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Resumo

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a morfologia periodontal vestibular e
lingual do canino permanente movimentado para a região enxertada em fissuras
alveolares unilaterais com comprometimento do rebordo alveolar por meio de
mensurações realizadas em imagens de exames de tomografia computadorizada
cone-beam (TCCB). Esses valores foram comparados com o canino e incisivo lateral
presentes no lado não comprometido pela fissura. A amostra consistiu de exames de
TCCB de 30 pacientes com fissura unilateral em fase de contenção pós-tratamento
ortodôntico. Foram realizados exames de TCCB com protocolo de FOV de 6cm,
voxel de 0,25mm por 26,9 segundos. Os exames foram avaliados por apenas um
ortodontista duas vezes em um intervalo de 30 dias para calcular o erro do método.
A padronização da posição da cabeça foi determinada com o plano palatino paralelo
ao solo. Foram realizados cortes axiais na altura da trifurcação do dente 16 para
mensurar a espessura da tábua óssea vestibular e lingual do canino do lado da
fissura (CF), canino do lado sem fissura (CsF) e incisivo lateral do lado sem fissura
(IL). Para a avaliação do nível da crista óssea vestibular e lingual, foram realizados
cortes parassagitais passando pelo centro da coroa de cada dente avaliado: CF,
CsF e IL. Calculou-se a distância da junção cemento-esmalte (JCE) à crista óssea
alveolar vestibular e lingual. Para a comparação dos valores do CF com o CsF e IL,
foram utilizados o teste t e o teste de Wilcoxon a depender da distribuição de
normalidade. A espessura da tábua óssea vestibular do CF se mostrou
significantemente menos espessa do que a do CsF (p=0,002) e do que a do IL
(p=0,001). Além disso, a distância da JCE à crista óssea se apresentou
estatisticamente maior para o CF (p<0,001). A movimentação do canino superior
permanente para a área de fissura alveolar enxertada consiste em uma opção
terapêutica viável. No entanto, a condução do tratamento ortodôntico demanda
cautela, incluindo uma movimentação lenta e a verificação da qualidade da mucosa
ceratinizada.
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Fissura

unilateral.

Morfologia

computadorizada cone-beam. Enxerto ósseo alveolar.

periodontal.
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Abstract

ABSTRACT
Periodontal morphology of maxillary canines orthodontically moved to the
grafted alveolar cleft: a Cone-Beam Computed Tomography assessment

The purpose of this research was to assess the buccal and lingual periodontal
morphology of the permanent canine moved to the grafted region in unilateral
alveolar clefts with commitment of the alveolar bone by measuring images of conebeam computed tomography (CBCT) exams. These values were compared to the
canine and lateral incisor present in the non-clefted side. The sample comprised
CBCT exams of 30 patients with unilateral cleft lip and/or palate during retention
period after orthodontic treatment. The protocol used for the CBCT exam was FOV of
6cm, voxel of 0,25mm for 26.9 seconds. The exams were assessed by one
orthodontist two times with an interval of 30 days to assess intraoperator reliability.
The standard position of the head was determined with the palatal plane parallel to
the horizontal plane. Axial slices of the trifurcation of the right permanent molar were
obtained to assess the buccal and lingual alveolar bone thickness of the canine in the
clefted side (CF), the canine in the non-clefted side (CsF) and the lateral incisor in
the non-clefted side (IL). To assess the buccal and lingual bone crest height,
parassagital slices were obtained passing through the center of the crown of each
evaluated teeth. It was calculated the distance form the cemento-enamel junction
(CEJ) to the buccal and lingual alveolar bone crest. The comparison among the CF
values with the CsF and IL was performed with the t test or the Wilcoxon test,
depending on the distribution of normality. The buccal alveolar bone thickness of the
CF is statistically thinner than the buccal alveolar bone thickness of the CsF
(p=0,002) and of the IL (p=0,001). Other than that, the distance between the CEJ and
the alveolar crest was significant higher for the CF (p<0,001). The movement of the
upper permanent canine to the grafted alveolar consists in a viable therapeutic
option. However, the orthodontic treatment demands caution, including a very slow
movementation and the verification of the quality of the keratinized mucosa.
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1 INTRODUÇÃO

As fissuras labiopalatinas representam as malformações congênitas mais
prevalentes no ser humano, podendo envolver os lábios, rebordo alveolar e o palato.
Elas podem ser determinadas ainda no período embrionário e apresentam uma
etiologia multifatorial, congregando fatores genéticos e ambientais.(GARIB et al.,
2010b; TRINDADE, SILVA FILHO, 2007)
O protocolo de reabilitação dos pacientes com fissuras inicia-se com as
cirurgias plásticas primárias: queiloplastia e palatoplastia. Aos 8 anos de idade, o
paciente inicia o tratamento ortodôntico preventivo com vistas à cirurgia de enxerto
ósseo alveolar (EOA), a qual é de extrema importância para a reabilitação do defeito
ósseo e, finalmente, segue para o tratamento ortodôntico corretivo.(TRINDADE,
SILVA FILHO, 2007)
O diagnóstico de uma associação de anomalias dentárias em pacientes com
fissura é muito comum, sendo o incisivo lateral o dente mais frequentemente
acometido,(CARVALHO, TAVANO, 2008; VANZIN, YAMAZAKI, 2002) o qual pode
se desenvolver com diferentes tamanhos, cores e formas, ou não se desenvolver,
caracterizando a agenesia dentária. Portanto, o tratamento ortodôntico corretivo
frequentemente envolve a movimentação do canino superior na região do incisivo
lateral ausente em osso enxertado, dispensando a necessidade de próteses na
região anterior.
Durante essa fase do tratamento, a movimentação ortodôntica deve ser
cautelosa e acompanhada de controles imagiológicos devido à estreita tábua óssea
mesial e distal presente ao redor dos dentes adjacentes à fissura.(GARIB et al.,
2010a; GARIB et al., 2012; GARIB et al., 2010c; YATABE, 2010) Entretanto, para
melhor diagnóstico e planejamento individual, é imprescindível a utilização da
tomografia computadorizada cone-beam (TCCB), a qual permite uma avaliação mais
detalhada do periodonto, tanto mésio-distal quanto vestíbulo-lingual.
A utilização da TCCB tem sido amplamente utilizada na Ortodontia devido a
sua alta acurácia para a avaliação do posicionamento tridimensional de dentes
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retidos e sua relação com os dentes e estruturas vizinhas, avaliação do grau de
reabsorção radicular de dentes adjacentes a caninos retidos,(BJERKLIN, ERICSON,
2006) visualização das tábuas ósseas vestibular e lingual e sua remodelação após
movimentação

dentária,

avaliação

das

dimensões

transversas

das

bases

apicais,(GARIB et al., 2006) avaliação da movimentação dentária para a região de
osso atrésico,(FUHRMANN, 2002) análise quantitativa e qualitativa do osso alveolar
para a colocação de mini-implantes de ancoragem ortodôntica(ONO,MOTOYOSHI,
SHIMIZU, 2008; POGGIO et al., 2006) e avaliações cefalométricas.(CHIEN et al.,
2009; SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006)
Portanto, apesar do vasto conhecimento sobre os efeitos periodontais em
resposta ao tratamento ortodôntico, poucos estudos foram realizados para averiguar
a resposta do osso enxertado a essas forças externas. Sendo assim, com o intuito
de corroborar a busca da excelência do tratamento aos pacientes com fissura, o
propósito desta pesquisa foi averiguar se o tratamento ortodôntico, que vem sendo
realizado há décadas em pacientes com fissura, apresenta boa resposta periodontal
ao tratamento ortodôntico em osso enxertado.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Com a finalidade de facilitar a leitura desta pesquisa, a revisão da literatura foi
dividida de acordo com a sequência de tópicos descritos a seguir:
2.1 Fissuras Labiopalatinas
2.1.1 Histórico e Classificação
2.1.2 Reabilitação Oral
2.2 Morfologia da Tábua Óssea Alveolar
2.2.1 Morfologia da Tábua Óssea de pacientes com fissura
2.2.2 Repercussões periodontais do tratamento ortodôntico em osso
enxertado
2.2.3 Repercussões periodontais do Tratamento Ortodôntico
2.3 Tomografia Computadorizada Cone-beam
2.3.1 Utilização da TCCB para Avaliação Periodontal
2.1 FISSURAS LABIOPALATINAS

2.1.1 Histórico e Classificação das Fissuras

As fissuras labiopalatinas representam as malformações congênitas mais
comuns, acometendo 1 em cada 700 nascimentos, mundialmente, em todos os tipos
raciais e étnicos, sem predileção por sexo e classe sócio-econômica.(RIBAS, 2003;
SURI et al., 2008) Apresenta maior prevalência nos asiáticos (1:500 nascidos vivos),
seguido pelos caucasianos (1:1000 nascidos vivos) e, com menor frequência, 1:2500
nascidos vivos, os africanos.(MARAZITA, 2012)
Essas malformações são estabelecidas precocemente, ainda na vida
intrauterina devido à rápida e precoce formação da face. Em um desenvolvimento
normal, até a 4ª semana os processos maxilares e os processos mandibulares já se
formaram; até a 5ª semana, as fossas nasais já se fusionaram para formar o par de
processos nasais mediais e laterais; até a 6ª semana o lábio se forma e, durante a
6ª semana, as protuberâncias dos processos maxilares crescem ao lado da língua
para formarem o palato, o qual se completa até a 12ª semana.(DIEWERT, 1983;
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MARAZITA, 2012; SPERBER, 1989) (Fig. 2.1) As fissuras se formam durante esse
período, podendo ser detectadas ainda na vida intrauterina, porém ainda não
existem tratamentos e métodos preventivos eficazes já que a sua etiologia se remete
a fatores multifatoriais, relacionando nutrição pré-natal, exposição às drogas, fatores
genéticos e ambientais.(CERQUEIRA et al., 2005; GARIB, 2009; GARIB et al.,
2010b; TRINDADE, SILVA FILHO, 2007)

Figura 2.1 - Ilustração da evolução embrionária. 4ª, 5ª, 6ª e 7ª semana embrionária. (Fonte:
dentallecnotes.blogspot.com.br - acessado em Out.2012)

Em sua magnitude, elas podem envolver os lábios, rebordo alveolar e o
palato, a depender do período em que se manifestou. Quanto mais cedo a
manifestação, mais severa a má formação. A separação do arco dentário em dois ou
três segmentos denuncia a amplitude da fissura, a qual influencia no prognóstico de
tratamento a longo prazo.(MARAZITA, 2012; TRINDADE, SILVA FILHO, 2007)
Com o intuito de simplificar a comunicação entre os centros de reabilitação de
pacientes

com

fissuras,

Spina

et

al.,

em

1972,

desenvolveram

uma

classificação,(SPINA et al., 1972) a qual foi modificada por Silva Filho em
1992,(SILVA FILHO et al., 1992) e é atualmente utilizada no HRAC. Essa
classificação é fundamentada na teoria embriológica, reconhecendo os mecanismos
independentes de formação das estruturas anteriores (palato primário) e posteriores
(palato secundário) a um ponto anatômico de referência da maxila: o forame incisivo.
Dessa forma, as fissuras foram classificadas em: Grupo I – Pré-forame Incisivo:
fissuras que comprometem estruturas anteriores ao forame incisivo; Grupo II –
Transforame Incisivo: fissura mais severa, que compromete desde a região anterior
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até a região posterior do forame incisivo; Grupo III – Pós-forame Incisivo: fissura que
compromete apenas as estruturas posteriores ao forame incisivo; e Grupo IV –
Fissuras Raras da Face: fissuras que comprometem outras estruturas da face, mas
não relacionado ao forame incisivo.(SILVA FILHO et al., 1992)
As fissuras podem se manifestar uni ou bilateralmente, com maior prevalência
pelo lado esquerdo, e é definida como incompleta quando a fissura se expressa com
diferentes magnitudes, mas não alcança o forame incisivo e, completa, quando a
fissura se expressa até o forame incisivo. (Fig.2.2)

Figura 2.2 - Classificação das fissuras.(TRINDADE, SILVA FILHO, 2007)

Em indivíduos com fissura, é comum observar uma deficiência dos tecidos
moles,

suporte

ósseo

insuficiente,

má

formação,

agenesia

e/ou

dentes

supranumerários adjacentes à fissura, mordida cruzada anterior e posterior em
graus variados, desvio da linha média, crescimento maxilar sagital deficiente,
assimetria nasal devido ao achatamento da cartilagem alar do lado da fissura e
desvio do septo nasal, rotação horária da mandíbula, colapso transversal dos
segmentos maxilares e altura do terço médio diminuída.(FISHMAN, 1970;
GAGGL,SCHULTES, KARCHER, 1999; PETERKA,PETERKOVA, LIKOVSKY, 1996;
PETERKA,TVRDEK, MULLEROVA, 1993; RIBEIRO et al., 2002; SOLIS et al., 1998;
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TRINDADE, SILVA FILHO, 2007) Os dentes mais frequentemente comprometidos
por anomalias dentárias são: o incisivo lateral superior, segundo pré-molar inferior e
incisivo central superior do lado da fissura. (CARRETERO QUEZADA et al., 1988;
CARVALHO, TAVANO, 2008; FISHMAN, 1970; HALPERN, NOBLE, 2010;
HELLQUIST et al., 1979; RANTA, 1972, 1982; RIBEIRO et al., 2003; TORTORA et
al., 2008; VANZIN, YAMAZAKI, 2002) Todas essas alterações tornam o tratamento
dos pacientes com fissura muito mais complexo, necessitando de uma equipe
interdisciplinar e experiente(CAPELOZZA FILHO,TANIGUCHI, SILVA FILHO, 1993;
TRINDADE et al., 2005)

2.1.2 Reabilitação Oral

Devido à sua complexidade, a reabilitação de pacientes com fissuras
orofaciais é conduzida por uma equipe multidisciplinar composta por odontólogos,
psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros, tendo como tripé a
Ortodontia, Fonoaudiologia e a Cirurgia Plástica. No HRAC, o protocolo de
tratamento cirúrgico se inicia aos 3 meses de idade com a cirurgia reparadora de
lábio, denominada queiloplastia, seguida pela cirurgia para o fechamento da fissura
palatina apenas ao nível de tecido mole, a palatoplastia, realizada aos 12 meses de
idade, enxerto ósseo alveolar (EOA) secundário entre 9 e 12 anos de idade, e
cirurgia ortognática para avanço maxilar em pacientes com deficiências maxilares
moderada a severa.(FREITAS et al., 2012a; FREITAS et al., 2012b; TRINDADE,
SILVA FILHO, 2007)
A deficiência maxilar inerente das forças restritivas das cicatrizes das
cirurgias primárias é um dos problemas esqueléticos mais comuns,(VLACHOS,
1996) comprometendo também o desevolvimento dentário, levando a más oclusões
como mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior. Por esse motivo, o
tratamento ortodôntico é realizado em duas etapas (Ortodontia pré-enxerto e
Ortodontia pós-enxerto) com diferentes objetivos para cada estágio. A primeira etapa
do tratamento ortodôntico (pré-enxerto) se inicia por volta dos 8 anos de idade, no
início do 1º Período Transitório da Dentadura Mista. Ele se baseia em um protocolo
de expansão rápida para corrigir a simetria dos segmentos (Fig. 2.3), remover os
dentes que possam estar na área da fissura, através da extração ou movimentação
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dos dentes da região da fissura, com cautela, devido à sua fragilidade periodontal,
(GARIB et al., 2010c; TRINDADE, SILVA FILHO, 2007; YATABE, 2010) com o
principal objetivo de alinhar os segmentos posteriores colapsados, criando paredes
laterais para a recepção do enxerto ósseo, idealmente aos 12 anos de
idade.(FREITAS et al., 2012a; FREITAS et al., 2012b)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Figura 2.3 - Tratamento expansor para recuperar a simetria do segmentos posteriores. A-C: Fotos
intrabucais antes da expansão. D-F: Após a Expansão. G-I: Após remoção do aparelho expansor.
J; K: fotos oclusais antes e após a expansão. Observe o melhor posicionamento dos segmentos
alveolares através das linhas de orientação em preto.(Fonte: Arquivo do HRAC-USP)

A cirurgia de enxerto foi descrita pela primeira vez por Boyne e Sands em
1972. A técnica de enxerto ósseo passou a ser parte fundamental para a reabilitação
de pacientes com fissura, tornando possível a movimentação dentária nessa região.
Desde então, inúmeros materiais vêm sendo desenvolvidos para substituir o osso
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autógeno para reabilitar o osso alveolar, considerando que a quantidade de osso é
limitada, além de submeter o paciente a outros procedimentos invasivos.(BOYNE,
SANDS, 1972)
O EOA consegue completar toda a área da fissura, se unir anatomicamente
com os ossos adjacentes, incorporando e vascularizando rapidamente, tornando-se
indistinguível em imagens radiográficas após o período de 3 meses, sem, contudo,
interferir na formação dos dentes adjacentes à fissura.(SILVA FILHO et al., 2000)
Exames de tomografias computadorizadas cone-beam (TCCB) mostram a qualidade
da tábua óssea alveolar do osso enxertado. Conforme observado nas figuras abaixo,
não é possível definir os limites do osso enxertado.(Fig. 2.4 e 2.5)

A

B

C

D

Figura 2.4 - A- TCCB no período pré-EOA. Note o espaço referente à fissura e o canino permanente
no segmento posterior. B- TCCB 6 meses após a cirurgia de EOA. Note que o canino já mesializou
naturalmente para a região do EOA. C- TCCB 1 ano após a cirurgia de EOA. Note que o canino
irrompeu através do EOA. D- TCCB 3 anos após o EOA. O canino permanente já se encontra
alinhado e nivelado. (Fonte: Exames gentilmente cedidos pela Dra. Roberta Martinelli, Cirurgiã
Bucomaxilofacial do HRAC-USP)
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A

B

C

D

Figura 2.5 - Cortes axiais na altura da trifurcação do dente 16. A- antes da cirurgia de EOA. Note o
espaço entre os dois segmentos maxilares. B- 6 meses após o EOA. Note a ponta de cúspide do
canino permanente iniciando o processo irruptivo. C- 1 ano após o EOA. Note a coroa em irrupção
com tábua óssea vestibular presente. D- 3 anos após o EOA. Note que durante o alinhamento e
nivelamento o canino permanente localizado na região do EOA já apresenta uma tábua óssea
alveolar lingual. (Fonte: Dra. Roberta Martinelli)

Os principais objetivos da cirurgia de enxerto ósseo são: formar um arco
dentário contínuo e estável, prover um ambiente ósseo que permita a erupção do
canino e as movimentações dentárias, e facilitar a completa reabilitação dentária e
reconstrução protética, eliminar a fístula oronasal, prover melhor periodonto de
suporte aos dentes adjacentes à fissura, e servir de suporte ósseo para o lábio e
base alar. (BERGLAND, SEMB, ABYHOLM, 1986; BOYARSKIY, CHOI, PARK,
2006; GOUDY et al., 2009; NEWLANDS, 2000; QUERESHY et al., 2012;
STEINBERG et al., 1999; TEJA, PERSSON, OMNELL, 1992; TURVEY et al., 1984)
A cirurgia de EOA pode ser realizada em diferentes épocas, sendo classificada em
primária,

secundária,

secundária

tardia

e

terciária.

(SINDET-PEDERSEN,

ENEMARK, 1985)
As cirurgias de enxerto ósseo primárias são as cirurgias realizadas ainda
durante a dentadura decídua, entre 2 e 5 anos de idade. Os cirurgiões acreditavam
que o enxerto estabilizaria os fragmentos maxilares, facilitaria a correção precoce do
defeito ósseo e melhoraria o assoalho nasal prevenindo a distorção das cartilagens
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nasais laterais inferiores através da elevação das suas bases pelo enxerto.(BOYNE,
SANDS, 1976). Entretanto, estudos a longo prazo realizados por Johanson et al. na
década de 60, demonstraram que as cirurgias primárias realizadas antes dos 2,5
anos levaram à restrição do crescimento maxilar e ao desenvolvimento de más
oclusões, incluindo mordida cruzada e outras deformidades.(BOYNE, SANDS, 1972)
A cirurgia de EOA secundária precoce realizada entre 9 e 12 anos de idade é
a que tem mostrado maiores índices de sucesso. (Fig. 2.6) Muitos cirurgiões optam
pela realização da cirurgia de EOA após a expansão da maxila para que os
segmentos maxilares estejam nivelados e o enxerto ósseo sirva como contenção da
expansão.

Além disso, esta técnica favorece a irrupção do canino pelo osso

enxertado, pois este apresenta aproximadamente 50% da sua raiz formada na
época da cirurgia.(ABYHOLM,BERGLAND, SEMB, 1981; BOYNE, SANDS, 1976;
TURVEY et al., 1984) Silva Filho et al. mostraram que, quando realizado nesse
período, o enxerto não aumenta o efeito iatrogênico das cirurgias primárias no
crescimento da maxila.(2000) Segundo Boyne e Sands, ao realizar a cirurgia de
enxerto ósseo entre os 6 e 15 anos de idade, espera-se que o procedimento permita
uma continuação do crescimento da área e que responda à demanda do tratamento
ortodôntico da mesma forma que o osso alveolar normal.(1976)
O EOA secundário tardio é realizado após a erupção do canino permanente
durante dentadura permanente incompleta. Nessa época, o enxerto é indicado para
diminuir a perda óssea periodontal progressiva de dentes adjacentes à fissura e
estabelecer uma base anatômica firme para uma reabilitação protética estética e
funcional.(BOYNE, SANDS, 1976; DEWINTER et al., 2003). Perko, em 1967, obteve
sucesso nas cirurgias de enxerto combinadas com as cirurgias ortognáticas para a
correção dos segmentos alveolares.(BOYNE, SANDS, 1972)
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A

B

C

D

Figura 2.6 - Fotos ilustrativas da cirurgia de EOA secundária precoce. A: foto intrabucal da fissura. B:
abertura cirúrgica da área da fissura. C: preenchimento da área da fissura com osso particulado. D:
sutura. (Fonte: Fotos gentilmente cedidas pela Dra. Roberta Martinelli, Cirurgiã Bucomaxilofacial do
HRAC-USP)

A cirurgia de enxerto ósseo alveolar terciária é realizada já no paciente adulto,
com a dentadura permanente completa, concomitante ou não à cirurgia ortognática,
com o objetivo de facilitar a reabilitação protética e auxiliar no fechamento da fístula
buconasal que persistir, (BOYNE, SANDS, 1972) embora o enxerto terciário não
consiga reparar a perda óssea de dentes adjacentes à fissura. Ocasionalmente pode
ocorrer uma reabsorção do terço cervical da raiz dos dentes adjacentes à fissura
devido ao contato do osso enxertado com a superfície radicular exposta. (SILVA
FILHO et al., 2000) Boyne e Sands observaram que em pacientes adultos a
quantidade de osso presente à distal do incisivo central e à mesial do canino
adjacente à fissura gradualmente diminui com a idade, fazendo com que a fissura
também se torne um problema periodontal devido ao aumento da profundidade da
bolsa periodontal e perda óssea alveolar. Por isso, o sucesso do EOA terciário é

44 Revisão da Literatura

mais complicado por se tratar de um “defeito ósseo periodonto-alveolar”.(BOYNE,
SANDS, 1972)
A fase da cirurgia que apresenta maior índice de sucesso corresponde à
cirurgia de EOAS, realizada entre 9 e 12 anos de idade, pois garante suporte
periodontal para a irrupção e preservação dos dentes adjacentes à fissura, sem
interferir com o desenvolvimento facial, pois o potencial do crescimento maxilar
tende a diminuir a partir dessa idade. (ABYHOLM,BERGLAND, SEMB, 1981;
BOYNE, SANDS, 1976; SILVA FILHO et al., 2000; TURVEY et al., 1984)A irrupção
dos dentes através do EOA contribui para a preservação do novo osso enxertado,
com a deposição de novo osso na crista alveolar e aumento da altura do rebordo
alveolar. (AMANAT, LANGDON, 1991)
Estudos revelaram que os caninos que irromperam através do EOA
apresentaram melhores condições periodontais comparados aos que foram
movimentados para a mesial com o objetivo de substituir o incisivo lateral superior
ausente. (ENEMARK, KRANTZ-SIMONSEN, SCHRAMM, 1985; JIA,FU, MA, 2006;
RAWASHDEH, AL NIMRI, 2007; TRINDADE et al., 2005) Entretanto Miller et al., em
2010, recomendaram que o EOA fosse realizado o mais precocemente, ainda
durante a irrupção dos incisivos centrais superiores, por observarem melhores
resultados

clínicos

periodontais

para

estes

dentes,

procedimentos

estes

corroborados por Precious (2009). O ideal seria que a coroa do canino estivesse
completamente intraóssea, para que se obtivesse o resultado periodontal desejado,
(BORSTLAP et al., 1990) ou que pelo menos uma lâmina óssea ainda cobrisse a
coroa do incisivo lateral ou do canino adjacentes à fissura.(LILJA, 2009)
Dentre as inúmeras áreas doadoras que podem ser utilizadas, há o enxerto
ósseo autógeno, de diferentes áreas doadoras: osso da tíbia, mento, crista ilíaca,
costela, (BOYNE, SANDS, 1972; HERFORD, DEAN, 2011; ZOUHARY, 2010)
alógeno, xenógeno, enxerto aloplástico-biomateriais, (BARRETO,LIMA, ELIAS,
2001) observando bons resultados para os enxertos autógenos. (BERGLAND,
SEMB, ABYHOLM, 1986; KINDELAN, NASHED, BROMIGE, 1997; QUERESHY et
al., 2012; WITHEROW et al., 2002)
Estudos comparando o uso do mento com outras áreas doadoras
comprovaram que o mento é a melhor área doadora, pois apresenta a mesma
origem ectomesenquimal na maxila e na mandíbula. (FREIHOFER, KUIJPERS-
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JAGTMAN, 1989; KOOLE,BOSKER, VAN DER DUSSEN, 1989) Entretanto, como
nem sempre é possível conseguir a quantidade de osso desejada apenas do mento,
a crista ilíaca é a área doadora de eleição por ser uma área com grande quantidade
de osso disponível e, geralmente, apresenta boa recuperação em pacientes ainda
em fase de crescimento.(AMANAT, LANGDON, 1991; RAWASHDEH, TELFAH,
2008)
Após a cirugia de EOA, o tratamento ortodôntico se torna regular, pois não há
mais defeito ósseo comprometendo o alvéolo dentário. Como citado anteriormente,
associadas à fissura orofacial estão as anomalias dentárias, que se manifestam
através da agenesia dentária, má formação de forma, cor e tamanho. Devido a
essas alterações, é muito comum que o tratamento ortodôntico seja baseado na
ausência dos mesmos. Há duas possibilidades de reabilitação: criar espaço para
reabilitação protética (prótese unitária, pôntico ou implantes) ou fechar o espaço
ortodonticamente

com

os

caninos,

substituindo

o

incisivo

lateral

ausente.(ZACHRISSON, 2007) (Fig. 2.7)

A

B

Figura 2.7 - Finalização de pacientes com agenesia de incisivo lateral: reabilitador com
prótese/implante (A), reabilitador através de movimentação ortodôntica (B). (Fonte: (A) Imagem do
arquivo do HRAC-USP; (B) Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Flavio Monteiro Amado,
Periodontista do HRAC-USP)
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Para definir o planejamento ortodôntico, é indicado realizar o set-up
diagnóstico e avaliar a idade do paciente, relação sagital entre os arcos dentários,
discrepância dente-osso, disponibilidade de espaço, posição de irrupção dos
caninos, relação molar, necessidade de extrações, margem e contorno gengival,
estética do sorriso, forma e tamanho dos caninos, expectativa do paciente e de sua
família.(MACEDO, 2008). Independentemente da opção escolhida, a relação da
largura entre incisivos centrais e laterais deve seguir a proporção áurea: a largura
mésio-distal do incisivo lateral superior deve ser igual a dois terços do incisivo
central superior.(SABRI, 1999)
A abertura do espaço do incisivo lateral é indicada nos casos em que os
pacientes precisam de suporte labial, ou os incisivos superiores precisam ser
protruídos ou vestibularizados para corrigir o apinhamento anterior ou a mordida
cruzada anterior.(SABRI, 1999) Depois da abertura do espaço, esta pode ser
reabilitada com prótese parcial removível ou fixa, autotransplante dentário ou
implante dentário.(TURPIN, 2004) Nesses casos, deve-se atentar para a
possibilidade de abertura de um espaço suficiente para a colocação de um implante
associado à reabilitação protética e observar se há paralelismo radicular dos dentes
adjacentes, quantidade e qualidade do osso suficientes.(MACEDO, 2008) Segundo
Brånemark em seu primeiro desenvolvimento do implante dentário, o espaço mínimo
requerido para a instalação do menor implante era de 6mm.(SABRI, 1999)
Associado a esse espaço, o ortodontista deve atentar para o bom posicionamento
dos dentes canino, pré-molares e molares para uma correta função e estética. Esse
procedimento apresenta como vantagens melhor reabilitação funcional, devido à
restauração da guia canina durante os movimentos de lateralidade, e um bom
resultado estético com os atuais materiais estéticos disponíveis. Por outro lado,
existe a possibilidade de não haver espaço suficiente para a instalação de um
implante dentário, a arquitetura gengival pode se alterar, assim como a cor do
esmalte

e,

consequentemente,

a

necessidade

de

trocar

a

prótese

periodicamente.(SABRI, 1999)
O fechamento do espaço é favorecido pela irrupção mesializada do canino,
relação sagital de Classe II e discrepância dente-osso negativa. Este tratamento tem
apresentado bons resultados periodontais a longo prazo (NORDQUIST, MCNEILL,
1975; SILVA FILHO et al., 2000), quando o canino adjacente é mesializado para a
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região de incisivo lateral, tomando os devidos cuidados durante a reanatomização
para torná-lo o mais parecido possível com um incisivo lateral. Enquanto um dente é
ortodonticamente movimentado pelo alvéolo, ocorre uma remodelação óssea em
volta da raiz,(ZACHRISSON, 2003) e esse osso é mantido por todo o dente que foi
movimentado,(KOKICH,

2001;

KOKICH,

2004)

mesmo

em

alvéolos

estreitos,(PROFFIT, FIELDS, 2000) dependendo da magnitude da força, tipo e
extensão do movimento dentário e presença de placa bacteriana.(JANSON et al.,
2003; THILANDER et al., 1983; WINGARD, BOWERS, 1976)
Devido às diferenças anatômicas entre o incisivo lateral e o canino (largura,
convexidade da face vestibular, altura da coroa clínica, saturação da cor), é
necessário atentar a mecânicas ortodônticas necessárias para equiparar estas
diferenças: extrusão do dente canino, a fim de que a margem gengival fique
posicionada mais baixa do que a do incisivo central; correção do posicionamento da
raiz do canino para que não fique tão proeminente quanto a de um canino; desgaste
incisal e proximal para que tenha uma altura e largura mésio-distal parecida com a
de um lateral; desgaste vestibular para que esta face fique mais achatada e
desgaste na face palatina para que não haja contato prematuro do corpo do canino
com o seu antagonista.(KOKICH, KINZER, 2005; SABRI, 1999; TURPIN, 2004) O
desgaste bem irrigado com ponta diamantada pode ser realizado em dentes jovens
sem causar sensibilidade a longo prazo.(ZACHRISSON, ROSA, 2001) Ao final,
realizar um clareamento dental ou reabilitar com uma faceta laminada, para
aproximar a cor dos incisivos e acrescentar material restaurador na mesial e distal
da incisal do dente, considerando a forma triangular da ponta de cúspide do
canino.(SABRI, 1999) Por fim, atentar para o correto posicionamento da linha média;
caracterização do primeiro pré-molar em canino, tornando-o maior através da
extrusão; maior angulação e inclinação do dente; rotação mesial do dente para
melhor ponto de contato e disfarce da face vestibular mais achatada e um desgaste
da

cúspide

palatina

para

evitar

contato

prematuro

nas

excursões

de

lateralidade.(SABRI, 1999)
Para controlar o posicionamento dentário, deve-se levar em consideração
pequenas alterações durante a instalação do aparelho ortodôntico: quando utilizados
bráquetes pré-ajustados, o bráquete do canino a ser mesializado deve ser colado
invertido para que o torque e a angulação presentes no bráquete atuem de forma
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inversa, e posicionado mais cervicalmente para obter o efeito de extrusão do dente
durante o nivelamento.(SABRI, 1999) A vantagem desta técnica é oferecer um
resultado final permanente e mais estético, sem a necessidade de troca de
restaurações ou reabilitações protéticas frequentes, sem interferência nas funções
oclusais e temporomandibulares,(NORDQUIST, MCNEILL, 1975; TURPIN, 2004;
TUVERSON, 1970) e um periodonto mais saudável com melhor estabilidade da
arquitetura gengival e alveolar, com consequente eliminação do aparecimento das
áreas de perda óssea alveolar,(NORDQUIST, MCNEILL, 1975), e melhor aceitação
pelos pacientes a longo prazo.(ROBERTSSON, MOHLIN, 2000) A tendência de
reabertura do espaço na região do incisivo lateral é a maior desvantagem, podendo
ser sanada com a instalação de uma contenção fixa por palatino.(SABRI, 1999)

2.2 MORFOLOGIA DA TÁBUA ÓSSEA ALVEOLAR

Remetendo à anatomia do periodonto, este é composto pela gengiva,
ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar. (Fig. 2.8) Juntos formam
uma unidade de desenvolvimento biológica e funcional, que sofre alterações com a
idade, alterações morfológicas, funcionais e do meio externo.(JANSON, 2010;
LINDHE et al., 1992) A sua principal função é sustentar o dente no alvéolo e manter
a integridade da superfície da mucosa mastigatória na cavidade bucal. O processo
alveolar é a parte da maxila que forma e suporta os alvéolos dentários. É formado
por uma porção externa e interna de osso cortical compacto e trabéculas medulares
entre as duas camadas. O osso alveolar é formado em associação com o
desenvolvimento e irrupção dos dentes e é gradativamente reabsorvido quando os
dentes são perdidos.(JANSON, 2010)
Sua arquitetura e tamanho são determinados geneticamente e podem ser
influenciados pelo resultado das forças a que os dentes estão expostos durante o
funcionamento. Juntamente com o cemento e o ligamento periodontal, o osso
alveolar constitui o aparelho de inserção dos dentes, cuja função é distribuir e
absorver as forças geradas pela mastigação e outros contatos dentários. A
espessura das corticais vestibulares e linguais do processo alveolar varia de uma

Revisão da Literatura 49

região para outra, sendo que nos dentes anteriores se encontra consideravelmente
mais estreita na face vestibular do que na lingual.(JANSON, 2010)

Gengiva

Junção Cemento Esmalte

Ligamento Periodontal

Crista Óssea

Cemento Radicular

Figura 2.8 - Ilustração da Anatomia do Periodonto. (Fonte: google.com acessado em Out/12)

O limite cervical do processo alveolar é uma distância de aproximadamente
1mm da JCE. Segundo Boyle et al., que avaliaram pacientes saudáveis de 11 a 70
anos, existe uma variação dessa distância de acordo com a idade do paciente,
sugerindo

que

essa

distância

aumenta

aproximadamente

0,017mm

por

ano.(BOYLE,VIA, MCFALL, 1973)
A altura e a densidade do osso alveolar são mantidas por um equilíbrio
regulado

por

influências

locais

e

sistêmicas

de

formação

e

reabsorção

óssea.(GLICKMAN, 1951) Algumas características anatômicas podem afetar o
padrão de destruição óssea na doença periodontal: espessura, largura e angulação
da crista no septo interdentário, espessura da lâmina alveolar vestibular e lingual,
presença de fenestrações ou deiscências, alinhamento dos dentes, ausência de
ponto de contato, raiz e anatomia do tronco radicular, posição radicular no processo
alveolar e a proximidade com outra superfície radicular.
A morfologia da tábua óssea alveolar é motivo de incansáveis pesquisas com
a finalidade de aprimorar o conhecimento e evitar a ocorrência de iatrogenias
periodontais em pacientes ortodônticos. Alguns estudos mostraram que o padrão de
crescimento facial é um dos fatores que influencia na morfologia da tábua óssea
alveolar. Os pacientes dolicofaciais apresentam um suporte ósseo da região
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anterior, tanto da maxila quanto da mandíbula, mais estreito do que pacientes com
altura facial diminuída e pacientes Padrão III. Com relação à espessura das tábuas
ósseas alveolares, os pacientes Padrão II apresentam uma espessura lingual
diminuída, entretanto a diferença entre os padrões faciais parece estar restrita à
região dos ápices dentários.(BECKMANN et al., 1998; GARIB et al., 2010a;
GRACCO et al., 2009; HANDELMAN, 1996; TSUNORI,MASHITA, KASAI, 1998)
Em estudos comparando a morfologia periodontal de pacientes não tratados
observou que o sexo masculino apresentou uma distância da junção cementoesmalte maior do que o sexo feminino.(AASS, GJERMO, 1992; ALBANDAR et al.,
1986; DUMMER et al., 1995; JANSON et al., 2003) Boyarskiy avaliou pacientes
adolescentes com e sem fissuras e observou que, para os adolescentes sem fissura,
não houve difereça estatisticamente significante em relação ao sexo, entretanto,
para o grupo com fissura, houve uma diferença estatisticamente significante,
encontrando 89,65% de suporte ósseo para o sexo masculino e 83,69% para o sexo
feminino, atribuindo essa diferença à influência hormonal, sugerindo que ela pode ter
um efeito desfavorável no osso alveolar de suporte.(BOYARSKIY,CHOI, PARK,
2006)
Edwards, em 1976, estudou indivíduos com má oclusão de Classe II e
protrusão dentária e observou que, apesar da retração prolongada e torque dos
incisivos, a largura do palato anterior na altura da margem alveolar e no terço médio
radicular apresentou uma remodelação alveolar. Porém na altura do ápice dentário
ele se manteve inalterado.(EDWARDS, 1976)
Em 2009, Gracco avaliou a espessura da tábua óssea vestíbulo-lingual de
pacientes sem fissura não tratados ortodonticamente, com diferentes padrões
faciais. Apesar de ter mensurado a espessura da tábua óssea vestíbulo-lingual total,
também observou uma tábua óssea alveolar mais estreita na região dos incisivos
laterais do que na região dos centrais.(GRACCO et al., 2009)
Evangelista et al. compararam a presença das deiscências e fenestrações em
pacientes com má oclusão de Classe I e Classe II, divisão 1 de Angle e observaram
que esses defeitos são um achado comum nos arcos dentários, sendo a deiscência
mais comum na mandíbula, enquanto a fenestração é mais comum na
maxila.(EVANGELISTA et al., 2010)
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Garib et al. mostraram a morfologia da tábua óssea alveolar por meio da
tomografia computadorizada cone-beam e observaram que, na maxila, a tábua
óssea vestibular apresenta-se bastante delgada em toda a sua extensão, mas com
maior severidade na região do canino e da raiz mésio-vestibular do primeiro molar
devido ao maior volume radicular,(GARIB et al., 2010a; GARIB et al., 2010c)
enquanto que a tábua óssea lingual, em geral, se apresenta mais espessa,
principalmente na região dos dentes anteriores.(FERREIRA, 2010; GARIB et al.,
2010a) Na mandíbula, a tábua óssea vestibular também se apresenta mais delgada,
exceto na região de segundos e terceiros molares. Em relação à tábua óssea
lingual, assim como na maxila, esta se apresenta mais espessa, entretanto, a sua
espessura diminui na região anterior.(FERREIRA, 2010) Portanto os movimentos
vestíbulo-linguais apresentam maior risco de ultrapassar os limites do osso alveolar,
causando uma reabsorção da tábua óssea, assim como estudos que comprovaram
maior prevalência de defeitos ósseos na superfície vestibular do que na lingual de
incisivos inferiores.(EVANGELISTA et al., 2010; FERREIRA, 2010)
A qualidade do periodonto de sustentação dos dentes dos pacientes tratados
é um tema de suma importância para o profissional que almeja a excelência do
tratamento ortodôntico e, por isso, muitas pesquisas vêm se desenvolvendo na
busca de métodos diagnósticos seguros,(SILVA FILHO et al., 1995) por meio de
exames clínicos,(ANDLIN-SOBOCKI,ELIASSON, PAULIN, 1995; HANDELMAN,
1996;

ZACHRISSON,

ALNAES,

1973)

passando

pelas

imagens

radiográficas,(YARED,ZENOBIO, PACHECO, 2006; ZACHRISSON, ALNAES, 1974)
até

a

TCCB(EVANGELISTA

et

al.,

2010;

FUHRMANN,

2002;

FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995; GARIB et al., 2006; GRACCO et al., 2009;
NAUERT, BERG, 1999; RUNGCHARASSAENG et al., 2007; SARIKAYA et al., 2002;
VASCONCELOS et al., 2012; YATABE, 2010)

2.2.1 Morfologia da tábua óssea alveolar de pacientes com fissura

Poucos estudos demonstraram a morfologia periodontal de pacientes com
fissuras alveolares antes de qualquer intervenção cirúrgica e/ou reabilitadora.
Segundo Tan et al., a cicatriz da fissura não operada pode diminuir a profundidade
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vestibular, dificultando a higiene oral,(TAN, HENRY, 1985) o que a torna mais
suscetível a doenças periodontais. Além disso, o defeito ósseo imposto pela fissura
ocasiona uma deficiência na largura, altura e espessura do osso alveolar com
inadequada inserção periodontal.(ABYHOLM,BERGLAND, SEMB, 1981) Em estudo
clínico de pacientes com fissura unilateral reabilitados com prótese fixa, Ramstad
concluiu que a saúde periodontal dos dentes adjacentes à fissura estava mais
relacionada à qualidade das restaurações do que às variações morfológicas da
fissura.(RAMSTAD, 1989) Por outro lado, Teja sugeriu que a natureza da má
formação e a duração e complexidade do tratamento levam a crer que há um maior
risco à doença periodontal.(TEJA,PERSSON, OMNELL, 1992)
Mais recentemente, Yatabe avaliou a morfologia periodontal dos dentes
adjacentes à fissura de pacientes jovens com fissura transforame incisivo bilateral,
por meio da tomografia computadorizada cone-beam, não tratados ortodôntica e
cirurgicamente, e observou que existe um estreitamento da tábua óssea nas faces
vestibular, lingual, mesial e distal dos dentes canino e incisivo, respectivamente,
atentando para a cautela que deve ser tomada ao movimentar os dentes durante a
reabilitação desses pacientes. (Fig. 2.9) (YATABE, 2010).

Figura 2.9 - Imagem axial de um paciente com fissura transforame incisivo bilateral próxima ao ápice
radicular dos incisivos sem tratamento ortodôntico prévio. Note a estreita tábua óssea à distal dos
incisivos e, à mesial do canino decíduo.
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2.2.2 Repercussão periodontal do tratamento ortodôntico em osso
enxertado

Schultze-Mosgau em 1984, avaliou o sucesso do EOA secundário, realizados
antes e depois da erupção do canino, e sua associação com a abertura ou o
fechamento de espaço na região da fissura. Observou-se que há um melhor
resultado periodontal nos casos reabilitados com o fechamento de espaço através
da mesialização do dente em direção ao enxerto ósseo (SCHULTZE-MOSGAU et
al., 2003). Hinrichs et al.(1984) e Eldeeb et al.(1986) obtiveram os mesmos
resultados, entretanto observaram menor quantidade de gengiva inserida no canino
mesializado em direção ao enxerto, quando comparado com o seu dente
contralateral no lado não fissurado. (SCHULTZE-MOSGAU et al., 2003)
Enemark, em 1985, publicou os resultados de uma avaliação clínica do
sucesso da cirurgia de EOA secundário e a comparação das condições periodontais
dos caninos que irrompiam antes e depois do enxerto. Eles observaram que os
caninos que irromperam através do EOA favoreceram os resultados do tratamento
ortodôntico sem necessidade de reabilitação protética, enquanto que os caninos que
já haviam irrompido apresentaram maiores complicações periodontais. (ENEMARK,
KRANTZ-SIMONSEN, SCHRAMM, 1985)
Em 2006, Boyarskiy comparou a morfologia periodontal dos caninos do lado
da fissura com caninos de pacientes sem fissura por meio de radiografias
periapicais, e observou que não houve diferença na morfologia periodontal dos
caninos que mesializaram para a região do enxerto e dos caninos que irromperam
através do enxerto. (BOYARSKIY,CHOI, PARK, 2006)
Em 1995, Andlin-Sobocki avaliaram clinicamente as condições periodontais
de caninos que irromperam na região de fissuras enxertadas e compararam com os
caninos em osso normal e observaram condições periodontais similares entre os
dois grupos. (ANDLIN-SOBOCKI,ELIASSON, PAULIN, 1995)
Tan et al. também avaliaram clinicamente a profundidade da bolsa periodontal
dos dentes erupcionados, adjacentes à fissura, e o contralateral sem fissura, em seis
regiões de cada dente (faces vestibular, mésio e distovestibular, lingual, mésio e
distolingual). Observaram, por meio de radiografias periapicais cone longo, tiradas
ao final de 5 anos de estudo, que a maioria dos dentes (88%) que erupcionou
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através do enxerto apresentou uma altura, próxima da normalidade, do septo ósseo
intra-alveolar, segundo a escala de Bergland. (TAN et al., 1996)
2.2.3 Repercussões Periodontais do Tratamento Ortodôntico

“O osso acompanha a movimentação dentária”.(REITAN, 1964). Esta frase
sugere que sempre que ocorrer uma movimentação dentária, o osso ao redor do
alvéolo vai se remodelar na mesma extensão. Baseado nessa informação,
Handelman, em 1996, sugeriu que devido à reabsorção óssea ocorrer na mesma
direção da movimentação dentária, a diminuição do volume ósseo alveolar é uma
complicação durante o tratamento ortodôntico.(HANDELMAN, 1996)
Dentre as diferentes movimentações ortodônticas, as mais comumente
realizadas são a expansão rápida da maxila e a retração anterior, as quais devem
ser realizadas com cautela.(FUHRMANN, 2002; JANSON, 2010) Contudo essas
mecânicas podem descentralizar os dentes dos seus tecidos de suporte, levando ao
desenvolvimento de efeitos colaterais do tratamento ortodôntico, tais como a
reabsorção radicular externa, deiscência óssea, fenestração e recessão gengival, os
quais são influenciados por fatores biológicos e biomecânicos. (BIMSTEIN,
CREVOISIER, KING, 1990; DORFMAN, 1978; GARIB et al., 2006; GEIGER,
WASSERMAN,

1980;

HOLLENDER,

RONNERMAN,

THILANDER,

1980;

PERSSON, LENNARTSSON, 1986; SHARPE et al., 1987; SJOLIEN, ZACHRISSON,
1973; THILANDER, 1992; YAGCI et al., 2012; ZACHRISSON, ALNAES, 1973, 1974)
Quando uma pressão é aplicada ao dente, leva a uma alteração no fluxo
sanguíneo do ligamento periodontal, que diminui onde o ligamento é comprimido e é
mantido ou aumentado onde o ligamento está sob tensão. As alterações químicas,
agindo diretamente ou por estímulo da liberação de outros agentes ativos
biologicamente, estimulam a diferenciação e a atividade celular. (REITAN, 1960,
1967) Para que a movimentação ocorra, é necessária a formação de células
osteoclásticas na zona comprimida do ligamento periodontal para que possam
reabsorver a estrutura óssea no lado de pressão, e formação de células
osteoblásticas no lado de tensão, para a neoformação óssea. Entretanto, quando a
força é excessiva, não há formação de células osteoclásticas e osteoblásticas, mas
sim a obliteração dos vasos sanguíneos, levando à necrose asséptica. Em
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determinados movimentos, quando o osso é muito delgado ou o dente está sendo
movimentado para áreas edêntulas, a força aplicada deve ser mínima para que a
movimentação ortodôntica ocorra com o osso e não através do osso. (MELSEN,
1999; THILANDER, 1996)
A ausência da tábua óssea vestibular ou lingual, caracterizada por um
aumento da distância da JCE à crista óssea, é denominada deiscência óssea. E
quando há uma interrupção na continuidade do osso alveolar, expondo uma
pequena região radicular, é denominada fenestração. (Fig. 2.10) (EVANGELISTA et
al., 2010; GARIB et al., 2010c) A ocorrência desses defeitos ósseos dependem de
vários fatores, tais como a direção do movimento, a frequência e magnitude da força
ortodôntica e o volume e integridade anatômica dos tecidos do periodonto de
suporte. (REITAN, 1964; WEHRBEIN,BAUER, DIEDRICH, 1996)
Portanto, a intensidade da força à qual um dente é submetido depende da
sua capacidade de absorver a mesma, e essa capacidade está relacionada a vários
fatores como a quantidade de osso presente, integridade do periodonto, a forma, a
extensão e a quantidade de raízes.(JANSON, 2010)

A

B
A

A

B
A

Figura 2.10 - Ilustração de deiscência óssea (A) e fenestração (B). (Fonte: uky.edu acessado em
Out.12)

Muitas pesquisas provaram que o tratamento ortodôntico pode apresentar
influências negativas no periodonto de suporte através da diminuição da inserção
periodontal, perda óssea horizontal e vertical e recessão gengival,(AASS, GJERMO,
1992; GARIB et al., 2006; HOLLENDER,RONNERMAN, THILANDER, 1980;
KARRING et al., 1982; KENNEDY et al., 1983; MENGEL et al., 2005; SARIKAYA et
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al., 2002; SHARPE et al., 1987; SJOLIEN, ZACHRISSON, 1973; WEHRBEIN,
BAUER, DIEDRICH, 1996; ZACHRISSON, ALNAES, 1973, 1974) dependendo da
quantidade de força aplicada, tempo de tratamento, higienização oral (LÖE et al.,
1978) e tipo de mecânica utilizada, enquanto alguns autores não encontraram
nenhuma alteração periodontal significante, (AASS, GJERMO, 1992; BONDEMARK,
1998) e outros encontraram uma regeneração óssea nas áreas de deiscências
ósseas. (KARRING et al., 1982)
Alguns estudos em animais e humanos e relatos de casos clínicos vêm
demonstrando que, conforme as raízes são movimentadas para fora do centro do
osso alveolar, há um aumento do risco de desenvolver ou exacerbar defeitos ósseos
alveolares, (EVANGELISTA et al., 2010; FUHRMANN, 1996a, b, c; WEHRBEIN,
BAUER, DIEDRICH, 1996; WENNSTROM et al., 1987) sugerindo a ausência de
equivalente aposição óssea compensatória sobre o periósteo vestibular, e produzir
consequentes alterações mucogengivais, tais como as recessões gengivais.
(DORFMAN, 1978; YARED,ZENOBIO, PACHECO, 2006)

2.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE-BEAM

A imaginologia teve início com a descoberta dos Raios X por Röntgen, em
1895. Passados 30 anos, Broadbent, em 1931, introduziu a cefalometria tradicional,
desenvolvida a partir de um técnica antropológica para quantificar a forma e o
tamanho do crânio. Juntamente com a imagem da telerradiografia lateral, as
radiografias panorâmicas, periapicais e modelos de estudo formavam o quadro de
documentações necessárias para um bom diagnótico e planejamento clínico.
(GARIB et al., 2007; SALES, LOPES, 2011)
Em 1967, Godfrey Hounsfield e Alan Cormack desenvolveram o primeiro
aparelho de Tomografia Computadorizada (TC), revolucionando a área diagnóstica
da Medicina e Odontologia. Os aparelhos de TC apresentam três componentes
principais: 1) o gantry, onde se localizam os tubos de raios-x e um anel de
detectores de radiação, que são compostos por cristais de cintilação; 2) a mesa,
onde o paciente é acomodado, e que se movimenta em direção ao interior do gantry
durante o exame; e 3) o computador, que reconstrói as imagens geradas no interior
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do gantry. (Fig. 2.11) Nas primeiras gerações, o feixe de raios-x completava um giro
de 360º em torno do paciente e em seguida a mesa se movimentava para capturar a
imagem em fatia da próxima região adjacente.(GARIB et al., 2007) Mais
recentemente, na TC Helicoidal, (Fig. 2.12) a mesa se movimenta simultaneamente
à rotação dos tubos de raios-x, determinando uma trajetória helicoidal das fontes de
raios-x.(VANNIER, 2003) Além disso, esses aparelhos modernos apresentam a
tecnologia multislice, que permite adquirir de 4 a 16 fatias de imagem a cada giro de
360º.(CAVALCANTI, SALES, 2008; SUKOVIC, 2003; YAJIMA et al., 2006)

Figura 2.11 - Modelo de Aparelho de Tomografia Computadorizada Convencional desenvolvida por
Hounsfield e Cormack. (Fonte: google.com Set./12)

Figura 2.12 - Modelo de Aparelho de Tomografia Computadorizada Helicoidal. (Fonte: google.com
Set./12)

A partir da TC, em 1998 Mozzo et al. desenvolveram a Tomografia
Computadorizada Cone-Beam (TCCB) para imagens odontológicas, o NewTom-
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9000. (Fig. 2.13) Eles reportaram alta acurácia da imagem com 1/6 da dose de
radiação da TC.(MOZZO et al., 1998) Em 1999, Arai et al. apresentaram um outro
aparelho de TCCB com recursos semelhantes ao italiano.(ARAI et al., 1999) Os
primeiros aparelhos eram semelhantes aos da TC, mas atualmente eles se
assemelham ao aparelho utilizado para as tomadas das radiografias panorâmicas,
onde o paciente é acomodado sentado.(DE VOS,CASSELMAN, SWENNEN, 2009;
GARIB et al., 2007) (Fig. 2.14)

Figura 2.13 - Modelo inicial de Aparelho de Tomografia Computadorizada Cone-beam

Figura 2.14 - Modelo atual do Aparelho de Tomografia computadorizada Cone-beam i-CAT New
Generation (Isi-Icat Imaging System - Cone Beam)

O aparelho da TCCB apresenta dois componentes localizados em extremos
opostos da cabeça do paciente: 1) a fonte ou tubo de raios-x, a qual emite um feixe
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de raio-x em forma de cone, e 2) um detector de raios-x.(GARIB et al., 2007;
SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006) (Fig. 2.15) O sistema tubo-detector realiza
apenas um giro de 360º ao redor da cabeça do paciente, sendo que, para cada grau
de giro, o aparelho adquire uma imagem-base da cabeça do paciente semelhante ao
de

uma

radiografia

lateral.(MAH

et

al.,

2011;

MOSHIRI

et

al.,

2007;

SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006; YAMAMOTO et al., 2003)

Figura 2.15 - Sistema tubo-detector.

Ao final do exame, essa sequência de imagens-base é reconstruída usando
uma modificação de algoritmos desenvolvidos por Feldkamp em 1984 em um
software específico, gerando uma imagem tridimensional.(Fig. 2.16 A) (DE
VOS,CASSELMAN, SWENNEN, 2009; GARIB et al., 2007; MAH et al., 2011) Além
da reconstrução em 3D, os programas de TCCB permitem a reconstrução
multiplanar do volume escaneado, ou seja, a visualização de imagens axiais,
coronais, sagitais e oblíquas. (Fig. 2.16) Somando-se a isto, outra vantagem desse
exame é o fato de o programa gerar imagens bidimensionais, réplicas das
radiografias convencionais utilizadas na Odontologia, como a panorâmica e as
telerradiografias

em

norma

lateral

e

frontal,

e

2.17)(SCARFE;FARMAN;SUKOVIC 2006; LAMICHANE et al. 2009)

periapicais.(Fig.
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Figura 2.16 - (A) reconstrução tridimensional; (B) axial; (C) parassagital; (D) coronal; (E). sagital.

A

B

C

Figura 2.17 - Réplicas de radiografias panorâmica (A), telerradiografia lateral (B) e frontal (C).

A escala de cinza da imagem de tomografia é baseada na escala de
Hounsfield, e é classificada como hiperdensas (imagens dos tecidos com alto
coeficiente de atenuação), isodensas (imagens com atenuação próxima à da água) e
hipodensas (coeficiente de atenuação próximo ao do ar).(SALES, LOPES, 2011) As
imagens digitais são formadas por vários pixels, os quais são formados por um
arranjo cartesiano bidimensional entremeado por linhas e colunas.(Fig. 2.18)(GARIB
et al., 2007; SALES, LOPES, 2011) Entretanto, devido à imagem tomográfica ser
tridimensional, elas são constituidas por voxels, ou seja, vários cubos, formados por
pixels em cada uma das suas faces. (Fig. 2.19). A qualidade das imagens
tridimensionais está intimamente relacionada à quantidade de níveis de cinza, ao
tamanho do FOV (Field of View ou Campo de Visão), o qual representa o tamanho
do detector utilizado, ou seja, qual o tamanho do exame imagiológico no sentido
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súpero-inferior (varia de 4 a 22cm) (Fig. 2.20), e pelo tamanho do voxel empregado,
ou seja, quanto menor o tamanho do voxel, melhor será a qualidade da imagem,
porém maior será a dose de radiação. (FARMAN, SCARFE, 2006; HATCHER, 2010;
MOLEN, 2010)

Figura 2.18 – Exemplo da formação da imagem a partir do voxel. Observe os “quadradinhos” que se
formaram com o aumento do tamanho da imagem. Em uma imagem 2D, estes se refeririam ao pixel.
Em 3D, ao voxel. (Fonte: (SALES, LOPES, 2011)

Figura 2.19 - Ilustração de pixel e voxel. (Fonte: google.com acessado em Out/2012)

Figura 2.20 - Diferentes tamanhos do FOV de acordo com a tabela do Aparelho i-CAT New
Generation (Isi-Icat Imaging System - Cone Beam)

62 Revisão da Literatura

Assim, o custo biológico decorrido da exposição do paciente à radiação (4 a
15 vezes maior que na panorâmica, ou semelhante a um exame periapical da boca
toda) pode ser justificado em alguns casos específicos. Com relação ao custo do
exame, a TC cone-beam mostra-se muito compensadora, pois atualmente o
orçamento do exame equivale aproximadamente ao da documentação convencional
de Ortodontia. Devido a isso, o ortodontista deverá avaliar a relação custo-benefício
em cada caso particular.(DE VOS,CASSELMAN, SWENNEN, 2009; GARIB et al.,
2007; TYNDALL, RATHORE, 2008)
O guia europeu de proteção à radiação em radiologia odontológica
recomenda iniciar o tratamento ortodôntico de pacientes com má oclusão de Classe
I usando apenas radiografias panorâmicas. E, considerando o princípio ALARA (“As
Low As Reasonably Achievable”), a indicação do método de imagens deveria ser
baseado nas necessidades clínicas do paciente, e na obtenção da qualidade
máxima da imagem enquanto mantém a baixa dose de radiação.(EVANGELISTA et
al., 2010)
Por muitos anos, o diagnóstico ortodôntico e o plano de tratamento foram
auxiliados pelas imagens radiográficas bidimensionais.(MACCHI et al., 2006) Eram
utilizadas as radiografias panorâmicas, periapicais e telerradiografias em norma
lateral como exame principal para definir condutas. O objetivo do tratamento era
“corrigir” as más oclusões com base em valores considerados normativos obtidos
através de análises cefalométricas existentes.(GARIB et al., 2010c) Entretanto as
radiografias bidimensionais possuem como desvantagens a presença de distorções
e a sobreposição de imagens de estruturas anatômicas, dificultando um diagnóstico
mais acurado, como por exemplo, em casos com canino impactado, distúrbios de
irrupção e visualização de defeitos vestibular e lingual e margens do osso
alveolar.(CAPELOZZA FILHO et al., 2008; LEUNG et al., 2010; LOUBELE et al.,
2006; MAH et al., 2011; MARMULLA et al., 2005; MISCH,ERICA, SARMENT, 2006;
MOL, BALASUNDARAM, 2008; MUSSIG,WORTCHE, LUX, 2005; SARIKAYA et al.,
2002; VANDENBERGHE,JACOBS, YANG, 2007)
Com o advento da tomografia computadorizada, os meios diagnósticos se
tornaram mais precisos, mais confiáveis e permitiram maior detalhamento das
estruturas em três dimensões, sem erro de magnificação(CAPELOZZA FILHO et al.,
2008; CAPELOZZA FILHO,FATTORI, MALTAGLIATI, 2005; GARIB et al., 2010a;
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MILLER,KUO, CHOI, 2003) e com alta precisão para a mensuração de estruturas
faciais.(BEASON, BROOKS, 2004; FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995;
HILGERS et al., 2005; HONDA et al., 2004; KOBAYASHI et al., 2004;
LASCALA,PANELLA, MARQUES, 2004; MAH et al., 2011; MARMULLA et al., 2005;
MISCH,ERICA, SARMENT, 2006; PINSKY et al., 2006; SUN et al., 2011; TIMOCK et
al., 2011; TSIKLAKIS,SYRIOPOULOS, STAMATAKIS, 2004)
Devido à sensibilidade da TCCB, a precisão e a acurácia têm justificado a sua
utilização na Odontologia para estudar regiões de implante,(MOSHIRI et al., 2007)
espessura do palato,(GRACCO et al., 2008) identificação de cistos e processos
inflamatórios e tumorais, acompanhamento pré e pós-cirúrgico, imagens da
ATM,(DANFORTH,DUS, MAH, 2003; HONDA et al., 2004; LASCALA,PANELLA,
MARQUES, 2004; MOZZO et al., 1998; SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006;
SUKOVIC, 2003) morfologia periodontal, (FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995;
FUHRMANN et al., 1995; NAITO,HOSOKAWA, YOKOTA, 1998; PISTORIUS et al.,
2001) anomalias craniofaciais (GARIB et al., 2007; HATCHER, 2010) e avaliar a
quantidade e qualidade óssea nas regiões de fissuras de lábio e palato completas
(Fig. 2.21), áreas onde ocorrem a ruptura da continuidade óssea na região do
rebordo alveolar e palato duro, necessitando, dessa forma, da realização de enxerto
ósseo secundário para reconstrução da área afetada.(MAH et al., 2003; SILVA
FILHO et al., 1995; SURI et al., 2008; TRINDADE, SILVA FILHO, 2007)

Figura 2.21 - Ilustração de um paciente com fissura transforame incisivo bilateral. Observar a
delimitação da área da fissura em vermelho.
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2.3.1 Utilização da TCCB para Avaliação Periodontal

Em 1995, Fuhrmann avaliou defeitos ósseos artificiais em espécimes,
diretamente, através de radiografias convencionais e por meio de imagens axiais de
TC, e observou que foi possível visualizar 100% dos defeitos ósseos nas imagens
de tomografia computadorizada helicoidal, além de subestimar apenas 0.2mm de
defeitos ósseos verticais, validando o exame para identificação do osso alveolar
vestibular e lingual. (FUHRMANN, BUCKER, DIEDRICH, 1995; FUHRMANN et al.,
1995) Entretanto, devido ao tamanho do voxel, somente tábuas ósseas com
espessura inferior a 0,2mm podem não se apresentar nítidas no exame de
tomografia computadorizada médica, pois essas medidas são inferiores ao tamanho
dos pixels que formam a imagem do exame de tomografia computadorizada.
(FUHRMANN, BUCKER, DIEDRICH, 1995; FUHRMANN et al., 1995; SUN et al.,
2011) Adicionalmente, um estudo em cadáveres evidenciou que os defeitos ósseos
horizontais existentes por vestibular e lingual eram possíveis de ser identificados em
tomografia computadorizada helicoidal, enquanto não puderam ser visualizados em
radiografias periapicais. (FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995)
Em 1996, um estudo experimental em que deiscências ósseas foram criadas
artificialmente

em

maxilares

de

cadáveres,

concluiu

que

a

tomografia

computadorizada era o único meio de diagnóstico por imagem que permitia a
avaliação quantitativa tridimensional da espessura vestíbulo-lingual do rebordo
alveolar e das tábuas ósseas vestibular e lingual.(FUHRMANN, 1996a, b, c) Desde
2008, estudos vêm comprovando a elevada acurácia da TCCB para prover o
diagnóstico e a análise quantitativa do nível da crista óssea alveolar vestibular e
lingual (KASAJ, WILLERSHAUSEN,

2007;

LOUBELE et

al.,

2008;

MOL,

BALASUNDARAM, 2008; SUOMI,PLUMBO, BARBANO, 1968).
Estudos realizados para avaliar a precisão das medidas lineares das imagens
de TCCB, quando comparadas às medições feitas diretamente nos ossos, têm
mostrado que a altura óssea alveolar é subestimada pelas imagens de TCCB
quando a espessura óssea é menor ou igual ao tamanho do voxel da tomografia.
Este fenômeno de o osso “ficar invisível” é, provavelmente, causado por dois fatores:
o efeito de volume parcial (SCARFE, FARMAN, 2008) e a limitação da resolução de
contraste relacionado aos aparelhos de tomografia (LEUNG et al., 2010).
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O efeito de volume parcial é um artefato comum na tomografia
computadorizada e ocorre quando um voxel abrange dois objetos de densidades
diferentes. Este voxel, na imagem tomográfica, reflete a densidade média dos dois
objetos em vez da densidade real de cada objeto. Com base nessa teoria, quando a
espessura do osso alveolar é reduzida a um nível menor ou igual ao voxel, os voxels
que estão sobre o osso alveolar irão refletir uma densidade média do osso alveolar e
do ligamento periodontal. Consequentemente, uma camada fina de osso alveolar
pode se tornar indistinguível do ligamento periodontal adjacente e não ser
considerado osso quando estiver medindo a altura do osso alveolar (SCARFE,
FARMAN, 2008). Outro estudo constatou que as medidas para a altura óssea
alveolar nas imagens de tomografia convencionais com voxel de 0,4mm podem
superestimar a perda óssea (SUN et al., 2011).
Quando se deseja visualizar ou mensurar pequenas estruturas em imagens
de TCCB, como as tábuas ósseas vestibular e lingual, o exame deve ser tomado
seguindo alguns preceitos que conduzem à boa definição da imagem. A resolução
espacial da imagem (menor distância para identificação de duas estruturas distintas)
de TCCB não equivale exatamente à dimensão do voxel (menor unidade de imagem
tomográfica). Algumas propriedades das imagens tomográficas — como a média de
volume parcial, os artefatos e o ruído — podem interferir na resolução espacial da
imagem. Para obtenção de uma boa resolução espacial, o campo de visão da
tomada radiográfica (FOV) e a dimensão do voxel devem ser ambos o menor
possível.(MOLEN, 2010) Ainda, o paciente deve ser orientado a permanecer
totalmente

imóvel

durante

a

tomada,

a

fim

de

evitar

artefatos

de

movimentação.(GARIB et al., 2010a; GARIB et al., 2010c)
Utilizando esqueletos

humanos

secos

e

o

aparelho

de

tomografia

computadorizada CB MercuryRay (Hitachi Medical System American), Leung et al.
examinaram a habilidade de distinguir o osso alveolar do cemento e observou que
áreas com espessura óssea menor que 0,6mm eram indistinguíveis na imagem de
tomografia(LEUNG et al., 2010). Sun et al.(2011) também encontraram que a
espessura mínima para diferenciar cemento de osso alveolar é de 0,6mm, e
constataram que diminuir o voxel de 0,4mm para 0,25mm pode melhorar a precisão
das medidas do osso alveolar.
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A sensibilidade e a especificidade para a identificação de deiscências e
fenestrações foram aferidas para tomografias computadorizadas cone-beam
tomadas com voxel de 0,38mm e 2mA, especificamente em reconstruções
tridimensionais.(FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995; LEUNG et al., 2010)
Imagens 3D de crânios secos mostraram boa sensibilidade e especificidade para a
identificação de fenestrações ósseas (0,8). Por outro lado, a identificação de
deiscências ósseas apresentou alta especificidade (0,95) e baixa sensibilidade
(0,40).(LEUNG et al., 2010)
Isso quer dizer que a reconstrução tridimensional em TCCB mostra um baixo
índice de falso-positivo e um significativo índice de falso-negativo para as
deiscências ósseas. Em outras palavras, quando uma deiscência óssea está
aparente na reconstrução 3D de TCCB significa que ela provavelmente existe. No
entanto, nos locais onde não são identificadas deiscências na reconstrução 3D, não
significa que elas inexistam.(GARIB et al., 2010a; GARIB et al., 2012; LEUNG et al.,
2010)
Considerando que os dois voxels mais utilizados para os exames ortodônticos
– 0,3 e 0,4mm – oferecem uma resolução espacial de 0,7mm, para os estudos que
desejam avaliar a espessura óssea alveolar deve-se utilizar o menor FOV (se
restringir somente à região de interesse) e voxel possível (0,25 ou 0,2), aumentar o
tempo de escaneamento e usar um melhor sensor para uma melhor escala de
cinza.(MOLEN, 2010)
Especificamente em Ortodontia, o exame de TCCB é indicado na avaliação
do posicionamento tridimensional de dentes retidos e sua relação com os dentes e
estruturas vizinhas, avaliação do grau de reabsorção radicular de dentes adjacentes
a caninos retidos,(BJERKLIN, ERICSON, 2006; ERICSON, KUROL, 2000;
MERRETT,DRAGE, DURNING, 2009) visualização das tábuas ósseas vestibular e
lingual(GARIB et al., 2012) e sua remodelação após movimentação dentária,
avaliação das dimensões transversas das bases apicais,(GARIB et al., 2006)
avaliação da movimentação dentária para a região de osso atrésico,(FUHRMANN,
2002) análise quantitativa e qualitativa do osso alveolar para a colocação de
mini-implantes de ancoragem ortodôntica(ONO,MOTOYOSHI, SHIMIZU, 2008;
POGGIO et al., 2006) e avaliações cefalométricas.(CHIEN et al., 2009;
SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006) Com informações tridimensionais detalhadas,
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as imagens de TCCB oferecem aos clínicos e pesquisadores um novo meio de
visualizar e quantificar a morfologia óssea e as alterações associadas às doenças e
tratamentos.(FARMAN, SCARFE, 2006; SCARFE,FARMAN, SUKOVIC, 2006)
Como a presença da fissura provoca várias alterações tais como agenesias,
supranumerários, incisivos laterais dismórficos e caninos impactados, a imaginologia
digital em três dimensões pode ser uma grande aliada no diagnóstico e correto plano
de tratamento desses pacientes.(WORTCHE et al., 2006) A TCCB fornece
informações tridimensionais onde é possível determinar, com maior precisão, a
morfologia e o tamanho da fissura, sua relação com dentes adjacentes e, assim,
evitar intervenções.(QUERESHY et al., 2012)
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3 PROPOSIÇÃO

O propósito deste estudo foi:

1.

Avaliar a morfologia periodontal dos caninos movimentados para mesial
em região de osso enxertado em pacientes com fissura de lábio e palato.

2.

Comparar a morfologia periodontal do canino permanente do lado com
fissura com os dentes canino e incisivo lateral do lado sem fissura.

4 Material e
Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofacias - Universidade de
São Paulo (HRAC-USP) (Ofício nº 202/2011) (ANEXO A). Após a explicação aos
pacientes sobre a pesquisa e o exame imagiológico que seria realizado, os
pacientes e/ou responsáveis receberam o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (ANEXO B) e, após leitura minuciosa, foi solicitado ao paciente
ou responsável, a assinatura do TCLE, concordando com a participação na
pesquisa.

4.1 MATERIAL

A amostra desta pesquisa foi composta por 30 pacientes consecutivos que
compareceram ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais –
Universidade de São Paulo (HRAC-USP) para controle pós-tratamento ortodôntico
durante os anos de 2011 e 2012.
Os critérios de inclusão basearam-se nas seguintes características:

1.

Pacientes de 12 a 25 anos de idade;

2.

Fissura Transforame ou Pré-forame Incisivo Unilateral;

3.

Submetidos à Cirurgia de EOA Secundário na dentadura mista;

4.

Ausência do dente incisivo lateral no lado da fissura;

5.

Sumetidos à mecânica de mesialização do dente canino para a região de
incisivo lateral em osso enxertado;

6.

Mínimo de 6 meses da finalização ortodôntica;

7.

Presença dos dentes incisivo lateral e canino permanentes no lado sem
fissura.

76 Material e Métodos

Dos 30 pacientes selecionados, 14 eram do sexo feminino e 16 do sexo
masculino, com idades variando de 15 anos e 1 mês a 25 anos e 11 meses, com
média de idade de 20 anos e 6 meses, que apresentassem fissura unilateral com
comprometimento do rebordo alveolar. Na tabela 4.1 está disposta a prevalência de
cada tipo de fissura dos pacientes que compuseram a amostra. Todos os pacientes
foram submetidos à cirurgia de enxerto ósseo alveolar autógeno da crista ilíaca,
sendo que em 19 foi realizada a cirurgia de EOA antes da irrupção do canino
permanente, e em 11, após a irrupção do canino permanente.
Tabela 4.1 - Pacientes da amostra divididos pelo tipo de fissura.

Tipos de Fissuras

n

%

Pré-forame incisivo unilateral Direita

1

3,33

Pré-forame incisivo unilateral Esquerda

7

23,33

Transforame incisivo unilateral Direita

8

26,67

Transforame incisivo unilateral Esquerda

14

46,67

TOTAL

30

100

Os

pacientes

foram

submetidos

aos

exames

de

tomografia

computadorizada cone-beam no tomógrafo i-CAT (Isi-Icat Imaging System - Cone
Beam) na Clínica de Radiologia do HRAC-USP, com protocolo de 37,7 mAs,

120

kVp, FOV de 6mm para maxila, voxel de 0,25mm por 26,9 segundos. Os exames
foram armazenados com as documentações de cada paciente no setor de
Radiologia do HRAC, e as imagens foram analisadas pelo método digital, por meio
do Programa Nemoscan (Software Nemotec, Madrid, Espanha).
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4.2 METODOLOGIA

Previamente à análise do exame de TCCB, foi determinada a padronização
da cabeça com o plano palatino paralelo ao plano horizontal (Fig. 4.1).

Figura 4.1 - Posicionamento da cabeça com o plano palatino (na vista sagital) paralelo ao solo, os
molares simétricos (na vista coronal), e a maxila simétrica, com a linha interincisivos central ao meio
(na vista axial). Note que a reconstrução tridimensional aparenta estar com a cabeça reta.

4.2.1. Mensuração das espessuras das tábuas ósseas alveolares
vestibular e lingual:

Nas imagens coronal e sagital, foi selecionado um corte axial passando pela
trifurcação do primeiro molar permanente do lado direito (Fig. 4.2) e, a partir dessa
imagem, foram mensuradas as seguintes medidas:

- Espessura da tábua óssea vestibular (ETOV): mensurada desde o
limite externo da cortical vestibular até o perímetro vestibular da coroa
dentária, no centro do canino, de ambos os lados, e do incisivo lateral.
- Espessura da tábua óssea lingual (ETOL): mensurada desde o limite
externo da cortical palatina até o perímetro palatino da coroa dentária,
no centro do canino, de ambos os lados, e do incisivo lateral.
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Figura 4.2 - Imagem do corte axial a nível da trifurcação do dente 16 para mensuração das tábuas
ósseas vestibular e lingual.

4.2.2. Mensuração dos níveis das cristas ósseas vestibular e lingual:

A fim de avaliar o nível da crista óssea vestibular e lingual dos dentes caninos
e incisivos laterais, foram utilizados cortes parassagitais (Fig. 4.3), perpendiculares
ao contorno do arco dentário, passando pelo centro da face vestibular dos incisivos
laterais e caninos. Em cada uma das reconstruções delineadas acima, foram
mensurados:

-

Nível da crista óssea vestibular (NCOV): estabelecido por meio da
distância entre a junção cemento-esmalte e a crista óssea alveolar por
vestibular.

-

Nível da crista óssea lingual (NCOL): estabelecido por meio da
distância entre a junção cemento-esmalte e a crista óssea alveolar por
lingual.
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Figura 4.3 - Imagem parassagital para mensuração dos níveis das cristas ósseas vestibular e lingual.

4.3. FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.3.1. Erro do Método

Para avaliação do erro do método, toda a amostra foi mensurada novamente
em um intervalo de 30 dias, e foram calculados o teste de Coeficiente de Correlação
Interclasse (CCI), o teste t pareado para avaliação do erro sistemático e o teste de
Dahlberg para avaliação do erro casual.

4.3.2. Distribuição de Normalidade

Para comparação dos grupos utilizou-se o valor médio de cada variável
quantitativa. Portanto, para testar a hipótese de normalidade dos dados, foi utilizado
o teste de Kolmogorov-Smirnov para valores médios encontrados para as
espessuras das tábuas ósseas vestibular e lingual, e níveis das cristas ósseas
vestibular e lingual através do Software Statistica 7.0 (Statsoft Inc, Tulsa, OK, USA),
com nível de significância de 5%.(Tab. 4.1)
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Tabela 4.2 – Valores de p para a verificação da distribuição de normalidade por meio do teste de
Kolmogorov-Smirnov.

ETOV

ETOL

NCOV

NCOL

CF

<0,01*

>0,20

<0,15

<0,05*

CsF

>0,20

>0,20

<0,15

>0,20

IL

>0,20

>0,20

<0,10

>0,20

* Valores representativos de uma distribuição não normal.

4.3.3. Comparação intergrupo

Os testes estatísticos foram realizados no Software Statistica 7.0 (Statsoft Inc,
Tulsa, OK, USA). Foram calculadas as médias e desvios-padrão de cada variável
quantitativa mensurada. O teste t pareado foi utilizado para a comparação da
espessura da tábua óssea e nível da crista óssea entre canino do lado da fissura e o
canino do lado sem fissura, e entre canino do lado da fissura e incisivo lateral do
lado sem fissura, nos casos de distribuição normal. Nos casos de distribuição não
normal, foi aplicado o teste de Wilcoxon para a comparação intergrupos. Foi adotado
o nível de significância de 5%.
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5 RESULTADOS
5.1 ERRO DO MÉTODO
Tabela 5.1 - Resultados do testes estatísticos utilizados para determinar o erro do método (n=30).
1ª Mens.

2ª Mens.

Teste CCI

Teste t
pareado (p)

Teste
Dahlberg

CF

ETOV
ETOL
NCOV
NCOL

0,17
1,36
2,55
1,93

0,22
1,41
2,60
1,80

0,91
0,96
0,64
0,83

0,065
0,328
0,850
0,473

0,11
0,22
1,10
0,68

CsF

ETOV
ETOL
NCOV
NCOL

0,44
1,40
1,92
1,44

0,46
1,49
1,87
1,33

0,93
0,92
0,78
0,41

0,503
0,136
0,673
0,493

0,12
0,26
0,38
0,61

IL

ETOV
ETOL
NCOV
NCOL

0,51
1,46
2,16
0,99

0,55
1,40
2,31
1,04

0,95
0,95
0,89
0,40

0,195
0,772
0,328
0,334

0,13
0,18
0,58
0,46

Conforme observado na tabela 5.1, os resultados obtidos para a avaliação da
correlação intraexaminador, através do teste CCI, mostraram excelente precisão
para as mensurações das tábuas ósseas vestibulares e linguais, porém, para as
mensurações das distâncias da JCE às cristas ósseas, houve resultados com uma
precisão satisfatória, com valores variando de 0,40 a 0,64.
Em

compensação,

o

Teste

t

pareado

não

apresentou

diferenças

estatisticamente significantes para as variáveis estudadas. Já o teste de Dahlberg
mostrou algumas diferenças, variando de 0,11 a 1,10, sendo que as maiores
diferenças foram encontradas para as mensurações do nível da crista óssea,
corroborando os resultados do teste CCI.
O propósito desses cálculos de estatística descritiva é mostrar ao leitor a
caracterização geral da amostra estudada.
5.2 MENSURAÇÕES PARA A ESPESSURA DA TÁBUA ÓSSEA E NÍVEL DA
CRISTA ÓSSEA VESTIBULAR E LINGUAL
As figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram os cortes axiais e parassagitais obtidos
para a mensuração das tábuas ósseas e níveis da crista óssea. No Grupo Canino
com Fissura, os resultados mostraram que a morfologia periodontal do dente
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movimentado para a área de osso enxertado apresenta, em média, uma espessura
bastante delgada da tábua óssea vestibular, com valores variando de 0mm a
1,36mm, uma tábua óssea lingual em média um pouco mais espessa do que a
vestibular, com

valores variando de 0mm a 5,53mm. O nível da crista óssea

vestibular e lingual dos dentes analisados pode ser observado nos apêndices,
apresentando-se com valores aumentados, variando de 0,63mm a 9,42mm, e de
0mm a 9,18mm, respectivamente.
No Grupo Canino sem Fissura, os resultados mostraram uma tábua óssea
bastante delgada na região vestibular, com valores variando de 0mm a 1,84mm,
tábua óssea lingual um pouco mais espessa, com valores variando de 0mm a
3,18mm, e o nível da crista óssea vestibular e lingual com valores variando de
0,86mm a 5,84mm, e de 0mm a 3,94mm, respectivamente, sendo que, em média, a
crista óssea se encontrava mais próxima da cervical da raiz do dente.
É possível observar que, apesar do menor diâmetro da raiz do Incisivo
Lateral, a tábua óssea vestibular também se encontrou bastante delgada, com
valores variando de 0mm a 1,79mm. A tábua óssea lingual, por outro lado,
apresentou-se mais espessa, com valores variando de 0mm a 3,82mm, enquanto o
tanto o NCOV quanto o NCOL apresentaram pouca variação, apesar da grande
divergência observada entre o maior e menor valor: 0mm e 8,11mm. O nível da
crista óssea lingual se apresentou com valores variando de 0mm a 2,97mm.
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Fig. 5.1 – Continua na próxima página.
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Fig. 5.1 – Continua na próxima página.
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Fig. 5.1 – Continua na próxima página.

Resultados 89

25

26

27

28

29

30

Figura 5.1 - Imagens Axiais no nível da trifurcação do 16, mostrando as tábuas ósseas vestibular e
lingual dos dentes anteriores de todos os 30 pacientes da amostra.
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Fig. 5.2 – Continua na próxima página.
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Fig. 5.2 – Continua na próxima página.
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Fig. 5.2 – Continua na próxima página.
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Figura 5.2 - Imagens parassagitais dos caninos do lado da fissura de todos os 30 pacientes da
amostra. Observe o nível da crista óssea vestibular e lingual.

Resultados 99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fig. 5.3 – Continua na próxima página.
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Fig. 5.3 – Continua na próxima página.
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Figura 5.3 - Imagens parassagitais dos caninos do lado sem fissura em todos os 30 pacientes da
amostra. Observe o nível da crista óssea vestibular e lingual.
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Fig. 5.4 – Continua na próxima página.
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Figura 5.4 - Imagens parassagitais dos incisivos do lado sem fissura em todos 30 os pacientes da
amostra. Observe o nível da crista óssea vestibular e lingual.

Após a verificação da distribuição normal de todas as variáveis (Tab. 4.1),
foram realizadas comparações por meio de teste paramétrico (teste t pareado) e
teste nãoparamétrico (teste Wilcoxon).

5.3 COMPARAÇÃO INTERGRUPO

Na tabela 5.2 estão expostos os valores médios utilizados para a comparação
entre os dentes CF e CsF com o resultado do teste Wilcoxon ou teste t pareado, a
depender do teste de normalidade. Na tabela 5.3 estão expostos os valores da
comparação entre os dentes CF e IL, com o resultado do teste de Wilcoxon ou teste
t pareado, a depender do teste de normalidade.
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Tabela 5.2 - Comparação das médias em mm de cada variável para os grupos Canino Fissura e
Canino sem Fissura. Valor de p com significância de 5%.

CF
média (dp)

CSF
média (dp)

p

ETOV
(teste Wilcoxon)

0,20 (0,34)

0,45 (0,47)

0,002*

ETOL
(teste t pareado)

1,39 (1,11)

1,44 (0,93)

0,738

NCOV
(teste t pareado)

2,58 (1,67)

1,95 (0,78)

0,050

NCOL
(teste Wilcoxon)

1,87 (1,63)

1,38 (0,67)

0,094

Tabela 5.3 - Comparação das médias em mm de cada variável para os grupos Canino Fissura e
Incisivo Lateral. Valor de p com significância de 5%.

CF
média (dp)

IL
média (dp)

p

ETOV
(teste Wilcoxon)

0,20 (0,34)

0,53 (0,54)

0,001*

ETOL
(teste t pareado)

1,39 (1,11)

1,48 (0,82)

0,556

NCOV
(teste t pareado)

2,58 (1,67)

2,06 (1,23)

0,378

NCOL
(teste Wilcoxon)

1,87 (1,63)

1,02 (0,51)

0,000*

Nos três grupos é possível observar uma morfologia periodontal semelhante,
na qual a espessura da tábua óssea vestibular é consistentemente mais delgada do
que a tábua óssea lingual. O nível da crista óssea vestibular também se apresentou
mais pobre do que o da lingual, com valores aumentados em relação à crista óssea
lingual.
Conforme observado na tabela 5.2, quando comparados os grupos Canino
com Fissura e Canino sem Fissura, houve uma diferença estatisticamente
significante apenas para a espessura da tábua óssea vestibular, mostrando que o
grupo Canino com fissura apresentou resultados mais pobres do que o do canino
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sem fissura. Nos apêndices 43 e 44 encontram-se os valores utilizados para a
comparação individual dos dentes CF e CsF para a espessura da tábua óssea e o
nível da crista óssea, respectivamente.
Em relação à comparação dos grupos Canino com Fissura e Incisivo Lateral,
conforme observado na tabela 5.3, houve diferença estatisticamente significante
apenas para as medidas ETOV e NCOL, mostrando que a espessura da tábua
óssea vestibular do canino do lado do enxerto é mais delgada a do que do incisivo
lateral, apesar de os dois dentes estarem inseridos em regiões similares, porém
contralaterais, e a distância da crista óssea à junção cemento-esmalte lingual foi
maior no canino do que no incisivo lateral. Nos apêndices 45 e 46 encontram-se os
valores utilizados para a comparação individual dos dentes CF e IL para a espessura
da tábua óssea e o nível da crista óssea, respectivamente.

6 Discussão
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6 DISCUSSÃO

A discussão abordará as características da amostra, a metodologia, o erro do
método e os resultados obtidos.

6.1 A AMOSTRA

A seleção da amostra foi realizada com o intuito de analisar as características
periodontais do canino movimentado para o osso enxertado e comparar os seus
resultados com a morfologia periodontal dos dentes contralaterais.
A idade dos pacientes foi considerada um dos fatores de exclusão para que
não influenciasse na morfologia periodontal dos dentes, pois existem relatos na
literatura que associam o aumento da distância da JCE à crista óssea alveolar com
ao aumento da idade.(SCHEI et al., 1959; SUOMI et al., 1971)
Um dos critérios de inclusão foi a necessidade de o paciente ter sido
submetido à cirurgia de enxerto ósseo alveolar secundário, por esta ser a cirurgia de
escolha devido às inúmeras vantagens, dentre elas a de garantir suporte periodontal
para a irrupção e preservação dos dentes adjacentes à fissura sem interferir no
crescimento da maxila. Todas as cirurgias tiveram como área doadora a crista ilíaca,
por ser uma área discreta, com maior quantidade de osso medular esponjoso
disponível e de boa recuperação pós-cirúrgica.(MURTHY, LEHMAN, 2005;
RAWASHDEH, TELFAH, 2008) As cirurgias foram realizadas por cirurgiões
bucomaxilofaciais do HRAC-USP no centro hospitalar da mesma entidade, o que
diminuiriam as chances de intercorrências devido à técnica do operador, visto que a
técnica realizada foi semelhante. Para todos os pacientes foi utilizado o enxerto
autógeno

da

crista

sucesso,(FREIHOFER,

ilíaca,

pois

é

o

que

KUIJPERS-JAGTMAN,

obtém
1989;

o

maior

GOUDY

et

índice
al.,

de

2009;

KOOLE,BOSKER, VAN DER DUSSEN, 1989; QUERESHY et al., 2012) tanto para
dentes que irrompem antes ou após a cirurgia de EOA.
Dessa forma, satisfazendo esses critérios, formou-se uma amostra de 30
pacientes, sendo 14 do sexo feminino e 16 do sexo masculino. O tamanho da
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amostra foi determinado a partir do cálculo do tamanho da amostra para a
correlação entre duas variáveis.
Inicialmente foi realizada uma busca no agendamento do HRAC-USP,
filtrando-a pelo tipo de agendamento - apenas no setor odontológico, com idade até
25 anos. A partir dessa listagem, foram analisadas as imagens desses pacientes
com o intuito de selecionar apenas aqueles que já estivessem em fase de contenção
ortodôntica. Em seguida, os pacientes foram avaliados clinicamente e seu prontuário
analisado para coletar as seguintes informações: data de nascimento, data do EOA,
qual a área doadora do EOA, posição do canino permanente prévio ao EOA, data da
remoção do aparelho ortodôntico e se houve intercorrências relevantes durante o
tratamento, e quando teria sido realizada a sua última documentação radiológica
para que não houvesse uma dose de radiação abusiva no paciente. Portanto, o
intervalo mínimo de tempo requerido entre a última documentação e a TCCB foi de 1
ano, considerando que esta apresenta doses semelhantes a 3-7 radiografias
panorâmicas, ou periapical de boca toda,(LUDLOW et al., 2006) porém fornecendo
maiores informações. Considerando que os controles ortodônticos são realizados
por meio de uma radiografia panorâmica, telerradiografia em norma lateral e
periapicais da fissura, considerou-se vantajoso para o paciente a realização do
exame de TCCB substituindo as radiografias previamente citadas devido às
inúmeras vantagens decorrentes desse exame, tais como maior detalhamento
periodontal.
Dos 30 pacientes avaliados, 19 realizaram a cirurgia de EOA previamente à
irrupção do canino permanente, e 11 realizaram a cirurgia após a irrupção do canino.
Observou-se que o grupo de caninos irrompidos através do EOA apresentou maior
prevalência de níveis da crista óssea menor que 2mm do que o grupo de caninos já
irrompidos no momento da cirurgia de EOA (Tabelas 6.1 e 6.2), o que corrobora os
achados da literatura, os quais relatam que a morfologia periodontal do canino
irrompido através do EOA é superior à do canino que é movimentado
ortodonticamente para a área do EOA, além de sugerir melhor estabilidade do EOA
a

longo

prazo.(AMANAT,

LANGDON,

1991;

FEICHTINGER,MOSSBOCK,

KARCHER, 2007; KAWAKAMI et al., 2003; LILJA et al., 2000; SILVA FILHO et al.,
2000; SILVA FILHO et al., 1999; TAI,SUTHERLAND, MCFADDEN, 2000; TAN et al.,
1996)
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Tabela 6.1 – Avaliação da correlação entre canino irrompido antes ou após a cirurgia de EOA e o
nível da crista óssea vestibular.

Antes do EOA
Após EOA
TOTAL

NCOV
>2mm
7
6
13

<2mm
12
5
17

19
11
30

Tabela 6.2 – Avaliação da correlação entre canino irrompido antes ou após a cirurgia de EOA e o
nível da crista óssea lingual.

Antes do EOA
Após EOA
TOTAL

NCOL
>2mm
6
1
7

<2mm
13
10
23

19
11
30

O tempo médio de tratamento ortodôntico corretivo, incluindo alinhamento,
nivelamento, mesialização do canino e finalização dos pacientes foi de 6 anos e 2
meses. Os pacientes não foram tratados por um único profissional, mas por diversos
alunos na clínica de Especialização do HRAC.
O tempo mínimo de pós-tratamento ortodôntico requerido para que haja a
recuperação e regeneração das estruturas periodontais varia em torno de 6 meses.
(FUHRMANN, 2002; FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995; MOLEN, 2010) O
tempo estabelecido para essa pesquisa foi de 6 meses pós-tratamento ortodôntico
(média de 32 meses), após os quais puderam ser observados bons resultados
periodontais dos dentes avaliados nesta pesquisa.
Determinaram-se 3 locais de avaliação nos 30 pacientes da amostra: Canino
no lado da Fissura (CF), Canino no lado sem Fissura (CsF) e Incisivo Lateral
Superior no lado sem fissura (IL). O objetivo dessa divisão foi a de confrontar a
morfologia periodontal individual dos dentes por meio da comparação dos dentes CF
com os dentes CsF devido à anatomia dental semelhante, e comparar os dentes CF
com os dentes IL devido ao fato de suas regiões serem semelhantes, pois a região
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de incisivo lateral apresenta um rebordo suavemente mais estreito do que o da
região de caninos.(FERREIRA, 2010)

6.2 METODOLOGIA E ERRO DO MÉTODO

Os exames de TCCB foram obtidos no tomógrafo i-CAT (Isi-Icat Imaging
System - Cone Beam) na Clínica de Radiologia do HRAC-USP. Determinou-se a
altura do FOV de 6cm, ou seja, campo de visualização apenas para a maxila, com o
intuito de obter a melhor imagem das estruturas de suporte da maxila,(BALLRICK et
al., 2008; EVANGELISTA et al., 2010; FARMAN, SCARFE, 2006; HATCHER, 2010;
KATSUMATA et al., 2009; MOLEN, 2010) visto que não há sobreposição de
imagens ou magnificação da imagem em exames de TCCB.(BEASON, BROOKS,
2004;

CAPELOZZA

FILHO

et

al.,

2008;

CAPELOZZA

FILHO,FATTORI,

MALTAGLIATI, 2005; FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995; FUHRMANN et al.,
1995; GARIB et al., 2010c; HILGERS et al., 2005; HONDA et al., 2004; KOBAYASHI
et al., 2004; LASCALA,PANELLA, MARQUES, 2004; MAH et al., 2011; MARMULLA
et al., 2005; MILLER,KUO, CHOI, 2003; MISCH,ERICA, SARMENT, 2006; PINSKY
et al., 2006; SUN et al., 2011; TIMOCK et al., 2011; TSIKLAKIS,SYRIOPOULOS,
STAMATAKIS, 2004)
As tomografias foram realizadas com um voxel de 0,25mm, para obtenção de
maior resolução espacial, permitindo a visualização das tábuas ósseas alveolares.
Quanto menor o tamanho do voxel, mais nítidas serão as imagens.(FUHRMANN,
1996a, b, c; FUHRMANN,BUCKER, DIEDRICH, 1995; FUHRMANN et al., 1995;
LEUNG et al., 2010; LOUBELE et al., 2006; MARMULLA et al., 2005; MENGEL et
al., 2005; MISCH,ERICA, SARMENT, 2006; MOL, BALASUNDARAM, 2008;
NAITO,HOSOKAWA, YOKOTA, 1998; SARIKAYA et al., 2002; SCARFE, FARMAN,
2008; VANDENBERGHE,JACOBS, YANG, 2007; VASCONCELOS et al., 2012) Em
seguida elas foram analisadas pelo programa NemoScan (Software Nemotec, Madri,
Espanha).
A padronização da cabeça bem como a determinação da altura dos cortes
tomográficos seguiram a metodologia de Garib et al. (2006) e Ferreira (2010). Para
padronizar a orientação da cabeça, foi determinado manter o ponto de contato entre
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incisivos centrais superiores no centro da imagem, desde que estivessem simétricos
à face, e o plano palatino paralelo ao solo para que todos os dentes da maxila
estivessem o mais perpendicular ao solo possível, a fim de permitir que todos os
terços médios das raízes pudessem ser visualizados em um único corte axial.
Para a mensuração das tábuas ósseas vestibular e lingual, determinou-se um
corte axial na altura da trifurcação do primeiro molar permanente direito, pois este
corte representaria o nível do terço médio dos dentes anteriores.(GARIB et al., 2006)
(Fig. 6.1) Alguns trabalhos utilizaram cortes axiais relacionados à JCE (JANUARIO
et al., 2011; YATABE, 2010), e outros utilizaram a ponta de cúspide individual de
cada dente .(GRACCO et al., 2009)
Em seguida, a partir de uma imagem axial na altura da junção cementoesmalte dos dentes anteriores, foram realizados cortes individuais no sentido
mésio-distal a fim de se obter cortes parassagitais de cada um dos dentes a ser
avaliado.(GARIB et al., 2010a; GARIB et al., 2006; GARIB et al., 2010b; GARIB et
al., 2012; GARIB et al., 2010c; LOUBELE et al., 2008; MOL, BALASUNDARAM,
2008; SUN et al., 2011; YATABE, 2010) Selecionou-se o corte parassagital que
estivesse passando pelo centro do dente para que fosse mensurada a distância da
JCE à crista óssea alveolar vestibular e lingual no centro do dente.(Figura 6.2)

Figura 6.1 - Corte axial na altura da trifurcação do dente 16.
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Figura 6.2 - Visualização da opção de corte parassagital.

Após um período de 30 dias, os cortes axiais e parassagitais foram
remensurados e as medidas recalculadas em toda a amostra pelo mesmo
pesquisador, para calcular o erro do método por meio de testes estatísticos
específicos. A comparação intraexaminador foi considerada de extrema importância
nesta

pesquisa,

para

que

houvesse

confiabilidade

dos

resultados,

e,

consequentemente, para que outros pesquisadores possam utilizar esta metodologia
com segurança.
As imagens axiais e parassagitais são fáceis de serem obtidas, porém
extremamente sensíveis às mínimas diferenças de angulação e inclinação da
cabeça. Para a segunda mensuração, foram refeitos todos os passos da
metodologia empregada: o posicionamento do plano palatino paralelo ao solo, um
corte na altura da trifurcação do dente 16 para obtenção da imagem axial, e no
centro da coroa do dente a ser analisado para o corte parassagital. Porém mínimas
diferenças entre esses posicionamentos e cortes levam a imagens completamente
diferentes e, consequentemente, a valores distintos. Portanto mínimos erros ao
longo

desses

passos

consequentemente,

a

podem
piores

resultar
resultados

em

diferentes

para

a

valores

avaliação

da

obtidos

e,

correlação

intraexaminador.
O cálculo do erro do método foi realizado por meio de três testes estatísticos:
Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI), teste t pareado, e teste de Dahlberg. O
teste CCI avalia a proximidade dos valores mensurados na 1ª e na 2ª vez. Por meio
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de um gráfico, no qual uma linha que passa a 45º é utilizada como referência de
correlação perfeita, os valores mensurados são equiparados, sendo a primeira
avaliação referente ao eixo X e a segunda avaliação referente ao eixo Y. (Figura 6.3)

Figura 6.3 - Exemplo de gráfico para interpretação do teste CCI. Quanto mais próximos os pontos
estiverem da linha de refência, melhor a correlação das avaliações.

O resultado varia de 0 a 1 e é classificado da seguinte forma: resultado de 0 a
0,40 - calibração pobre, de 0,41 a 0,75 - calibração moderada e, acima de 0,75,
calibração excelente. Conforme se observa na tabela 5.1, os resultados dessa
amostra apresentou uma calibração excelente para 9 das 12 variáveis estudadas, 2
variáveis apresentaram calibração moderada e apenas 1 apresentou uma calibração
fraca.(FLEISS, 2011) Os três resultados mais pobres são referentes às
mensurações do nível da crista óssea alveolar, o que pode ser justificado pela
complexidade de obtenção dessas imagens. Entretanto não houve diferenças
estatisticamente significantes para a avaliação do erro sistemático, o qual é
calculado pelo teste t pareado. De acordo com Houston, esses erros podem resultar
em uma alteração da técnica de mensuração ou de uma tendenciosidade
inconsciente do operador em direcionar os resultados de acordo com suas próprias
expectativas.(HOUSTON, 1983)
O teste t avalia o erro sistemático do pesquisador, ou seja, o quanto que o
pesquisador super ou subestimou os valores mensurados através do valor de p, com
confiabilidade de 95%.(HOUSTON, 1983) Para esta pesquisa, os resultados desse
teste não apresentaram nenhum valor de p<0.05, ou seja, nenhum erro
estatisticamente significante. O erro casual, calculado pela fórmula proposta por
Dahlberg,(DAHLBERG, 1940) avalia a calibração do operador em determinar os
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pontos. Os resultados para o teste de Dahlberg dessa amostra variaram de 0,11 a
1,10, concluindo que este é um método relativamente preciso.
Com base nessas análises, sugere-se que essa metodologia pode ser
empregada com confiabilidade para a mensuração das tábuas ósseas alveolares e
do nível da crista óssea.

6.3 RESULTADOS

6.3.1 Mensuração da espessura das tábuas ósseas vestibular e lingual

Muitos estudos vêm sendo realizados a fim de detectar defeitos ósseos
periodontais de pacientes tratados ortodonticamente e não tratados, com o intuito de
aprimorar os planejamentos odontológicos sob o ponto de vista funcional, estético e
periodontal. Previamente à introdução da tomografia computadorizada, somente era
possível

visualizar

os

defeitos

ósseos

proximais

através

de

radiografias

convencionais, bidimensionais. Atualmente, com o advento da TCCB, é possível
observar os defeitos vestibulares e linguais, os quais são de extrema importância,
principalmente para o tratamento ortodôntico.
Uma grande parcela dos trabalhos citados na literatura se referem à
morfologia da tábua óssea alveolar da sínfise mandibular por esta ser uma região
com osso mais estreito, principalmente nos casos tratados com retração anterior,
sendo, portanto, de grande interesse ortodôntico. Esses trabalhos apresentaram
resultados alertantes em relação à tábua óssea dos incisivos inferiores, com alto
índice de deiscências ósseas presentes após o tratamento ortodôntico.(ARTUN,
OSTERBERG, 1987; DORFMAN, 1978; MELSEN, ALLAIS, 2005; MOSTAFA,EL
SHARABY,

EL

BEIALY,

2009;

WEHRBEIN,BAUER,

DIEDRICH,

1996;

YARED,ZENOBIO, PACHECO, 2006)
Os caninos do lado da fissura apresentaram um valor médio de 0,20mm para
a ETOV e 1,39mm para a ETOL, enquanto que os caninos do lado sem fissura
apresentaram 0,45mm para a ETOV e 1,44mm para a ETOL. Os incisivos laterais
apresentaram uma média de 0,53mm para a ETOV e 1,48mm para a ETOL (Tab.
5.2 e 5.3). Dessa forma, pode-se observar que os dentes caninos e incisivo lateral
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superior apresentam, em geral, uma espessura da tábua óssea vestibular mais
estreita do que a lingual, corroborando os estudos descritos na literatura. (DEGUCHI
et al., 2006; EDEL, 1981; EVANGELISTA et al., 2010; LARATO, 1970; LIM et al.,
2009; MOTOYOSHI et al., 2009; MOTOYOSHI et al., 2007; PARK, CHO, 2009;
RUPPRECHT et al., 2001; VOLCHANSKY, CLEATON-JONES, 1978; YAGCI et al.,
2012) Os caninos movimentados para a região do enxerto apresentaram uma tábua
óssea mais estreita do que os caninos e incisivos laterais localizados no quadrante
sem fissura, porém com diferença estatisticamente significante apenas para a face
vestibular. (Tab. 5.2 e 5.3)
A comparação dos grupos apresenta uma diferença estatisticamente
significante para a espessura da tábua óssea vestibular, tanto para a comparação do
grupo CF com o grupo CsF quanto para a comparação com grupo IL (p=0,002 e
p=0,001, respectivamente). Entretanto, considerando que o osso foi enxertado,
pode-se afirmar que os resultados foram satisfatórios, já que estes resultados se
assemelham aos valores das tábuas ósseas vestibular e lingual de pacientes sem
fissura não tratados ortodonticamente. (FERREIRA, 2010; JANUARIO et al., 2011)
Em relação à tábua óssea vestibular de caninos, este estudo encontrou um valor
médio de 0,45mm para os CsF e 0,20 para os CF, enquanto que os dados literários
citam uma média de 0,33mm a 0,6mm. (FERREIRA, 2010; JANUARIO et al., 2011)
Em relação à tábua óssea vestibular dos IL, este estudo encontrou valores médios
de 0,53mm, enquanto a literatura sugere valores variando de 0,63 a 0,7mm. Quanto
à tábua óssea lingual, os CF apresentaram um valor médio de 1,39mm, os CsF,
1,44mm e Ferreira encontrou um valor médio de 2,76mm. (FERREIRA, 2010)
6.3.2 Mensuração do nível da crista óssea vestibular e lingual

A avaliação das condições periodontais dos dentes sempre foi motivo de
pesquisas clínicas. Uma distância da JCE até a crista óssea variando de 1mm a
3mm

pode

ser

considerada

normal.

(GRIMARD

et

al.,

2009;

MOL,

BALASUNDARAM, 2008; PAPAPANOU, WENNSTROM, GRONDAHL, 1988).
Entretanto, como essa amostra possui pacientes jovens, optou-se por determinar o
valor de referência de 2mm. (PAPAPANOU, WENNSTROM, GRONDAHL, 1988)
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Antigamente, o nível da crista óssea de dentes adjacentes à fissura era
avaliado pelas faces mesial e distal por meio de imagens bidimensionais de
radiografias periapicais convencionais e eram encontradas pouca ou nenhuma perda
óssea significante. (BRAGGER et al., 1985; SHARPE et al., 1987; SILVA FILHO et
al., 1999; TAN et al., 1996; TEJA, PERSSON, OMNELL, 1992) Com o advento da
TCCB, é possível visualizar tanto o nível da crista óssea proximal quanto o nível da
crista óssea vestibular e lingual.
Os caninos do lado com fissura apresentaram um nível da crista óssea
vestibular (média = 2,58mm) suavemente deslocado para apical comparado aos
dentes do lado sem fissura (média canino = 1,95mm; média do IL = 2,06mm), porém
sem diferença estatisticamente significante.
Por outro lado, houve uma diferença estatisticamente significante para a
comparação do nível da crista óssea lingual entre o CF (média = 1,87mm) com o
grupo IL (média = 1,02mm), com o canino do lado da fissura demonstrando um
NCOL mais deslocado para apical.
Essas diferenças podem estar relacionados ao diferente diâmetro das raízes,
à diferente capacidade de regeneração celular dos defeitos ósseos do osso alveolar
e do osso enxertado, a qual pode ocorrer por meio da remodelação osteoblástica
periodontal ou devido à reorientação espontânea do dente durante o período de
contenção. (FUHRMANN, 2002)
Os resultados obtidos neste estudo mostram uma resposta positiva à técnica
ortodôntica que vem sendo empregada em osso enxertado, visto que os valores
médios encontrados dos dentes CF se aproximam dos 2mm considerados normais.
Os maiores níveis de crista óssea alveolar vestibular foram dos CF e IL
(Tabelas 5.2 e 5.3). Quando os níveis de crista óssea alveolar apresentam valores
acima de 2mm, sugerem a existência de deiscências e fenestrações oriundas ou não
do tratamento ortodôntico. Neste estudo, apenas 28,89% da amostra apresentou
níveis da crista óssea maior do que 2mm, sugerindo a existência de deiscências
ósseas, e apenas 5,5% das imagens parassagitais sugerem a presença de
fenestrações. Esse achado mostrou que as deiscências ósseas são mais comuns
que as fenestrações, assim como encontrado em um estudo em pacientes sem
tratamento ortodôntico, os quais apresentaram deiscências ósseas em 51% dos
dentes, enquanto que as fenestrações se apresentam em 36% dos dentes,
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(EVANGELISTA et al., 2010) enquanto Enhos relatou que

36,84% dos caninos

superiores apresentaram deiscências ósseas em pacientes adultos sem tratamento
ortodôntico prévio. (ENHOS et al., 2012)
Neste estudo, dos pacientes cuja distância da JCE à crista óssea alveolar era
maior que 2mm nos caninos do lado da fissura, 81,67% apresentaram a crista óssea
até o terço cervical da raiz, 13,33% até o terço médio e apenas 5% até o terço
apical. Esses resultados sugerem que os caninos movimentados para a área de
fissura alveolar enxertada apresentam uma adequada morfologia óssea periodontal
por vestibular e lingual.

6.4 CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS

Há tempos que a resposta do osso enxertado em relação à movimentação
ortodôntica dos caninos para a região da fissura vem sendo questionada. Devido
aos diversos resultados observados em estudos com radiografias bidimensionais.
(BRAGGER et al., 1985; TAN et al., 1996; TEJA,PERSSON, OMNELL, 1992) Os
resultados da pesquisa mostraram que a morfologia periodontal do canino que
ocupou o lugar do incisivo lateral apresentou valores adequados, quando comparado
ao incisivo lateral e canino localizados no lado oposto ao comprometido pela fissura.
Esses resultados demonstram um bom prognóstico periodontal em longo prazo
concernente ao nível gengival na região ântero-superior. A boa inserção periodontal
ao término do tratamento ortodôntico é também importante para uma boa
estabilidade do tratamento ortodôntico, pois a recidiva do tratamento pode estar
relacionada a estreitas tábuas ósseas e pouca inserção radicular na crista óssea.
(ROTHE et al., 2006)
Ao se deparar com um paciente com fissura alveolar, o ortodontista deve
tomar conhecimento das condições em que se encontra o defeito ósseo. Em alguns
casos há a possibilidade de não se realizar a cirurgia de EOA e, nesses casos, o
ortodontista deve ter em mente que a mecânica ortodôntica não pode prosseguir de
forma convencional, visto que não há osso para adequada movimentação dentária.
Caso o paciente já tenha sido submetido à cirurgia de EOA, a movimentação
ortodôntica poderá ser liberada pelo cirurgião, porém o ortodontista deve atentar
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para a realização de uma mecânica ortodôntica cautelosa, com total controle
periodontal e de higiene oral. (BIMSTEIN, CREVOISIER, KING, 1990; DORFMAN,
1978; GARIB et al., 2006; GEIGER, WASSERMAN, 1980; HOLLENDER,
RONNERMAN, THILANDER, 1980; PERSSON, LENNARTSSON, 1986; SHARPE et
al., 1987; SJOLIEN, ZACHRISSON, 1973; THILANDER, 1992; YAGCI et al., 2012;
ZACHRISSON, ALNAES, 1973, 1974) Considerando que a reabilitação do paciente
com fissura deve obedecer às regras da estética e função do paciente, o profissional
deve se preocupar com a correta reanatomização dos dentes canino em incisivo
lateral, e pré-molar em canino, para evitar contatos oclusais prematuros.
Os pacientes com fissura apresentam má formação que compromete a sua
autoestima, o seu comportamento e as suas características estéticas e funcionais.
Com o objetivo de restaurar a função e a estética bucal, o ortodontista representa
uma das várias peças do quebra-cabeça da complexa reabilitação desses pacientes.

7 Conclusões
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7 CONCLUSÕES
A partir deste trabalho de pesquisa, pode-se concluir que:

- o canino movimentado para mesial em osso enxertado apresentou uma
tábua óssea vestibular bastante delagada e uma tábua óssea lingual
satisfatória com valor médio de 1,39mm, enquanto que os níveis da crista
óssea vestibular e lingual apresentaram um valor médio de 2,58mm e
1,87mm, respectivamente.
- o canino do lado sem a fissura apresentou uma espessura da tábua óssea
vestibular estatisticamente mais espessa do que o CF, e uma tábua óssea
lingual com valores semelhantes, assim como os níveis das cristas ósseas
vestibular e lingual.
- o incisivo lateral também apresentou uma espessura da tábua óssea
vestibular estatisticamente mais espessa do que a do CF, e uma tábua
óssea lingual semelhante, assim como o nível da crista óssea vestibular.
Entretanto, apresentou um nível da crista óssea lingual significantemente
menor do que o CF.
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais – Universidade de São Paulo
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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