        62,75         51      100,00 

Transforame       81        38,39     130       61,61        211     100,00 

Pós-forame      16        42,11      22        57,89         38      100,00 

Controle      93        31,00     207       69,00        300     100,00 

χ2 = 4,13; p= 0,247  não significante 
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5.2 - Amostra de pacientes com fissura 
5.2.1- Comparação da prevalência de anomalia de vértebras 

cervicais entre os tipos de fissura 
 
Quando analisados os resultados obtidos na amostra de pacientes 

com fissuras, e comprados os tipos de fissuras, não houve diferença 

estatisticamente significante entre as fissuras pré-forame incisivo, 

transforame incisivo e pós-forame incisivo (Tabela 3). 
 
 
Tabela 3- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura em ambos os sexos 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame       19        37,25       32        62,75         51      100,00 

Transforame       81        38,39     130       61,61       211      100,00 

Pós-forame      16        42,11      22        57,89         38      100,00 

Total     116       38,67     184       61,33       300      100,00 

χ2 = 0,24; p= 0,887 não significante 
 

 
Os resultados obtidos na avaliação da prevalência de anomalias 

cervicais por subtipo de fissura podem ser vistos na tabela 4. 
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Tabela 4- Anomalias de vértebras cervicais por subtipo de fissura em ambos os sexos  

 

Subtipo de 
Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame 
Unilateral 

     16        38,10      26        61,90          42      100,00 

Pré-forame 
Bilateral 

      3         33,33       6         66,67           9       100,00  

Transforame 
Unilateral 

     56        41,79      78        58,21         134     100,00 

Transforame 
Bilateral 

     25        32,47      52        67,53          77      100,00 

Pós-forame      16        42,10      22        57,90          38      100,00 

Total     116       38,67     184       61,33         300     100,00 

χ2 = 2,10; p= 0,717 não significante 

 

 

Das radiografias interpretadas, da amostra de pacientes com fissuras 

labiopalatinas (FLP), 59,67% eram de pacientes do sexo masculino e 

40,33% do sexo feminino. Estas radiografias foram subdivididas levando-se 

em consideração o tipo de fissura. Da amostra total observou-se que 17,00% 

dos pacientes possuíam fissura pré-forame incisivo, 70,33% fissura 

transforame incisivo e 12,67% fissura pós-forame incisivo (Tabela 5). 
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Tabela 5- Distribuição dos tipos de fissura por sexo 

Tipo de Fissura Homens 

n             % 

Mulheres 

n             % 

Homens e Mulheres 

n             % 

Pré-forame       27           

9,00 

      24          
8,00 

      51         17,00 

Transforame      140         

46,67 

      71        

23,66 

     211        70,33 

Pós-forame       12            

4,00 

      26          

8,67 

      38         12,67 

Total      179         

59,67 

     121       

40,33 

     300      100,00 
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5.2.2 Análise da amostra por sexo 
5.2.2.1 Sexo Masculino 
 

Dentre os pacientes do sexo masculino 35,75% apresentavam 

anomalias nas vértebras cervicais (Tabelas 6 e 7), sendo que 54,69% delas 

foram classificadas como deficiências no arco posterior, 34,38% como 

fusões e 10,94% eram resultantes da associação de mais de uma anomalia. 

(Tabelas 8 e 9). 

 

 
Tabela 6- Comparação da presença de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura no sexo masculino 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame        9         33,33      18        66,67       21         100,00 

Transforame       50        35,71      90        64,29       91         100,00 

Pós-forame       5         41,67       7         58,33       12         100,00 

Total      64        35,75     115       64,24      179        100,00 

χ2 = 0,25; p= 0,882 não significante 

 
 
 À análise estatística dos dados não houve diferença estatisticamente 

significante quando foram comparados os indivíduos do sexo masculino 

quanto ao tipo de fissura. Não houve maior acometimento das anomalias 

cervicais em nenhum tipo de fissura. 

Quando analisados os resultados da presença de anomalias cervicais, 

por subtipo de fissura, no sexo masculino, pelo teste do qui-quadrado, não 

houve diferença estatisticamente significante assim o subtipo de fissura não 

interferiu na incidência de anomalia cervical na amostra estudada (Tabela 7). 
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Tabela 7- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais por subtipo de 
fissura no sexo masculino 

 

Subtipo de 
Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame 
Unilateral 

      7         33,33         14       66,67       21         100,00 

Pré-forame 
Bilateral 

      2         33,33          4        66,67         6          100,00  

Transforame 
Unilateral 

     35        38,46         56       61,54       91         100,00 

Transforame 
Bilateral 

     15        30,61       34       69,39       49         100,00 

Pós-forame       5         41,67        7        58,33       12         100,00  

Total      64        35,75      115      64,24      179        100,00 

χ2 = 1,11; p= 0,893 não significante 
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Tabela 8- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura no sexo masculino 

 

Tipo de 
Fissura 

 

Deficiência no 
arco posterior 

  n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Pré-forame    6         

66,67 

   2       22,22     1         

11,11 

       7      

100,00 

Transforame   28        

56,00 

  16      32,00     6         

12,00 

      35     

100,00 

Pós-forame   1         

20,00 

   4       80,00     0           

0,00 

       5      

100,00 

Total  35        

54,69 

 22       34,38      7        

10,94 

      64     

100,00 

χ2 = 5,45; p= 0,244 não significante 
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Tabela 9- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por subtipo de 
fissura no sexo masculino 

 

Subtipo de 
Fissura 

 

Deficiência 
no arco 
posterior 

  n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Pré-forame 
Unilateral 

  5         

71,43  

  1        

14,29 

     1        

14,29  

       7      100,00

Pré-forame 
Bilateral 

  1         

50,00   

  1        

50,00   

     0          

0,00  

       2      100,00

Transforame 
Unilateral 

 17        

48,57   

 13       

37,14    

     5        

14,29   

      35     100,00

Transforame 
Bilateral 

 11        

73,33   

  3        

20,00   

     1          

6,67  

      15     100,00

Pós-forame   1         

20,00   

  4        

80,00   

     0          

0,00 

       5      100,00

Total  35        

54,69 

 22       

34,38 

     7        

10,94 

      64     100,00

χ2 = 9,08; p= 0,335 não significante 

 

 

Durante a avaliação das imagens radiográficas as deficiências no arco 

posterior foram subdivididas em: espinha bífida e deiscências. A fusão foi 

subdividida em: fusão entre vértebras, fusão em bloco e occiptalização. A 

distribuição dos subtipos de anomalias cervicais pode ser visualizada no 

apêndice B. 
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5.2.2.2 Sexo Feminino 
 
A amostra do sexo feminino apresentou anomalias de vértebras 

cervicais em 42,98% dos casos (Tabelas 10 e 11), sendo 40,38% foram 

classificadas como deficiências no arco posterior, 42,31% como fusões e em 

17,31% houve associação de mais de uma anomalia cervical. (Tabelas 12 e 

13). 

 
Tabela 10- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura no sexo feminino 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame       10        41,67      14        58,33         24      100,00 

Transforame       31        43,66      40        56,34         71      100,00 

Pós-forame      11        42,31      15        57,69         26      100,00 

Total      52        42,98      69        57,02       121      100,00 

χ2 = 0,035; p= 0,982 não significante 

 

 

À análise estatística dos dados não houve diferença estatisticamente 

significante quando foram comparados os indivíduos do sexo feminino 

quanto ao tipo de fissura. Não houve maior acometimento das anomalias 

cervicais em nenhum tipo de fissura. 

 

Quando comparados os dados, a presença de anomalias cervicais 

por subtipo de fissura, no sexo feminino, pelo teste do qui-quadrado, não 

houve diferença estatisticamente significante, o subtipo de fissura não 

interfere na incidência de anomalia cervical na amostra estudada (Tabela 

11). 
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Tabela 11- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais por subtipo 
de fissura no sexo feminino 

 

Subtipo de 
Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame 
Unilateral 

      9         42,86      12        57,14         21      100,00  

Pré-forame 
Bilateral 

      1         33,33       2         66,67          3       100,00  

Transforame 
Unilateral 

     21        48,84      22        51,16         43      100,00 

Transforame 
Bilateral 

     10        35,71      18        64,29         28      100,00 

Pós-forame      11        42,31      15        57,69         26      100,00 

Total      52        42,98      69        57,02       121      100,00 

χ2 = 1,32; p= 0,857 não significante 
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Tabela 12- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura no sexo feminino 

 

Tipo de 
Fissura 

 

Deficiência 
no arco 
posterior 

  n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Pré-forame    4         

40,00 

   4       

40,00 

    2         

20,00  

      10       

100,00 

Transforame   15        

48,39 

  11      

35,48 

    5         

16,13 

      31       

100,00  

Pós-forame   2         

18,18  

   7       

63,64 

    2         

18,18  

      11       

100,00 

Total  21        

40,38 

  22      

42,31 

    9         

17,31 

      52       

100,00 

χ2 = 3,44; p= 0,486 não significante 
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Tabela 13- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por subtipo de 
fissura no sexo feminino 

 

Tipo de 
Fissura 

 

Deficiência no 
arco posterior 

n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Pré-forame 
Unilateral 

  4          

44,44 

   3       

33,33 

    2          

22,22 

       9      

100,00 

Pré-forame 
Bilateral 

  0            

0,00 

   1     

100,00  

    0           

0,00 

       1      

100,00   

Transforame 
Unilateral 

 12         

57,14 

   6       

28,57 

    3         

14,29 

      21     

100,00 

Transforame 
Bilateral 

  3          

30,00   

   5       

50,00 

    2         

20,00 

      10     

100,00 

Pós-forame   2          

18,18 

   7       

63,64 

    2         

18,18  

      11     

100,00 

Total  21         

40,38 

  22      

42,31 

    9         

17,31 

      52     

100,00 

χ2 = 7,18; p= 0,516 não significante 
 

 

A distribuição dos subtipos de anomalias cervicais por tipo de fissura 

no sexo feminino é mostrada no apêndice C. 
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5.3.3 Comparação entre os sexos masculino e feminino do grupo 
controle 
  

Quando comparados os sexos masculino e feminino não houve 

diferença estatisticamente significante (Tabelas 14 e 15). Os dados 

evidenciam que não houve predileção por nenhum sexo na amostra de 

pacientes com fissuras labiopalatinas. 

 

 
Tabela 14- Comparação da presença de anomalias de vértebras cervicais entre os 
sexos masculino e feminino  

 

Sexo 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Homens      64        35,75     115       64,24       179       100,00 

Mulheres      52        42,98      69        57,02       121       100,00 

Total     116       38,67    184        61,33       300       100,00 

χ2 = 1,51; p= 0,208 não significante 
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Tabela 15- Comparação da prevalência de anomalias de vértebras cervicais por tipo 
de fissura entre os sexos masculino e feminino  
Sexo masculino: 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame        9         33,33      18        66,67         27      100,00 

Transforame       50        35,71      90        64,29       140      100,00 

Pós-forame       5         41,67       7         58,33         12      100,00 

Total      64        35,75     115       64,24      179       100,00 

χ2 = 0,25; p= 0,881 não significante 
 
 
Sexo feminino: 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Pré-forame       10        41,67      14        58,33         24      100,00 

Transforame       31        43,66      40        56,34         71      100,00 

Pós-forame      11        42,31      15        57,69         26      100,00 

Total      52        42,98      69        57,02       121      100,00 

χ2 = 0,04; p= 0,982 não significante 
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Tabela 16- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais por subtipo 
de fissura entre os sexos masculino e feminino 

 

Tipo de Fissura 

Presença de anomalia 
vertebral 

Homens 

n             % 

Presença de anomalia 
vertebral  

Mulheres 

n             % 

Pré-forame Unilateral                7           3,91          9           7,44 

Pré-forame Bilateral                2           1,12          1           0,83 

Transforame Unilateral               35        19,54         21        17,36 

Transforame Bilateral               15          8,39        10           8,26 

Pós-forame                5           2,79        11           9,09 

Total com anomalia               64        35,75 52         42,98 

Total da amostra              179      100,00       121      100,00 

 



Resultados                                                        79 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Tabela 17- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por tipo de 
fissura nos sexos masculino e feminino 

 

Tipo de 
Fissura 

Deficiência 
no arco 

posterior 

n             % 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Pré-forame    10       

52,63 

   6      

31,58 

    3          

15,79 

      19     100,00 

Transforame    43       

53,09 

  27     

33,33 

   11         

13,58 

      81     100,00 

Pós-forame   3         

18,75 

  11     

68,75 

    2          

12,50 

      16     100,00 

Total  56        

48,28 

  44     

37,93 

   16        

13,79 

     116    100,00 

χ2 = 8,09; p= 0,088 não significante 
 

 
 
Tabela 18- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais por sexo 

 

Tipo de 
Fissura 

Deficiência 
no arco 

posterior 

n             % 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Homens  35     

54,69 

  22      34,38     7         

10,94 

      64       100,00 

Mulheres  21     

40,38 

  22      42,31     9         

17,31 

      52       100,00 

Total  56     

48,28 

  44      37,93    16        

13,79 

     116      100,00 

χ2 = 2,54; p= 0,281 não significante 
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5.3 Avaliação da amostra de pacientes do grupo controle 
 

Foram analisadas 300 radiografias no grupo controle, destas 134 

(44,67%) de pacientes do sexo masculino e 166 (55,33%) do sexo feminino 

(Tabela 18). 

   
Tabela 19- Distribuição do grupo controle por sexo 

Grupo Homens 

n             % 

Mulheres 

n             % 

Homens e Mulheres 

n             % 

Grupo controle     134       44,67     166       55,33         300     100,00 

 

 
5.3.1- Sexo masculino 
 

Das radiografias analisadas 33,58% da amostra do sexo masculino 

apresentou anomalia de vértebra cervical (Tabela 19), sendo 40% das 

anomalias classificadas como deficiências no arco posterior, 46,67% como 

fusões e 13,33% dos pacientes com anomalia possuíam associação de mais 

de uma anomalia (Tabela 20). 

 

 
Tabela 20- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle do sexo masculino 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Grupo controle      45        33,58      89        66,42         134    100,00 
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Tabela 21- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle do sexo masculino 

 

Tipo de 
Fissura 

Deficiência 
no arco 

posterior 

n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Grupo 
controle 

 18     

40,00 

  21      46,67      6        

13,33 

      45     100,00 

 

 

5.3.2- Sexo Feminino 
 

Quando analisadas as radiografias do sexo feminino foi constatado 

que 28,92% apresentaram anomalia de vértebra cervical (Tabela 21). Desta 

amostra com anomalia 37,50% dos casos foram classificados como 

deficiência no arco posterior, 54,17% como fusão e 8,33 com associação de 

mais de uma anomalia (Tabela 22).  

 
Tabela 22- Distribuição da presença de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle do sexo feminino 

 

Tipo de Fissura 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Grupo controle      48        28,92     118       71,08        166     100,00 
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Tabela 23- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle do sexo feminino 

 

Tipo de 
Fissura 

Deficiência 
no arco 

posterior 

n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Grupo 
controle 

 18     

37,50   

  26      54,17      4          

8,33 

      48      100,00 

 

 

5.3.3- Comparação entre os sexos masculino e feminino do 
grupo controle 

 

 Quando comparados os sexos masculino e feminino do grupo 

controle quanto a presença ou não de anomalias de vértebras cervicais não 

houve diferença estatisticamente significante (Tabela 23). 

 
 
Tabela 24- Distribuição dos tipos de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle entre os sexos masculino e feminino 

 

Sexo 

Presença de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

Ausência de 
anomalia 
vertebral 

n             % 

 

Total 

n             % 

Homens      45        33,58      89        66,42         134    100,00 

Mulheres      48        28,92     118       71,08         166    100,00 

χ2 = 0,76; p= 0,385 não significante 
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Tabela 25- Comparação dos tipos de anomalias de vértebras cervicais no grupo 
controle entre os sexos masculino e feminino 

 

Tipo de 
Fissura 

Deficiência 
no arco 

posterior 

n             % 

 

Fusão 

 

n           % 

Associação de 
mais de uma 

anomalia 

n             % 

 

Total 

       n             % 

Homens  18     

40,00 

  21      46,67      6        

13,33 

      45     100,00 

Mulheres  18     

37,50   

  26      54,17      4          

8,33 

      48     100,00 

χ2 = 0,84; p= 0,658 não significante 

 

 

A distribuição dos subtipos de anomalias cervicais no grupo controle é 

mostrada nos apêndices D e E. 

 



 

 

 

 

 

 

Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

A associação das fissuras labiopalatinas (FLP) com outras anomalias 

há algum tempo tem sido relatada, mas só na década de 80 esta associação 

foi proposta como um espectro de malformação (Shprintzen et al.22, 1985). 

O paciente com fissura labiopalatina (FLP) pode apresentar outras 

anomalias subclínicas, que podem passar despercebidas se não forem 

corretamente investigadas. Associado a isso, muitos pacientes com fissura 

palatina submucosa não são diagnosticados como tal e, portanto, a 

verdadeira associação da fissura labiopalatina com outras anomalias pode 

não ser corretamente relatada (Horswell18,1991). 

Quando estudadas as dismorfias craniofaciais a associação entre dois 

ou mais defeitos ligados a um fator embriológico comum é freqüente 

(Horswell18,1991). Baseado nesta consideração levantou-se a hipótese de 

haver uma relação entre a fissura labiopalatina e as anomalias de vértebras 

cervicais. Tal associação foi investigada por Ross e Lindsay5 (1965) que 

questionaram a influência do mal desenvolvimento cervical na etiologia da 

FLP. 

O presente estudo estabelece uma provável relação entre fissuras 

labiopalatinas e as anomalias cervicais. A patogênese comum 

provavelmente é relativa à embriogênese simultânea das duas estruturas e 

esta possibilidade foi discutida em profundidade por Smahel e Skvarilova10 

(1993). 

A ocorrência das anomalias de vértebras cervicais em pacientes com 

FLP foi maior do que nos grupos sem fissura nos estudos de Ross e 

Lindsay5 (1965), Osborne, Pruzansky e Koepp-Baker6 (1971), Minaba7 

(1972), Sandham8 (1986), Hoenig e Schoener9 (1992), Smahel e 

Skvarilova10 (1993) e Ugar e Semb11 (2001). Ross e Lindsay5 (1965) 

salientaram que o único tipo de fissura que é raramente associado às 

anomalias cervicais é a fissura de lábio e que o grupo com fissura de palato 

apresentou uma grande diferença na prevalência das anomalias cervicais 

quando comparado ao grupo controle. 
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Nosso estudo, feito a partir da interpretação de 300 telerradiografias em 

norma lateral de pacientes com fissura labiopalatina determinou que 38,67% 

da amostra possuía anomalia de vértebras cervicais. A porcentagem 

encontrada é maior do que as descritas por Horswell (1991), que foi de 22%, 

Ugar e Semb11 (2001), de 18,2%, e das porcentagens encontradas por 

Sandham8 (1986), de 13,3%, e Osborne (1968) apud Horswell26 de 14,1%. 

Houve diferença estatisticamente significante na incidência das 

anomalias cervicais no grupo com fissura (38,67%) quando comparada com 

o grupo controle (31,00%). Estes resultados concordam com os achados 

encontrados na literatura estudada e com a hipótese de que a presença da 

anomalia cervical pode estar relacionada com a etiologia da fissura 

labiopalatina. 

Não houve diferença significante quando foram comparados os tipos de 

fissura, diferente dos descritos nos trabalhos de Osborne, Pruzansky e 

Koepp-Baker6 (1971) e de Ross e Lindsay5 (1965) que afirmam existir o 

maior acometimento de anomalias cervicais nos grupos com fissuras 

palatinas. 

Embora as anomalias cervicais tenham sido observadas com maior 

freqüência no grupo de pacientes com fissura pós-forame incisivo, onde 

42,11% dos pacientes apresentavam anomalia de vértebra cervical, a 

diferença entre este grupo e o de pacientes com fissura pré-forame incisivo, 

que teve prevalência de 37,25%, e o grupo com fissura transforame incisivo, 

de prevalência de 38,29%, não foi estatisticamente significante. Na amostra 

que avaliamos não houve predileção das anomalias cervicais por nenhum 

tipo de fissura, concordando com os resultados do estudo feito por 

Sandham8 (1986). 

No estudo realizado por Ugar e Semb11 (2001) os autores dividiram a 

amostra, quanto à classificação das fissuras, em pacientes com fissura 

palatina, com fissura labiopalatina unilateral completa e com fissura 

labiopalatina bilateral completa. Comparando os resultados obtidos pelos 

autores com os achados de nosso estudo, mas guardadas as devidas 
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proporções por se tratar de uma classificação diferente da adotada em 

nosso estudo, podemos comparar a amostra de pacientes com fissura 

palatina com a fissura pós-forame incisivo e as fissuras labiopalatina 

unilateral completa e labiopalatina bilateral completa com a transforame. 

Ugar e Semb11 (2001) encontraram 25,6% de pacientes com fissura palatina 

e anomalia cervical, porcentagem inferior à encontrada em nosso estudo, 

que foi de 42,11%. Dos pacientes com fissura labiopalatina unilateral 

completa ou labiopalatina bilateral completa 13,27% apresentavam anomalia 

de vértebra cervical, prevalência também inferior à encontrada em nosso 

estudo, que foi de 38,39% nos pacientes com fissura transforame. 

Horswell18 (1991) em uma amostra de indivíduos com fissura 

labiopalatina unilateral completa ou labiopalatina bilateral completa 

encontrou prevalência de anomalia de vértebra cervical em 17,6% dos 

pacientes com fissura unilateral do lado esquerdo, 19,4% do lado direito e 

15,6% dos pacientes com fissura labiopalatina bilateral completa 

apresentava anomalia cervical. 

A associação de fissuras de palato mole e submucosa com anomalias de 

vértebras cervicais não foi muito estudada, exceto pelos trabalhos de 

Horswell18 (1991) que encontrou 45% de associação deste tipo de fissura 

com anomalias cervicais e o trabalho de Shprintzen et al.22(1985) que 

encontraram associação da fissura submucosa com anomalias cervicais em 

77% dos casos estudados em suas revisões. Esta é uma associação 

surpreendente, devido à fissura submucosa ser clinicamente menos severa 

do que a fissura completa, que envolve osso e tecido mole, achado este que 

merece ser pesquisado mais profundamente devido ao fato de muitos 

pacientes com fissuras submucosas não serem diagnosticados como 

portadores de fissuras labiopalatinas. 

Quando é feita a comparação dos resultados por sexo, 35,75% da 

amostra dos pacientes do sexo masculino possuíam anomalias cervicais 

enquanto 42,98% dos pacientes do sexo feminino apresentavam as 

anomalias. Embora seja uma diferença percentual considerável, não houve 

diferença estatisticamente significante entre os sexos o que nos permite 

inferir que não há predileção por nenhum dos sexos.  
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Do total da amostra de indivíduos com fissura do sexo masculino 35,75% 

apresentaram anomalia cervical. Quando a amostra foi dividida por tipo de 

fissura, também houve o maior acometimento no grupo de pacientes com 

fissura pós-forame. Da amostra masculina de pacientes com fissura pós-

forame 41,67% tinham anomalia cervical, enquanto 35,71% dos pacientes 

transforame do sexo masculino tinham anomalia cervical associada à fissura 

e 33,33% dos pacientes pré-forame apresentavam anomalia vertebral. A 

diferença da prevalência entre os tipos de fissura no sexo masculino não foi 

estatisticamente significante, não havendo predileção por nenhum tipo de 

fissura no sexo masculino. 

As anomalias de vértebras cervicais têm sido estudadas por vários 

autores e diferentes classificações são utilizadas. Neste trabalho, as 

anomalias de vértebras cervicais foram classificadas em dois grupos 

principais: deficiências no arco posterior (Figuras 1 e 2) e fusões (Figura 3), 

assim como nos trabalhos de Osborne, Pruzansky e Koepp-Baker6 (1971), 

Sandham8 (1986) e Ugar e Semb11 (2001). As deficiências no arco posterior 

foram subdivididas em espinha bífida e deiscência e as fusões incluíam 

fusões entre duas vértebras, fusões em bloco e occiptalização. 

 

Os achados no grupo masculino mostraram que, dentre os 35,75% da 

amostra que possuíam anomalia vertebral, 54,69% eram deficiências no 

arco posterior, 34,38% eram fusões e 10,94% possuíam associação de mais 

de uma anomalia. 

No sexo feminino 42,98% dos pacientes com fissura labiopalatina 

apresentaram anomalias cervicais. O tipo de fissura que apresentou maior 

prevalência de anomalias cervicais foi o grupo de pacientes com fissura 

transforame incisivo, com 43,66% da amostra acometida, seguido pelo grupo 

com fissura pós-forame, com 42,31%, e pré-forame com 41,67%. A 

diferença da prevalência entre os tipos de fissura no sexo feminino não foi 

estatisticamente significante, não havendo predileção por nenhum tipo de 

fissura no sexo feminino. 

Dentre os 42,98% dos pacientes do sexo feminino, que apresentavam 

anomalia vertebral, 40,38% possuíam deficiência no arco posterior, 42,31% 

apresentavam fusões e 17,31% tinham mais de uma anomalia associada. 
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Apesar de algumas pesquisas fazerem distinção entre os sexos 

masculino e feminino, Horswell18 (1991), Ugar e Semb11 (2001), na 

descrição dos resultados não comparam estatisticamente a porcentagem de 

indivíduos afetados pelas anomalias cervicais por sexo. 

Considerando-se os sexos masculino e feminino da amostra de pacientes 

com fissura 38,67% dos pacientes apresentavam anomalia vertebral, 

48,28% possuíam deficiência no arco posterior, 37,93% apresentavam 

fusões e 13,79% tinham mais de uma anomalia associada. 

Na amostra do grupo controle 31,00% dos pacientes apresentaram 

anomalias cervicais, porcentagem maior do que as descritas por Ugar e 

Semb11 (2001), de 9,1%, por Horswell18 (1991), de 7% e por 

Sandham8(1986), de 0,8%. 

Desses 31,00% de pacientes com anomalia, 33,58% dos indivíduos do 

sexo masculino possuíam anomalias vertebrais e 28,92% do sexo feminino 

eram portadores destas anomalias. À análise estatística não foi obtida 

diferença estatisticamente significante. 

O grupo do sexo masculino teve 40,00% dos pacientes com deficiência 

no arco posterior, 46,67% com fusão e em 13,33% dos casos houve 

associação de mais de uma anomalia cervical. 

No sexo feminino 37,50% da amostra com anomalia cervical possuía 

deficiência no arco posterior, 54,17% era acometida por fusão e 8,33% tinha 

associação de mais de uma anomalia cervical. 
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7. CONCLUSÕES 

 
Após a análise dos resultados obtidos podemos concluir que: 

1. Não houve diferença estatisticamente significante quando foram 

comparados os tipos de fissura 

2. Quando comparados os sexos tanto do grupo controle e do grupo 

fissurado não houve diferença estatisticamente significante. 

3. Houve diferença estatisticamente significante na incidência das 

anomalias cervicais no grupo com fissura (38,67%) quando comparada com 

o grupo controle (31,00%). Concordando com os achados da literatura, a 

hipótese de a presença da anomalia cervical estar relacionada com a 

etiologia da fissura labiopalatina é provável, mas são necessários mais 

estudos na área. 

 

O presente estudo confirma a provável associação entre fissuras 

labiopalatinas e as anomalias cervicais. 
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Apêndice A- Ficha de traçado 

 

 
 

RG:___________________ 
Tipo de fissura:_________ 
Sexo:__________________ 
Presença de anomalia  (  ) 
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