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RESUMO 
 

Avaliação morfométrica 3D dos arcos dentários de crianças com fissura 
labiopalatina operados por diferentes técnicas cirúrgicas 

 
O propósito deste trabalho foi comparar as alterações dimensionais dos arcos 

dentários em pacientes com fissura completa de lábio e palato unilateral antes e 

após a realização das cirurgias primárias por diferentes técnicas cirúrgicas. A 

amostra foi composta por 168 modelos dentários de crianças, divididos em 2 grupos 

de acordo como protocolo cirúrgico pelo qual foram operadas: Grupo 1 (G1) – 

pacientes operados pela técnica de Millard para fechamento do lábio aos 3 meses e  

fechamento do palato total pela técnica de Von Langenback aos 12 meses; Grupo 2 

(G2) - pacientes operados pela técnica de Millard para fechamento do lábio e 

fechamento do palato anterior pela técnica de Hans Pichler aos 3 meses, e 

fechamento do palato posterior pela técnica de Sommerlad aos 12 meses. Os arcos 

dentários foram avaliados antes das cirurgias primárias (T1), após a primeira fase 

das cirurgias primárias (T2) e 1 ano após a segunda fase das cirurgias primárias 

(T3). Os modelos dentários foram digitalizados e mensurados por meio de um 

software do sistema de estereofotogrametria. Analisou-se a distância intercanino 

(CC’), intertuberosidade (TT’), comprimento anterior do arco (I-CC’), comprimento 

total do arco (I-TT’), amplitude anterior da fissura (PP’), amplitude posterior da 

fissura (UU’), área do segmento palatino maior (ASmaior), área do segmento 

palatino menor (ASmenor), área da fissura (AF) e área total (AT) dos arcos 

dentários. Para análise da reprodutibilidade intraexaminador e interexaminador foi 

utilizado o Coeficiente de Correlação Interclasse (ICC). Para avaliação intragrupos 

foram aplicados ANOVA de medidas repetidas, seguida do Teste de Tukey e Teste t 

dependente. O Teste t independente foi utilizado para verificar diferenças entre 

grupos nas fases estudadas (p<0,05). Os resultados apresentados para o G1 em T1, 

T2 e T3 mostraram diferença estatisticamente significante nas medidas CC’, I-CC’, I-

TT’, P-P’, U-U’, ASmaior, ASmenor, AF e AT. O G2 apresentou diferenças nas 

medidas CC’, I-CC’, TT’, I-TT’, U-U’ e AF entre T1, T2 e T3. No T1, a distância T-T’ 

mostrou diferença estatisticamente significante entre G1 e G2, sendo maior em G2. 

No T2, a distância I-CC’ foi menor estatisticamente no G1, e a ASmenor, AF e AT 

foram menores estatisticamente no G2. Em T3, a  distância  T-T’  mostrou   diferença 



 

 

 



 

 

estatisticamente significante entre G1 e G2, sendo maior em G2. Em T2-T1, houve 

diferença estatisticamente significante entre G1 e G2 na ASmenor, sendo que o G1 

apresentou área maior quando comparado com G2. Em T3-T2 e T3-T1, observou-se 

diferença estatisticamente significante na AT entre G1 e G2. De acordo com os 

resultados obtidos, a queiloplastia e palatoplastia total causam maior restrição do 

crescimento do que a queiloplastia e a palatoplastia em 2 etapas quando se avalia a 

área total dos arcos dentários. O protocolo para palatoplastia total afetou 

negativamente o crescimento e desenvolvimento da área total nos pacientes com 

fissura completa de lábio e palato unilateral. 

 

Palavras-chave: Fenda labial. Fissura palatina. Modelos Dentários. 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

3D morphometric evaluation of the dental arches of children with cleft lip and 
palate submitted to different surgical techniques  

 
This study aimed to compare the dimensional alterations of the dental arches of 

children with unilateral complete cleft lip and palate before and after different 

techniques of primary plastic surgeries. The sample comprised 168 dental casts of 

children, divided into two groups, according to the performed surgical protocol: 

Group1 (G1) – children submitted to Millard’ technique for lip closure at 3 months of 

age and Von Langenback’s technique for palate closure at 12 months of age; Group 

2 (G2) - children submitted to Millard’ technique for lip closure and Hans Pichler’s 

technique for anterior palate closure at 3 months of age; and  Sommerlad’s technique 

for posterior palate closure at 12 months of age. The dental arches were evaluated 

before the primary surgeries (T1), after the first phase of primary surgeries (T2), and 

one year after the second phase of primary surgeries (T3). The dental casts were 

digitized and measured by using the stereophotogrammetry software. The following 

distances of the dental arches were measured: intercanine (CC’), inter-tuberosity 

(TT’), anterior arch length (I-CC’), total arch length (I-TT’), anterior cleft width (PP’), 

posterior cleft width (UU’), area of greater palatal  segments (PSgreater), area of 

smaller palatal  segments (PSsmaller), cleft area (CA), and total area (TA). To 

analyze the intra- and interexaminer reproducibility, Interclass Correlation Coefficient 

(ICC) was used. Repeated measures ANOVA (followed by Tukey test or dependent t 

test) analyzed the intragroup comparison. Independent t test was used to verify the 

intergroup differences at the evaluated phases (p<0.05). Group 1 exhibited statistically 

significant differences for the following measurements: CC’, I-CC’, I-TT’, P-P’, U-U’, 

PSgreater r, PSsmaller, CF, and TA between T1, T2, and T3. Group 2 showed 

statistically significant differences for the measurements: CC’, I-CC’, TT’, I-TT’, U-U’, 

and CF between T1, T2, and T3. At T1, T-T’ distance was significantly greater in G2 

than in G1. At T2, I-CC’ distance was significantly smaller in G1, while PSsmaller, 

CF, and TA were significantly smaller in G2. At T3, T-T’ distance was significantly 

greater in G2 than in G1. At T2-T1, G1 exhibited significantly greater PSsmaller 

measurement. Both T3-T2 and T3-T1 had statistically significant differences in TA 

between G1 and G2.  According  to  the  results,  cheiloplasty  and  total  palatoplasty 



 

 

 



 

 

resulted in larger growth restriction than cheiloplasty and 2-stage palatoplasty in the 

evaluation of the total area of the dental arches. The protocol of total palatoplasty 

negatively affected the growth and development of the total area in children with 

unilateral complete cleft lip and palate.  

 

Key words: Cleft Lip. Cleft Palate. Dental Models.   
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1 INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA  

 

 

A fissura labiopalatina é uma malformação craniofacial causada por agentes 

físicos, químicos ou biológicos que atuam na diferenciação, migração e proliferação 

de células durante o desenvolvimento embrionário da face por volta da 4ª e 12ª 

semana de vida intrauterina (FREITAS et al., 2012). O defeito anatômico gerado 

causa prejuízos estéticos, funcionais e na qualidade de vida  dos indivíduos afetando 

a vida social e o bem-estar (RANDO et al., 2018).  

O paciente com fissura labiopalatina passa por um extenso e complexo 

tratamento reabilitador, com início nos primeiros meses de vida, por meio das 

cirurgias plásticas primárias, a queiloplastia e a palatoplastia (SHI e LOSEE,  2015). 

Estes procedimentos representam uma abordagem importante do protocolo 

reabilitador (SHI e LOSEE,  2015), pois procuram reconstituir o defeito anatômico 

resultando em reparo funcional e estético, além de possibilitar condições favoráveis 

para uma qualidade de vida satisfatória (FREITAS et al., 2012; JONES et al., 2016), 

com o mínimo de perturbação no potencial de crescimento dos arcos dentários 

(MORIOKA et al., 2018). 

As abordagens cirúrgicas contribuem de forma paradoxal (FALZONI et al., 

2016), pois o reparo do defeito anatomofuncional acarretam alterações sagitais e 

transversais no crescimento e desenvolvimento maxilofacial consequentemente, 

influenciam na relação interarcos dentários (REISER; SKOOG;ANDLIN-SOBOCKI, 

2013; ZHU et al., 2015; MIKOYA et al., 2015; RUSSEL; LONG; ROMBERG, 2015). 

O tecido cicatricial pós-cirúrgico limita a capacidade de distensão tecidual 

influenciando negativamente sobre o crescimento esquelético da face, 

principalmente nos indivíduos com fissura palatina ampla em que há maior 

deslocamento mucoperióstico formando uma quantidade maior de  tecido fibroso 

(RUSSEL; LONG; ROMBERG, 2015; JONES et al., 2016). 

Para reparo de fissuras de lábio (queiloplastia), a técnica de Millard, mostrou-

se revolucionária, pois consiste em projetar incisões que permitem a rotação do 

retalho para o fechamento labial (DEMKE; SHERARD, 2011). Entre as técnicas de 

palatoplastia, a mais difundida é a de Von Langenbeck, descrita em 1861 (VON 
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LANGENBECK, 1861). Nesta técnica são realizadas incisões relaxantes que 

proporcionam deslocamento dos retalhos mucoperiostais,  facilitando a união desses 

retalhos ao nível do septo, mantendo-os fixos apenas pelo feixe vascular palatino 

(VON LANGENBECK, 1861; SILVA FILHO; FREITAS, 2007). Uma importante 

contribuição foi a de Hans Pichler em 1926, para o fechamento do palato duro que 

utiliza retalho de vômer (BOSI; BRANDÃO; YAMASHITA, 2016). Com a finalidade de 

melhorar a competência velofaríngea, Kriens (1969), propôs o reposicionamento 

anatômico do músculo levantador do véu palatino que se encontra inserido na 

margem posterior do palato duro com a fibras direcionadas longitudinalmente, a fim 

de restaurar o complexo músculo intravelar, propiciando moblilidade do véu palatino 

e melhora da competência velofaríngea (SOMMERLAD et al., 2002). A técnica de 

Sommerlad, também chamada de veloplastia intravelar radical, vem apresentando 

excelentes resultados na fala, com redução da  insuficiência velofaríngea 

(SOMMERLAD, 2003). Estudos avaliaram protocolos nos quais a palatoplastia é 

realizada em duas etapas e relataram que o fechamento total do palato, antes dos 2 

anos de idade, pode levar a uma restrição do crescimento maxilar em idade mais 

precoce (REISER; SKOOG;ANDLIN-SOBOCKI, 2013). Em protocolos que a 

palatoplastia é realizada em duas etapas, a inibição do crescimento é adiado até o 

fechamento do palato duro (REISER; SKOOG;ANDLIN-SOBOCKI, 2013;). Porém, a 

palatoplastia em um período tardio causa prejuízos no desenvolvimento da fala 

(VAN LIERDE et al., 2004). A idade ideal para palatoplastia em tempo único ainda é 

controverso, alguns centros preconizam entre 12 e 18 meses, a fim de evitar os 

distúrbios de crescimento (YONG et al.,2010). Sendo assim, não há consenso sobre 

o tipo de cirurgia plástica primária, a técnica preconizada e o tempo cirúrgico que 

desencadeiam mais efeitos restritivos no crescimento dos maxilares nestes 

pacientes (MIKOYA et al., 2015; TOME et al., 2016, REDDY et al., 2017). 

Como forma de avaliar as alterações dimensionais dos arcos dentários são 

realizadas moldagens desde o nascimento. Essas moldagens são consideradas o 

padrão ouro para a documentação das crianças com fissuras labiopalatinas 

(FREITAS et al., 2012; ACPA, 2018). O scanner de modelos é o equipamento 

utilizado no processo de digitalização de modelos dentários em gesso que resultam 

em imagens tridimensionais de excelência resolução (FERNANDES et al., 2015; 

PUCCIARELLI et al., 2015; CARRARA et al., 2016; CÉRON-ZAPATA et al., 2016; 
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DE MENEZES et al., 2016; FALZONI et al., 2016; HOFFMANNOVA et al., 2016; 

JORGE et al., 2016). A digitalização dos modelos dentários (ZHU et al., 2015; 

FALZONI et al., 2016; CODARI et al., 2016; CARRARA et al., 2016; SAKODA et al., 

2017) permite a aquisição de imagens tridimensionais de forma não invasiva o que 

torna seu uso pertinente (CODARI et al., 2016), pois além de contribuir na redução 

do espaço físico para o armazenamento da documentação, as imagens podem ser 

ampliadas, rotacionadas facilitando a troca de informações entre os profissionais de 

diferentes áreas e instituições (LIPPOLD et al., 2015; ZHU et al., 2016; DE 

MENEZES et al., 2016).  

A análise dos modelos dentários por meio de pontos anatômicos pré-

estabelecidos nas imagens tridimensionais tem sido usado na avaliação de 

indivíduos com fissura labiopalatina (MIKOYA et al., 2015, LIPPOLD et al., 2015; 

RUSSEL et al., 2015; ZHU et al., 2016; CODARI et al., 2016, MENEZES et al., 2016, 

FALZONI et al., 2016; SAKODA et al., 2017, AMBROSIO et al., 2018a, AMBROSIO 

et al., 2018b, RANDO et al., 2018; BRUGGINK et al., 2019; KONGPRASERT et al., 

2019). A facilidade da análise virtual da morfologia dos arcos dentários, do 

nascimento até a maturidade esquelética, enriquecem o diagnóstico e o 

planejamento terapêutico de forma individualizada durante a reabilitação 

anátomofuncional. No entanto, os estudos que utilizam esses recursos com a 

finalidade de avaliar os resultados de diferentes técnicas cirúrgicas são escassos, a 

maioria dos estudos são utilizados para comparar o padrão de crescimento das 

crianças com diferentes tipos de fissura labiopalatina e avaliar os efeitos das 

cirurgias primárias. Desta forma, justifica-se avaliar as alterações dimensionais dos 

arcos dentários de crianças com fissura labiopalatina antes e após as cirurgias 

primárias. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O propósito deste trabalho foi comparar as alterações dimensionais dos arcos 

dentários em pacientes com fissura completa de lábio e palato unilateral antes e 

após a realização das cirurgias primárias por diferentes técnicas cirúrgicas. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Comparar as medidas lineares maxilares das crianças com fissura 

completa de lábio e palato unilateral nas diferentes fases de tratamento e 

avaliar as alterações ocorridas após as cirurgias primárias por diferentes 

técnicas cirúrgicas. 

2. Comparar a área dos arcos dentários das crianças com fissura completa 

de lábio e palato unilateral nas diferentes fases de tratamento e avaliar as 

alterações ocorridas após as cirurgias primárias por diferentes técnicas 

cirúrgicas. 

3. Avaliar as alterações dimensionais das crianças operadas aos 3 meses 

de vida pela técnica de Millard para fechamento do lábio e aos 12 meses 

fechamento do palato total pela técnica de Von Langenback. 

4. Avaliar as alterações dimensionais das crianças operadas aos 3 meses 

de vida de pela técnica de Millard para fechamento do lábio e fechamento 

do palato anterior pela técnica de Hans Pichler. Aos 12 meses 

fechamento do palato posterior pela técnica de Sommerlad. 

5. Comparar as alterações dimensionais das crianças operadas por 

diferentes técnicas cirúrgicas nas diferentes fases de tratamento. 
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2.3 Hipóteses 

 

• H0 - A hipótese nula é que não há diferença entre os grupos estudados. 

• H1 - A hipótese alternativa é que há diferença entre os grupos estudados 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Seleção da Amostra 

 

Este estudo foi enviado para os Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC/USP) e 

da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP) sob protocolo número CAAE 

79124317.8.3001.5441(Anexo 1). 

Os critérios de inclusão da amostra foram: crianças com fissura completa de 

lábio e palato unilateral, de ambos os gêneros, operadas pelo mesmo cirurgião, que 

compareceram para início de tratamento reabilitador sem cirurgia prévia e que 

apresentaram documentação completa antes e 1 ano após as cirurgias primárias. Os 

critérios de exclusão foram: presença de síndrome ou malformação associada e 

crianças com documentação incompleta. 

O tamanho da amostra foi calculado para que o número selecionado de 

crianças representasse o número mínimo para que o estudo seja conduzido. Para 

isto, foi considerado o estudo de Carrara et al. (2016) com o desvio padrão de 2,32 

mm do comprimento anteroposterior do arco dentário. Com nível de significância de 

5%, poder do teste de 80% e diferença mínima clinicamente a ser detectada de 1,8 

mm, o tamanho mínimo de cada grupo amostral foi de 27 crianças.  

As crianças foram operadas por um único cirurgião-plástico e divididas em 2 

grupos, de acordo com a técnica cirúrgica: 

 

• Grupo 1 (G1) – 28 crianças operadas aos 3 meses de vida pela técnica de 

Millard para fechamento do lábio e aos 12 meses fechamento do palato 

total pela técnica de Von Langenback (Figura 1A). 

• Grupo 2 (G2) – 28 crianças operadas aos 3 meses de vida de pela técnica 

de Millard para fechamento do lábio e fechamento do palato anterior pela 

técnica de Hans Pichler. Aos 12 meses fechamento do palato posterior 

pela técnica de Sommerlad (Figura 1B). 
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Figura 1A-B: 1A: Grupo 1 - Técnica de Millard para fechamento do lábio aos 3 meses e fechamento 
do palato total pela técnica de Von Langenback aos 12 meses. 1B: Grupo 2 - Técnica de Millard para 
fechamento do lábio e fechamento do palato anterior pela técnica de Hans Pichler aos 3 meses.  Aos 
12 meses fechamento do palato posterior pela técnica de Sommerlad. 
 

 

A avaliação foi realizada por meio de modelos digitais tridimensionais de cada 

paciente. A avaliação foi realizada por dois examinadores previamente treinados e 

calibrados. 

Os modelos foram avaliados nas fases: 

 

• Tempo 1 (T1):  Antes das cirurgias primárias. 

• Tempo 2 (T2): Após a primeira fase das cirurgias primárias.  

• Tempo 3 (T3): 1 ano após a segunda fase das cirurgias primárias. 
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3.2 Obtenção das medidas lineares e área do arco dentário 

 

Os modelos de gesso foram obtidos a partir do arquivo do HRAC/USP. Os 

modelos passaram por um processo de digitalização por meio do Scanner 3D 

(3Shape's R700TM Scanner), acoplado a um computador.  Os modelos foram 

fielmente digitalizados e as medidas foram obtidas pelo software do sistema de 

estereofotogrametria (Mirror imaging software, Canfield Scientific Inc., Fairfield, NJ, 

USA) (Menezes et al., 2016; Sforza et al., 2012, Ambrosio et al., 2018a, Ambrosio et 

al.,2018b).   

As medidas foram realizadas diretamente sobre os modelos tridimensionais. 

Nas imagens, a demarcação dos pontos e linhas, bem como da área dos arcos 

dentários superiores foi realizada de acordo com Jorge et al., 2016; Carrara et al., 

2016; Sakoda et al., 2017, Ambrosio et al., 2018a e Ambrosio et al.,2018b.  

Foram obtidas as seguintes medidas lineares: 

 

• Distância intercaninos (C-C’): determinada pelos pontos C e C’, distância 

entre os sulcos laterais direito e esquerdo da crista do rebordo alveolar 

(Figuras 2 a 4); 

• Distância intertuberosidade (T-T’): determinada pelos pontos T e T’, 

linha transversal que une o final do rebordo alveolar do lado direito ao 

esquerdo (Figuras 2 a 4); 

• Comprimento anterior do arco dentário (I-CC’): determinado pela reta do 

ponto interincisivos (I) que passa perpendicularmente à linha da distância 

intercanino (C-C’) (Figuras 2 a 4); 

• Comprimento anteroposterior do arco dentário (I-TT’): determinado pela 

reta do ponto interincisivos (I) que passa perpendicularmente à linha da 

distância intertuberosidade (I-TT’) (Figuras 2 a 4); 

• Amplitude Anterior da Fissura (P-P’) (Figuras 2 a 4); 

• Amplitude Posterior da Fissura (U-U’) (Figuras 2 a 4); 
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Figura 2 - Pontos anatômicos e medidas lineares utilizados na análise dos modelos antes das 
cirurgias primárias (T1). 

 

 
 

Figura 3 - Pontos anatômicos e medidas lineares utilizados na análise dos modelos após a primeira 
fase das cirurgias primárias (T2).  
 

 
 

Figura 4 - Pontos anatômicos e medidas lineares utilizados na análise dos modelos 1 ano após a 
segunda fase das cirurgias primárias (T3). 
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A medida da área foi avaliada em mm2. A área total foi resultado da soma da 

área dos segmentos maior e menor e da área da fissura (Figura 5). A área dos 

segmentos maior e menor foi delimitada por pontos que passam pela crista do 

rebordo alveolar e contornam o processo palatino, com limite no ponto mais 

posterior do túber. A área da fissura foi delimitada anteriormente por uma linha 

unindo os pontos das extremidades das cristas alveolares do segmento maior e 

menor; posteriormente, a delimitação foi definida por uma linha unindo os pontos 

mais posteriores das tuberosidades maxilares (LIAO et al., 2010; BEDNAR et al., 

2018). Na presença de dentes, os pontos para delimitação da área passaram pela 

margem gengival palatina dos elementos dentários. 

 

• Área dos Segmentos Palatino Maior (ASmaior) (Figuras 5 e 6). 

• Área do Segmento Palatino Menor (ASmenor) (Figuras 5 e 6). 

• Área da Fissura (AF) (Figuras 5 e 6). 

• Área Total (AT) (Figura 7). 
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Figura 5 – Áreas dos segmentos ósseos palatinos antes das cirurgias primárias (T1).   

 

 
 

 
Figura 6 - Áreas dos segmentos ósseos palatinos após a primeira fase das cirurgias primárias (T2). 

 

 
 

Figura 7 – Áreas dos segmentos ósseos palatinos 1 ano após a segunda fase das cirurgias primárias 
(T3). 
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3.3 Análise Estatística 

 

Os testes estatísticos foram realizados com o programa Statistica (Statistica 

for Windows), adotando-se nível de significância de 5%. O teste de normalidade 

aplicado foi Shapiro-Wilk. Para análise da reprodutibilidade intraexaminador e 

interexaminador foi utilizado o Coeficiente de Correlação Interclasse (ICC) pareado, 

para isso dois examinadores realizaram a primeira medição em 1/3 da amostra e 

repetiram a medição dessa mesma parcela da amostra 15 dias após a primeira 

análise. Para avaliação intragrupos foram aplicados Análise de Variância de medidas 

repetidas (ANOVA de medidas repetidas), seguida do Teste de Tukey e Teste t 

dependente. O Teste t independente foi utilizado para verificar diferenças entre 

grupos nas fases estudadas. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da Amostra Quanto ao Gênero e Idade 

 

A média da idade (em anos) das crianças do Grupo 1 foi 0,273 anos em T1, 

de 0,983 anos em T2 e de 1,82 anos em T3. No Grupo 2, a média de idade foi 0,362 

anos em T1, 1,258 anos em T2 e 2,389 anos em T3. A distribuição de gênero no 

Grupo 1 foi 13 crianças do gênero feminino e 15 do gênero masculino. O Grupo 2 

apresentou 9 crianças do gênero feminino e 19 do gênero masculino. 

 

 

4.2 Análise da Reprodutibilidade Intraexaminador e Interexaminador 

 

A análise da reprodutibilidade intraexaminador e interexaminador mostrou que 

a confiabilidade dos valores foi satisfatória e excelente (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 – Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI) para avaliar a confiabilidade intraexaminador. 
 

Variáveis E M 
1ª x 2ª Medição 1ª x 2ª Medição 

T-T’ 0.993 0.919 
I-TT’ 0.973 0.916 
C-C’ 0.986 0.929 
I-CC’ 0.960 0.820 
P-P’ 0.997 0.954 
U-U’ 0.984 0.946 
AT 0.988 0.853 

E: Examinador 1/ M: Examinador 2.CCI <0.4 pobre/ 0.4<CCI<0.75 satisfatório / CCI>0.75 excelente (Fleiss 

1973). 
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Tabela 2 – Coeficiente de Correlação Interclasse para avaliar a confiabilidade interexaminador. 
 

Variáveis 1ª Mensuração  2ª Mensuração  
E x M E x M 

T-T’ 0.790 0.814 
I-TT’ 0.849 0.845 
C-C’ 0.740 0.724 
I-CC’ 0.467 0.557 
P-P’ 0.903 0.917 
U-U’ 0.816 0.769 
AT 0.761 0.853 

E: Examinador 1/ M: Examinador 2.CCI <0.4 pobre/  0.4<CCI<0.75 satisfatório / CCI>0.75 excelente (Fleiss 

1973). 

 

 

4.3 Alterações Dimensionais no Grupo 1  

          

No Grupo 1 (G1), a distância intercaninos (C-C’) diminuiu entre T1 e T2, 

porém não apresentou alterações estatisticamente significativa entre T2 e T3. No T3, 

a distância C-C’ apresentou resultados menores quando comparado com T1 e T2. O 

comprimento anterior do arco dentário (I-CC’) diminuiu significativamente entre T1 e 

T2 e manteve-se entre T2 e T3. No T3, I-CC’ apresentou valores estatisticamente 

menores quando comparado com T1 e T2. A distância intertuberosidades (T-T’) não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas durante os períodos de 

avaliação. O comprimento total do arco dentário (I-TT’) apresentou aumento 

significativo entre T1 e T3, e não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre T1 e T2 e T2 e T3. A amplitude anterior da fissura (P-P’) 

apresentou diminuição significativa entre T1 e T2, e a amplitude posterior da fissura 

(U-U’) apresentou redução significativa entre T1 e T2. A área do segmento palatino 

maior (ASmaior) e a área do segmento palatino menor (ASmenor) mostraram 

aumento significativo entre T1 e T2. A área da fissura (AF) reduziu entre T1 e T2. A 

área total (AT) não apresentou alteração entre T1 e T2, mas diminui 

significativamente entre T2 e T3. No T3, a AT apresentou valores estatisticamente 

menores que em T1 e T2 (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Análise das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) do G1 em T1, T2 e 
T3 (ANOVA, Teste de Tukey e Teste t dependente). 
 
 T1 T2 T3   

Variáveis Média DP Média DP Média DP p 

C-C’ 27,40a 

 
2,84 

 
25,94b 

 
2,73 

 
25,54b 

 
2,72 

 
0.000* 

I-CC’ 7,21a 
 

1,74 
 

5,50b 
 

1,49 
 

5,47b 
 

1,53 
 

0.000* 

T-T’ 34,57a 
 

2,74 
 

35,78a 
 

3,46 
 

35,79a 
 

4,11 
 

0.045* 

I-TT’ 25,81a 
 

2,71 
 

26,34ab 
 

2,53 
 

27,23b 
 

2,34 
 

0.042* 

P-P’ 10,43 
 

2,95 1,96 
 

3,57 
 

-------- -------
- 

0.000* 

U-U’ 12,37 
 

1,93 
 

11,06 
 

2,63 
 

-------- -------
- 

0.019* 

ASmaior 508,31 
 

6,79 
 

557,55 
 

7,34 -------- -------
- 

0.009* 

ASmenor 343,34 4,56 382,80 6,01 -------- -------
- 

0.006* 

AF 319,72 
 

10,02 
 

268,98 
 

7,75 
 

-------- -------
- 

0.020* 

AT 1171,37a 
 

14,74 
 

1209,35a 
 

16,19 
 

1010,52b 
 

14,37 
 

0.000* 

*Diferença estatisticamente significante  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significante. 
 

 

4.4 Alterações Dimensionais no Grupo 2 

 

No Grupo 2 (G2), a distância C-C’ não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre T1 e T2 e entre T2 e T3, porém apresentou diminuição 

significante entre T1 e T3. A distância I-CC’ mostrou diferença estatisticamente 

significante entre T1 e T3, sendo maior em T1. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre T1 e T2 e entre T2 e T3. A distância T-T’ apresentou aumento 

significativo entre T1 e T3, assim como entre T2 e T3. A amplitude anterior da fissura 

(P-P’) foi realizada no somente no T1, pois a palatoplastia anterior fechou a região 

com tecido mole. A amplitude posterior da fissura (U-U’) apresentou diferença 

estatisticamente significante entre T1 e T2, sendo maior em T1. A ASmaior, a 

ASmenor não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre T1 e T2. 
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A AF reduziu entre T1 e T2. A AT não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre T1, T2 e T3 (Tabela 4). 

 

 
Tabela 4 - Análise das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) do G2 em T1, T2 e 
T3 (ANOVA, Teste de Tukey e Teste t dependente). 
 

 T1 T2 T3  

Variáveis Média DP Média DP Média DP p 

CC’ 28,08a 
 

3,22 
 

26,79ab 
 

2,40 
 

26,77b 
 

2,16 
 

0.02* 

I-CC’ 7,11 a 
 

1,33 
 

6,32 ab 
 

1,18 
 

5,78b 
 

1,32 
 

0.000* 

TT’ 36,42 a 
 

2,10 
 

36,77 ab 
 

2,35 37,64 b 
 

2,21 
 

0.03* 

I-TT’ 24,77a 
 

3,56 
 

25,21a 
 

3,10 
 

27,18b 
 

1,90 
 

0.002* 

PP’ 10,53 3,84 -------- -------- -------- -------- -------- 
 

UU’ 13,40 
 

3,24 
 

11,74 
 

2,91 
 

-------- -------- 0.03* 

ASmaior 477,34 9,08 522,41 16,72 -------- -------- 0.236 
 

ASmenor 342,34 7,22 330,75 6,29 -------- -------- 0.52 
 

AF 271,05 
 

8,82 
 

208,75 
 

9,05 
 

-------- -------- 0.007* 

AT 1090,74a 
 

17,94 
 

1061,91a 19,41 
 

1055,83a 
 

16,2 
 

0.666 

* Diferença estatisticamente significante 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significante. 
 

 

4.5 Comparações das Alterações Dimensionais entre os Grupos  

 

A comparação entre as dimensões maxilares dos Grupos 1 e 2, nos tempos 1, 

2 e 3 estão descritos nas tabelas 5, 6 e 7.  
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No T1, a distância T-T’ mostrou diferença estatisticamente significante entre 

G1 e G2, sendo maior em G2 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e dimensões da área (mm2) em 
G1 e G2 no T1 (Teste t independente). 
 

variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 p 

Média DP Média DP 
C-C’ 27,41 2,85 28,02 3,32 0,458 
I-CC’ 7,21 1,74 7,06 1,38 0,721 
T-T’ 34,57 2,74 36,49 2,08 0,004* 
I-TT’ 25,81 2,72 24,47 3,80 0,132 
P-P’ 10,43 2,95 10,53 3,84 0,909 
U-U’ 12,37 1,93 13,22 3,02 0,216 
ASmaior 508,31 6,78 478,60 8,86 0,164 
ÁSmenor 343,34 4,56 342,56 7,19 0,961 
AF 319,72 10,02 269,40 8,88 0,051 
AT 1171,37 14,74 1090,55 17,98 0,071 
 *Diferença estatisticamente significante 

 

No T2, a distância I-CC’ foi menor estatisticamente no G1, e a ASmenor, AF e 

AT foram menores estatisticamente no G2 (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Análise das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) em G1 e G2 no T2 
(Teste t independente).  
 

Variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 P 

Média DP Média DP  
C-C’ 25,95 2,73 26,96 2,24 0,133 
I-CC’ 5,51 1,50 6,34 1,18 0,025* 
T-T’ 35,78 3,46 36,96 2,24 0,134 
I-TT’ 26,34 2,53 25,21 3,10 0,139 
U-U’ 11,06 2,63 12,03 2,61 0,171 
ASmaior 557,56 7,34 518,81 17,01 0,273 
ASmenor 382,80 6,01 325,27 6,40 0,001* 
AF 268,98 7,75 213,38 8,73 0,014* 
AT 1209,34 16,19 1057,46 19,89 0,002* 
*Diferença estatisticamente significante 
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Em T3, a distância T-T’ mostrou diferença estatisticamente significante entre 

G1 e G2, sendo maior em G2 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) em G1 e G2 no T3 
(teste t independente). 
 

Variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 p 

Média DP Média DP 
CC’ 25,54 2,72 26,80 2,15 0,060 
ICC’ 5,47 1,53 5,78 1,33 0,424 
TT’ 35,79 4,11 37,92 2,08 0,017* 
ITT’ 27,23 2,35 27,27 1,91 0,945 
Área Total 1010,52 14,37 1058,25 16,16 0,248 
*Diferença estatisticamente significante 

 

 

As alterações das dimensões maxilares entre as fases T2-T1, T3-T2 e T3-T1 

estão apresentadas nas tabelas 8,9 e 10.  

Em T2-T1, houve diferença estatisticamente significante entre G1 e G2 na 

ASmenor, sendo que o G1 apresentou área maior quando comparado com G2 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Alterações das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) em G1 e G2 
ocorridas entre as fases T2 e T1(∆=T2-T1) (Teste t independente). 
 

Variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 p 

Média DP Média DP 
CC’ -1,46 2,47 -1,06 3,62 0,632 
ICC’ -1,70 2,21 -0,72 1,94 0,083 
TT’ 1,21 2,71 0,47 2,37 0,281 
ITT’ 0,53 3,14 0,74 4,54 0,841 
UU’ -0,96 3,19 -1,19 3,16 0,789 
ASmaior 49,24 9,39 40,21 19,63 0,827 
ASmenor 39,46 7,04 -17,29 8,90 0,010* 
AF -50,73 10,94 -56,01 11,16 0,858 
AT 37,97 18,55 -33,09 25,45 0,237 
* Diferença estatisticamente significante 
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Em T3-T2, observou-se diferença estatisticamente significante na AT entre G1 

e G2 (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Alterações das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) em G1 e G2 
entre as fases T3 e T2 (∆=T3-T2) (teste t independente). 
 

Variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 P 

Média DP Media DP 
CC’ -0,41 1,65 -0,16 1,65 0,581 
ICC’ -0,04 1,35 -0,56 1,32 0,150 
TT’ 0,01 2,24 0,95 2,20 0,118 
ITT’ 0,89 2,21 2,07 2,49 0,067 
AT -198,8 18,80 0,79 18,39 0,000* 
*Diferença estatisticamente significante 

 

 Em T3-T1, houve diferença estatisticamente significativa na AT entre G1 e G2 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Alterações das dimensões lineares dos arcos maxilares(mm) e área (mm2) em G1 e G2 
entre as fases T3 e T1 (∆=T3-T1) (Teste t independente). 
 
Variáveis Grupo 1 n=28 Grupo 2 n=28 P 

Média DP Media DP 
CC’ -1,87 2,69 -1,22 3,19 0,418 
ICC’ -1,74 2,06 -1,28 2,04 0,405 
TT’ 1,22 3,59 1,42 2,77 0,815 
ITT’ 1,42 3,33 2,81 4,07 0,168 
AT -160,85 16,49 -32,30 21,57 0,015* 
*Diferença estatisticamente significante 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo foram avaliados 2 protocolos cirúrgicos para reabilitação de 

crianças com fissura de lábio e palato unilateral. As cirurgias plásticas primárias dos 

pacientes selecionados foram realizadas pelo mesmo cirurgião plástico, garantindo 

que a habilidade em realizar a cirurgia não fosse um viés no estudo. A maioria dos 

estudos que comparam os resultados das técnicas cirúrgicas não selecionaram 

pacientes operados pelo mesmo cirurgião  (FUDALEJ et al., 2015; CARRARA et 

al.,2016; JORGE et al., 2016; MIKOYA et al., 2015). No protocolo 1, na primeira fase 

das cirurgias primárias, aos 3 meses, foi realizada a queiloplastia pela Técnica de 

Millard e na segunda fase, aos 12 meses, foi executada a palatoplastia total pela 

Técnica de Von Langenback. No protocolo 2, na primeira fase foi realizada a 

queiloplastia aos 3 meses por meio da Técnica de Millard juntamente com a 

palatoplastia anterior por meio da Técnica de Hans Pichler e na segunda fase, aos 

12 meses, a palatoplastia posterior foi realizada pela Técnica de Sommerlad. A faixa 

etária selecionada neste estudo corrobora com a literatura sobre a análise dos arcos 

dentários de crianças com fissuras labiopalatina submetidas à abordagens 

terapêutica nos primeiros meses de vida (REISER; SKOOG; ANDLIN-SOBOCKI, 

2013; ROUSSEAU et al., 2013; CARRARA et al., 2016; CÉRON-ZAPATA et al., 

2016; DE MENEZES et al., 2016; FALZONI et al., 2016; HOFFMANNOVA et al., 

2016; JORGE et al., 2016; AMBROSIO et al., 2018; BRUGGINK et al., 2019), 

entretanto, no presente estudo a idade de alguns pacientes em cada fase de 

tratamento excedem o previsto no protocolo da Instituição devido a questões de 

abordagem pré-cirurgica, saúde geral, localidade e condição socioeconômica.    

Na digitalização de imagens tridimensionais foi utilizado o Scanner 3D 

(3Shape's R700TM Scanner) (FERNANDES et al., 2015; CARRARA et al., 2016; 

FALZONI et al., 2016; JORGE et al., 2016; AMBROSIO et al., 2018a, AMBROSIO et 

al.,2018b). Esse método de obtenção de imagens possui vantagens por não gerar 

degradação da documentação, nem a necessidade de um depósito físico, os dados 

são armazenados vinculados a um sistema integrado de instituições de saúde que 

permite compartilhamento entre profissionais de outros centros de reabilitação e 
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possibilita a troca de experiências sobre diferentes abordagens terapêuticas 

(SFORZA et al., 2012; DE MENEZES et al., 2016; FALZONI et al., 2016). 

O uso de marcações anatômicas foi o parâmetro de escolha para análise 

antropométrica dos arcos dentários de crianças com fissura labiopalatinas, assim 

como vários estudos prévios na literatura (SFORZA et al., 2012; REISER; 

SKOOG;ANDLIN-SOBOCKI, 2013; ROUSSEAU et al., 2013, FERNANDES et al., 

2015, CARRARA et al., 2016, FALZONI et al., 2016; HOFFMANNOVA et al., 2016; 

JORGE et al., 2016; AMBROSIO et al., 2018a; AMBROSIO et al., 2018b; 

BRUGGINK et al., 2019). É importante ressaltar que a alta resolução, a possibilidade 

de rotação e ampliação do modelo digitalizado no software de medição e habilidade 

do examinador, auxiliam no processo de demarcação das estruturas anatômicas 

(SECKEL et al., 1995). 

As medidas lineares e de área vem sendo utilizadas para avaliar o padrão de 

crescimento de crianças com fissura de lábio e palato durante o tratamento 

reabilitador (CARRARA et al., 2016; FALZONI et al., 2016; JORGE et al., 2016; LO 

et al., 2003; DARVANN et al., 2007; DE MENEZES et al., 2016). Nesse estudo as 

mensurações de área total na fase pré-cirúrgica basearam-se no estudo de Carrara 

et al. (2016) e de Bednar et al. (2018), que analisaram os segmentos ósseos da 

arcada dentária e da fissura labiopalatina. Outros estudos analisaram os segmentos 

ósseos palatinos de crianças com fissura de lábio e palato nas fases pré e pós-

cirúrgica (LO et al., 2003; DARVANN et al., 2007; DE MENEZES et al., 2016). 

Para a realização desse estudo, foi realizado o treinamento do examinador 

para marcação dos pontos anatômicos nos modelos de gesso escaneados e a 

calibração intraexaminador e interexaminador. A repetibilidade das medidas não 

mostrou diferenças estatisticamente significantes, garantindo a reprodutibilidade das 

medidas. Segundo Seckel et al. (1995), a reprodutibilidade das medições é obtida 

pela experiência do examinador e pela qualidade satisfatória dos modelos de gesso 

escaneados. 

No presente estudo, no grupo 1, as dimensões maxilares da região do arco 

anterior (CC’, I-CC’) diminuíram após a queiloplastia (T2). CC’ e I-CC’ mantiveram as 

dimensões constantes após a palatoplastia (T3), assim como foi descrito em outras 
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investigações publicadas (FALZONI et al., 2016; JORGE et al., 2016; SAKODA, 

2017). Segundo Garrahy et al. (2005) as dimensões reduzidas da maxila anterior 

indicaram que o efeito de distorção da cirurgia inicia precocemente e o pós-

operatório imediato é crítico para a retrusão maxilar. Capelozza filho et al. (1996), Li 

et al. (2006) e Kongprasert et al. (2019) sugeriram que a queiloplastia causa inibição 

do crescimento maxilar em indivíduos com fissura labiopalatina. A literatura mostra 

que outros fatores também podem afetar as dimensões dos arcos maxilares, tal 

como padrão genético facial (HONDA et al., 1995), gravidade da fissura (HONDA et 

al., 1995; CHIU; LIAO; CHEN, 2011), hipoplasia inerente à tecido palatino (HONDA 

et al, 1995; HONDA et al., 2002; MEAZZINI et al, 2011), a presença da fissura em si 

(SHAO; CHEN; YANG, 2014), habilidade do cirurgião (ROSS, 1987; SHAW et al, 

1992; CARRARA, 2011) e diferenças nos protocolos de tratamento (DE LADEIRA; 

ALONSO, 2012). A distância intertuberosidades (TT’) não apresentou modificações 

significativas durante o período estudado, o comprimento total do arco dentário (I-

TT’) não apresentou modificações significantes entre T1 e T2, mas apresentou 

crescimento entre T1 e T3. Outros estudos corroboram os resultados encontrados 

neste estudo, validando a suposição de que a queiloplastia não interfere no 

crescimento intertuberosidades (MAZAHERI, HARDING, NANDA, 2012; 

BRAUMANN et al, 2002; HUANG et al, 2002; REISER, SKOOG, ANDLIN-SOBOCKI, 

2013; JORGE et al., 2016). A área do segmento palatino maior (ASmaior) e menor 

(ASmenor) também não sofreram alterações durante o período estudado. Estudos 

recentes mediram a área dos segmentos palatinos maior e menor do arco dentário 

de pacientes com FLPU, comparando as alterações ocorridas após a queiloplastia 

(RUSSELL; LONG; ROMBERG, 2015; DE MENEZES et al., 2016), concluíram que o 

reparo no lábio não influenciou negativamente a relação dos arcos dentários. A 

amplitude anterior (PP’) e amplitude posterior da fissura (UU’) apresentaram 

diminuição após a queiloplastia, indicando que os segmentos maxilares se 

aproximaram transversalmente, estudos afirmam que a queiloplastia diminui a 

amplitude anterior da fissura e atua como força permanente retrusiva (HUANG et al, 

2002; REISER; SKOOG; ANDLIN-SOBOCKI, 2013). A área da fissura (AF) diminuiu 

significantemente após a queiloplastia, assim como, mostrou o estudo de Ambrosio 

et al. (2018b), desta forma, sugere-se que a pressão exercida pela cirurgia após a 

correção labial modificaram os segmentos maxilares na região do arco anterior 

(ROSS, 1987; HUANG et al., 2002), girando os segmentos em direção à linha média 
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e diminuindo a amplitude da fissura (WADA et al., 1984).A área total (AT) manteve-

se estável antes e depois da queiloplastia e diminuiu significativamente após a 

palatoplastia, assim como foi descrito por Reiser, Skoog e Andlin-Sobocki (2013), 

um estudo retrospectivo longitudinal em modelos de gesso, no qual observou-se as 

alterações ocorridas em indivíduos com FLPU, FP e sequência de Pierre Robin. Os 

autores relataram que as crianças com FLPU tinham arcos dentários maiores que as 

crianças com FP ou Pierre Robin nos primeiros anos de vida, porém, após a 

palatoplastia, houve redução no crescimento transversal dos arcos dentários destas 

crianças. Estes achados coincidem com a avaliação de Sakoda et al. (2017), que 

encontraram uma inibição no crescimento transversal dos arcos dentários de 

crianças com FLPU e FP após a palatoplastia, sendo que para o grupo FLPU este 

prejuízo ocorreu nas regiões anterior e posterior, enquanto que para o grupo FP, foi 

maior na região posterior. 

No Grupo 2, as medidas CC’, I-CC’ não apresentaram diminuição 

estatisticamente significante após a queiloplastia e palatoplastia anterior, mas 

apresentaram entre o período pré-cirúrgico e após a palatoplastia posterior. A 

queiloplastia e a palatoplastia anterior não afetaram negativamente o crescimento da 

região anterior da maxila. As medidas TT’ e I-TT’ não apresentaram crescimento 

estatisticamente significativo entre T1 e T2, entretanto, TT’ aumentou entre T1 e T3 

e I-TT’ aumentou entre T2 e T3, mostrando que a palatoplastia posterior não 

restringiu o crescimento dessa região.  As medidas de PP’ foram realizadas apenas 

no T1, pois a palatoplastia anterior, realizada no primeiro tempo cirúrgico permitiu o 

fechamento da região a custas de tecido mole. A medida da área da fissura 

apresentou decréscimo após a primeira fase das cirurgias primárias. Mikoya et al. 

(2015), em um estudo com crianças com fissura de lábio e palato unilateral em idade 

mais avançada, comparou as arcadas dentárias de crianças que foram operadas 

pela palatoplastia em um e dois estágios e observou que a relação transversal foi 

melhor nas crianças que tiveram a palatoplastia realizada em dois estágios. No 

entanto, Xu et al. (2015), concluíram que o comprimento sagital maxilar pode ser 

prejudicado pelo reparo do palato realizado em uma ou duas etapas.  

Na análise das dimensões maxilares dos grupos no período pré-cirúrgico (T1) 

notou-se diferença estatisticamente significante para a variável TT’, sendo que os 

valores foram maiores no Grupo 2. No T2, período após a primeira fase das cirurgias 
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primárias, houve diferença estatisticamente significante para a medida I-CC’, 

mostrando-se maior no G2, evidenciando que a queiloplastia e a palatoplastia em 2 

etapas restringiu menos o crescimento da região anterior da maxila, quando 

comparado com a queiloplastia e a palatoplastia total. ASmenor, AF e AT, 

apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos e foram maiores no G1, 

permitindo inferir que a queiloplastia causou menor restrição do crescimento quando 

se trata em medidas de área. No T3, houve diferença estatisticamente significativa 

para a variável TT’, sendo que se apresentou maior em G2, sendo que este 

resultado pode sugerir que a palatoplastia realizada em 2 tempos permitiu maior 

crescimento da região intertuberosidade. É importante ressaltar a dificuldade em 

comparar os resultados com os estudos previamente realizados, pois a literatura 

apresenta metodologias, protocolos de tratamento e acompanhamento diferentes 

para comparar os arcos dentários. Poucos os estudos avaliam os efeitos dos 

procedimentos cirúrgicos considerando a diversidade de técnicas cirúrgicas e 

tempos cirúrgicos (CARRARA et al., 2016; TOME et al., 2016). 

Nas avaliações das alterações dimensionais no período T2-T1, a área do 

segmento menor apresentou-se menor no Grupo 2, mostrando que houve atresia 

dessa região entre as fases analisadas. No período T3-T2, houve diferença 

estatisticamente significante para os valores de área total, mostrando atresia do 

palato no período após a segunda fase das cirurgias primárias para o G1 e G2. 

Desta forma, os resultados mostram que a palatoplastia total gera efeitos negativos 

no crescimento quando comparada com a palatoplastia em 2 etapas. Ressalta-se 

que alguns autores, no entanto, afirmam que o fator chave para o fechamento do 

palato duro é a idade na qual as crianças são operadas e não a técnica cirúrgica (XU 

et al., 2015; LIAO et al., 2010; YAMANISHI et al., 2011). No período T3-T1, houve 

diferença estatisticamente significantes para AT, sendo que a maior atresia ocorreu 

no G1. Desta forma, o protocolo utilizado no G1 mostrou efeitos mais restritivos na 

análise da área total, quando comparado com o protocolo do G2. Em relação a 

medidas antero-posteriores do arco dentário, não houve diferenças estatisticamente 

significativa entre os protocolos, corroborando com Mikoya et al. (2015). 

De acordo com as análises dos resultados do presente estudo, avaliações de 

protocolos cirúrgicos são necessários para avaliar os efeito dos protocolos de 

reabilitação visando melhorar a prática clínica da equipe interdisciplinar, determinar 
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novos parâmetros para o processo de reabilitação dos indivíduos com fissura 

labiopalatina e confirmar os resultados por meio de períodos de acompanhamento 

mais longos para proporcionar melhor qualidade na reabilitação dos pacientes com 

fissuras labiopalatina. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados obtidos para amostra estudada, e de acordo com a 

metodologia aplicada, foi possível constatar que a queiloplastia e palatoplastia total 

causaram maior restrição do crescimento do que a queiloplastia e a palatoplastia em 

2 etapas quando se avalia a área total dos arcos dentários. O protocolo para 

palatoplastia total afetou negativamente o crescimento e desenvolvimento da área 

total nos pacientes com fissura completa de lábio e palato unilateral. 

 

1. Na avaliação das medidas lineares dos maxilares, a queiloplastia causou 

mais efeitos restritivos na região anterior dos arcos dentários quando 

comparada com a queiloplastia realizada juntamente com a palatoplastia 

em 2 etapas. Tanto a palatoplastia total quanto a palatoplastia em 2 

etapas permitiram o crescimento da região posterior do palato. A 

queiloplastia e a queiloplastia associada a palatoplastia em 2 etapas 

causaram diminuição das dimensões da fissura. 

2. Na avaliação da área dos arcos dentários, tanto a queiloplastia quanto 

queiloplastia associada a palatoplastia em 2 etapas causaram a 

diminuição da área da fissura. A palatoplastia total causou restrição no 

crescimento da área total. 

3. No Grupo 1, na avaliação das alterações dimensionais, a queiloplastia 

causou efeitos restritivos no crescimento anterior dos arcos dentários nas 

dimensões da fissura, no entanto, ocorreu o crescimento dos segmentos 

palatinos. A palatoplastia total permitiu o crescimento anteroposterior do 

arco dentário, porém causou efeitos restritivos na área total. 

4. No Grupo 2, na avaliação das alterações dimensionais, a queiloplastia e a 

palatoplastia em 2 etapas causaram a diminuição da amplitude posterior 

da fissura, da área do segmento menor e da área da fissura, entretanto, 

permitiu o crescimento da área do segmento maior. A palatoplatia em 2 

etapas causou diminuição das medidas anteriores dos dentários, porém 

permitiu o crescimento da região posterior. 
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5. Na comparação das alterações dimensionais entre os grupos, a 

queiloplastia permitiu crescimento da área dos arcos dentários quando 

comparada com queiloplastia associada a palatoplastia em 2 etapas. A 

palatoplastia em 2 etapas permitiu melhor crescimento da região posterior 

quando comparada com a palatoplastia total. 

 

Diante dos resultados encontrados nega-se a hipótese nula e aceita-se a 

hipótese alternativa. 
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