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RESUMO 
 
Silva, CM. Investigação do histórico familial entre sujeitos com diferentes tipos 
de fissuras orofaciais não sindrômicas [dissertação]. Bauru: Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
As fissuras labiopalatinas (FL/P) são as anomalias craniofaciais congênitas mais 

prevalentes na população. Essa anomalia pode se apresentar na forma sindrômica, 

fazendo parte de um quadro mais amplo; ou pode ocorrer na forma não-sindrômica, 

onde o fenótipo ocorre de forma isolada. A fissura labiopalatina não sindrômica 

apresenta etiologia complexa e multifatorial, na qual ocorre uma inter-relação entre 

os fatores genéticos e ambientais. Considerando que o histórico familial é uma 

variável importante a ser destacada em condições que apresentam o componente 

genético em sua etiologia, como é o caso das fissuras labiopalatinas, acredita-se 

que investigar o perfil do histórico familial positivo seja importante para verificar se 

este apresenta a mesma distribuição em diferentes Subgrupos de tipos de FL/P. 

Objetivo: Investigar o histórico familial para as fissuras labiopalatinas entre sujeitos 

com diferentes tipos de fissuras labiopalatinas não sindrômicas. Nos casos de 

histórico familial positivo, descrever o grau de parentesco do familiar afetado em 

relação ao sujeito avaliado e verificar se existe um padrão quanto ao tipo de fissura 

presente nos parentes afetados, verificando se existe alguma relação entre o tipo de 

fissura pré-existente naquela família e a severidade da anomalia no probando 

analisado. E ainda, confirmar a hipótese de que as fissuras mais complexas, 

transforame incisivo (unilateral e bilateral), apresentam frequência superior de 

histórico familial positivo quando comparadas as frequências entre sujeitos com 

fissura pré e pós-forame incisivo. Material e métodos: Para seleção da amostra, foi 

solicitado ao Centro de Processamento dos Dados (CPD – HRAC), uma listagem 

com todos os indivíduos com diagnóstico confirmado de fissura labiopalatina não 

sindrômica, matriculados no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (HRAC – USP). Foram selecionados, de forma aleatória, 

335 sujeitos em cada um dos 8 Subgrupos de tipos de fissuras labiopalatinas, 

totalizando uma amostra com 2680 sujeitos. Foram coletadas, dos prontuários 

médicos, informações referentes ao tipo de fissura do sujeito e dados acerca do 

histórico familial positivo para essa anomalia na família. Os dados foram tabulados e  

  



 

 

 
 
 
  



 
 

 
 

avaliados por meio de estatística descritiva e comparativa, para a qual foi utilizado o 

teste Qui-quadrado (X2), adotando p<0,05 como estatisticamente significativo. 

Resultados: Na casuística geral, o histórico familial positivo foi encontrado em 31% 

dos casos. A maior prevalência foi encontrada no Grupo II (fissura transforame 

incisivo, unilateral e bilateral), com 36% dos casos. Nas comparações entre os 3 

grupos principais, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

quando o Grupo I (fissura pré-forame incisivo) foi comparado ao Grupo III (fissura 

pós-forame incisivo) e, também, quando o Grupo II (fissura transforame incisivo) foi 

comparado ao Grupo III (fissura pós-forame incisivo) (p<0,001). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os 

Subgrupos, quando comparados entre si. Da amostra total de sujeitos com histórico 

familial positivo, 78% apresentavam apenas mais um caso na família. Na análise dos 

3 grupos principais e, na análise dos 8 Subgrupos, foi constatado que em pelo 

menos 70% deles o histórico familial era único, ou seja, havia apenas mais um 

parente acometido pela fissura. Na amostra total, o grau de parentesco mais 

frequente foi parentesco distante (n=456), seguido por pai e mãe (n=107). Quando 

analisado o grau de parentesco considerando somente os parentes de 1º, 2º e 3º 

grau, constatou-se que os parentes de 1º grau haviam sido os mais acometidos 

(49%). Na análise dos 3 grupos principais e, também, na análise individual dos 8 

diferentes Subgrupos, o parentesco de 1º grau foi o mais frequente. De forma geral, 

o tipo de fissura mais encontrada, nos parentes de sujeitos com FL/P, foi a fissura 

transforame incisivo (43,8%). Nos Grupos principais I e II, o tipo de fissura mais 

encontrada no parente afetado, foi a transforame incisivo e, no Grupo III, o tipo de 

fissura mais encontrada foi a pós-forame incisivo. Conclusão: A prevalência de 

histórico familial positivo na amostra foi de 31%. Os sujeitos com fissura transforame 

incisivo (unilateral + bilateral), foram os que apresentaram as maiores taxas de 

histórico familial positivo. Nos casos com histórico familial positivo, os sujeitos 

apresentaram, na maior parte das vezes, apenas um outro parente afetado. O grau 

de parentesco mais encontrado foi parentes de 1º grau. Nas fissuras transforame 

incisivo e nas pós-forame incisivo foi constatado que existe um padrão de ocorrência 

do tipo de fissura na família. 

 
Descritores: Fissura labial. Fissura palatina. Etiologia.  



 

 

 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Silva, CM. Investigation of Family history among subjects with different types 
of non-syndromic orofacial clefts[dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2018 
 
The cleft lip and/or palate (CL/P) are the most common congenital craniofacial 

anomalies seen in the population. This anomaly can be syndromic, being part of a 

wider context; or can occur in a non-syndromic form, where the phenotype occurs in 

an isolated form. The non-syndromic orofacial cleft presents a complex and 

multifactorial etiology, wherein there is an inter-relation among genetic and 

environmental factors. Taking into consideration that the family history is an import 

variable to be highlighted in conditions that present the genetic component in its 

etiology, as it is the case with the cleft lip and palate, it is believed that investigating 

the profile of positive family history is important to verify if it presents the same 

distribution in different (CL/P) subgroups types. Objective: To investigate the family 

history of orofacial cleft among subjects with different types of non-syndromic cleft lip 

and/or palate. In positive cases of family history, to describe the degree of kinship of 

the affected relatives in relation to the evaluated subject and verify if there is a 

pattern regarding the type of cleft present in the affected relatives, checking if there is 

any relationship between the type of pre-existing cleft in that family and the severity 

of the anomaly in the evaluated subject. Furthermore, to confirm the hypothesis that 

the more complex clefts, cleft lip and palate (unilateral or bilateral), present higher 

frequency of positive family history when compared with the frequency among 

subjects with isolated cleft lip and isolated cleft palate. Material and methods: For 

the sample selection, a list was requested to the Data Processing Center (DPC-

HRAC) containing all individuals with a confirmed diagnosis of non-syndromic cleft lip 

and/or palate enrolled at the Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Cleft, 

University of Sao Paulo (HRAC-USP). A total of 335 subjects were randomly 

selected from each of the 8 Subgroups of orofacial cleft types, totaling a sample of 

2680. Information on the subject’s clef type and data on positive family history for this 

anomaly were collected from the medical records. The data were tabulated and 

evaluated using descriptive and comparative statistics, for which the Chi-square (X2) 

 
 



 

 

 
  



 
 

 
 

was used, adopting p<0,05 as statistically significant. Results: In the general 

sample, the positive family history was found in 31% of the cases. In the general 

sample, the positive family history was found in 31% of the cases. The highest 

prevalence was found in the group II (cleft lip and palate, unilateral and bilateral), 

with 36% of the cases. In the comparison between the 3 main groups, statistically 

significant differences were found when the group I (isolated cleft lip) was compared 

to the group III (isolated cleft palate) and also when the group II (cleft lip and palate) 

was compared to the group III (isolated cleft palate) (p<0,001). Statistically significant 

differences were not found in comparisons between Subgroups when compared to 

each other. Of the total sample of subjects with a positive family history, 78% had 

only one more case in the family. In the analysis of the 3 main groups and in the 

analysis of the 8 Subgroups, they presented at least 70% of positive family history in 

a single relative affected by the anomaly. In the total sample, the most frequent 

degree of kinship was distant kinship (n=456), followed by father and mother 

(n=107). When analyzing the degree of kinship considering only the 1st, 2nd and 3rd 

degree relatives, it was found that the first-degree relatives were the most affected 

(49%). In the analysis of the 3 main groups and also in the individual analysis of the 8 

different Subgroups, the first-degree kinship was the most frequent. In general, the 

most frequent type of cleft found in relatives of subjects with CL/P was the cleft lip 

and palate. In the main groups I and II, the most frequently found type of cleft in the 

affected relative was cleft lip and palate, in the group II, and in the group III, the type 

of cleft was isolated cleft palate. Conclusion: The prevalence of positive family 

history in this sample was 31%. The subjects with cleft lip and palate (unilateral + 

bilateral) presented the highest rates of positive family history. In the cases with 

positive family history, the subjects presented, in most instances, only one more 

affected relative. The most frequent degree of kinship was first degree relatives. In 

the cleft lip and palate and isolated cleft palate, it was found that there is a pattern of 

occurrence of cleft in the family. 

 

Keywords: Cleft lip. Cleft palate. Etiology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1  FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

As fissuras de lábio e/ou palato (FL/P) são as anomalias craniofaciais 

congênitas mais comuns que acometem o ser humano (RODRIGUES et al.,2009; 

FREITAS et al., 2012; ABDOLLAHI-FAKHIM et al., 2015). 

Historicamente, no que diz respeito aos estudos acerca das FL/P, estes se 

iniciaram em 1833 por um russo chamado Frobelius que encontrou, em uma 

pesquisa com 180 mil crianças, 118 casos de fissura labiopalatina (MENEGOTTO; 

SALZANO, 1991). 

Essa anomalia acontece entre o período embrionário e início o período fetal, 

aproximadamente entre a 4ª e 12º semana de vida intrauterina. Se houver, durante 

esse período, alguma interferência durante o desenvolvimento craniofacial, 

resultando em alterações no decorrer da migração, diferenciação e apoptose celular, 

poderá ocorrer uma falha no desenvolvimento facial ou palatino embrionário, 

resultando em uma anomalia estrutural facial, a fissura de lábio e/ou palato (LESLIE; 

MARAZITA 2013; FREITAS et al., 2012; MEIRA, 2014). 

Do ponto de vista embriológico, a formação do lábio e do palato compreende 

um processo complexo e dinâmico. A formação do lábio superior se inicia por volta 

da 4ª semana de vida intrauterina e ao final da 6ª semana de desenvolvimento, a 

fusão dos processos nasais mediais entre si, concomitantemente aos processos 

maxilares lateralmente, leva à formação do lábio superior. Foi levantada a hipótese 

de que durante essa fase, o processo nasal lateral tem um pico de divisão celular, 

tornando-o suscetível a ação de agentes teratogênicos e qualquer distúrbio, nessa 

etapa, pode levar à falha no mecanismo de coalescência dos processos, podendo 

resultar na fissura de lábio, a qual pode atingir o alvéolo e palato primário (YU et al., 

2009; AHMED; BUI; TAIOLI, 2017). 

O desenvolvimento do palato se inicia durante a 6ª semana da embriogênese 

quando, no interior da boca primitiva, os processos palatinos começam a se 
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desenvolver no sentido medial. O desenvolvimento se completa até por volta da 12ª 

semana de vida intrauterina, quando na linha média os processos se fundem entre 

si, unindo-se também ao palato primário e ao septo nasal em desenvolvimento. A 

partir deste momento, as cavidades oral e nasal estão separadas, o que permite que 

a mastigação e a respiração ocorram ao mesmo tempo. Falhas durante esse 

processo podem levar à ocorrência da fissura de palato (TRINDADE; SILVA FILHO, 

2007; YU et al., 2009; AHMED; BUI; TAIOLI, 2017). 

 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

As fissuras de lábio e/ou palato representam um grupo heterogêneo de 

desordens que acometem a face e a cavidade oral (FREITAS et al., 2012). Diversos 

esquemas de classificação são utilizados para descrever as FL/P e estes podem 

basear-se na descrição anatômica, como a classificação de Tessier; na descrição 

morfogênica e clínica, como a classificação de van der Meulen; ou, ainda, se basear 

apenas no desenvolvimento embriológico, como a classificação de Spina modificada 

por Silva Filho (SPINA et al., 1972; TESSIER 1976; VAN DER MEULEN et al., 1983; 

SILVA FILHO et al., 1992). 

Uma das classificações utilizadas no Brasil, também usada no Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC – 

USP), se baseia na descrição anatômica da anomalia. Esta classificação foi 

proposta por Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. (1992) e nela os 

diferentes tipos de fissuras são divididos em quatro grupos, os grupos de I a III 

levam em consideração o forame incisivo, como ponto anatômico de referência, pois 

esse é o vestígio embriológico que separa o palato primário do palato secundário. 

Assim, os grupos são classificados em: Grupo I – fissura pré-forame incisivo (Fissura 

de Lábio - FL); Grupo II – fissura transforame incisivo (Fissura de Lábio e Palato - 

FLP); Grupo III – fissura pós-forame incisivo (Fissura de Palato - FP); e, Grupo IV 

fissuras raras da face (Figura 1). Os grupos I e II também podem ser classificados 

em unilateral, bilateral ou mediana (AHMED; BUI; TAIOLI, 2017). 
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Fonte: Freitas et al., 2012. 

Figura 1 – Esquema ilustrando os diferentes tipos de fissuras de acordo com a Classificação de 
Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. (1992). Em A e B: fissura pré-
forame incisivo unilateral completa; em C e D: fissura transforame incisivo unilateral; 
em E e F: fissura transforame incisivo bilateral; em H: fissura pós-forame incisivo 
incompleta; e, em H: fissura pós-forame incisivo completa. 

 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIA DAS FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

Inúmeros estudos epidemiológicos sobre a incidência e a prevalência das 

fissuras labiopalatinas foram realizados em diversos países. Segundo Freitas e 

colaboradores (2012) a prevalência das fissuras orofaciais varia de acordo com a 

etnia e fatores socioeconômicos. De forma geral, para a população caucasiana e 

americana, as fissuras labiopalatinas têm uma prevalência de 1 em cada 700 

nascidos vivos (MANGOLD et al., 2010; MARTELLI et al., 2012). É relatado na 

literatura uma maior prevalência em japoneses, com 2,1 casos a cada 1000 

nascimentos, e em chineses, 1,7 casos a cada 1000 nascimentos. Em contraste, 

essa prevalência é menor na população negra, sendo encontrado 0,3 caso a cada 

1000 nascimentos (GORLIN; COHEN JÚNIOR; LEVIN, 1990; FREITAS et al., 2012; 

FAN et al., 2018). Especificamente no Brasil, a ocorrência das fissuras labiopalatinas 

gira em torno de 1 para cada 650 nascidos vivos (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; 

FREITAS et al., 2012). 

Estudos epidemiológicos demonstraram que a fissura transforame incisivo é 

mais comum entre indivíduos do sexo masculino, enquanto a fissura pós-forame 

incisivo é mais comum em sujeitos do sexo feminino. Além disso, o tipo de fissura 
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mais frequentemente encontrado é a transforame incisivo unilateral esquerda (DI 

NINNO et al., 2011; FREITAS et al., 2012). 

Segundo a literatura, os indivíduos com FL/P podem apresentar maior 

mortalidade devido a complicações neonatais, necessitando de acompanhamento 

multidisciplinar precoce, e este, quando não ocorre, pode ser devastador, 

principalmente em países nos quais o acesso a cuidados médicos é limitado (KANG; 

NARAYANAN; KELSALL, 2012; MEIRA, 2014). Esses sujeitos podem apresentar 

alterações estéticas e funcionais, como as variações fonéticas e mastigatórias, ou 

mesmo cognitivas. Além disso, podem apresentar dificuldades na realização da 

higiene oral, atividades sociais e atividades diárias, como se comunicar e mostrar os 

dentes ao sorrir (SILVA et al., 2018). Por estas razões, esses indivíduos são 

acompanhados, durante vários anos, por uma equipe multiprofissional a qual 

envolve profissionais de diversas áreas, como, cirurgiões dentistas, cirurgiões 

plásticos, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros (FREITAS et al., 2012). 

Durante o processo de reabilitação, os indivíduos com FL/P necessitam de 

diversas cirurgias craniofaciais e procedimentos odontológicos para a reabilitação. A 

primeira cirurgia plástica para a reabilitação, é a queiloplastia, realizada a partir dos 

3 meses de idade para a reparação do lábio. Quando o palato apresenta fissura, por 

volta dos 12 meses de idade, é realizada a cirurgia para sua correção, chamada 

palatoplastia (Figura 2). Além desses procedimentos iniciais, ao longo do processo 

de reabilitação, os indivíduos são submetidos a cirurgias secundárias mediante 

indicação da equipe ou por demanda do próprio paciente, mais comumente com a 

finalidade de reabilitação da fala e estética (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; 

FREITAS et al., 2012). 
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Fonte: Freitas et al., 2012. 

Figura 2 – Cirurgias Plásticas Primária: A e B: pré e pós-operatório da queiloplastia (reparação 
cirúrgica do lábio); C e D: pré e pós-operatório da palatoplastia (correção cirúrgica do 
palato). 

 

 

1.4 ETIOLOGIA DAS FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

Para discutir sobra a etiologia dessa condição é importante definir que essa 

malformação pode se apresentar de duas formas distintas: como uma deformidade 

isolada, chamada de fissura não sindrômica ou associada a um quadro sindrômico, 

denominada fissura sindrômica (FREITAS et al., 2012; LESLIE; MARAZITA, 2013). 

Cerca de 30% a 40% dos casos se enquadram nas fissuras sindrômicas, e 

existem mais de 300 síndromes descritas nas quais a fissura labiopalatina pode 

fazer parte do fenótipo, incluindo desordens cromossômicas e mendelianas 

(AQUINO et al., 2011; MENG et al., 2009; SCAPOLI et al., 2008). A síndrome de 

Van der Woude é a forma de fissura sindrômica mais comum, sendo diagnosticada 

em cerca de 2% de todos os casos de FL/P, apresentando prevalência de 1 a cada 

34.000 nascidos vivos (LESLIE; MARAZITA, 2013). Outros exemplos de síndromes 

nos quais a FL/P é uma das características elencadas são, Síndrome de Treacher 

Collins e de Stickler (POSNICK; RUIZ, 2000; HIGUCHI et al., 2017). 

Os 60% a 70% restantes se enquadram nos casos de fissuras labiopalatinas 

não sindrômicas (FL/PNS) e, nestes casos, a malformação não está associada a 

síndromes, ocorrendo de forma isolada (FREITAS et al., 2012). Essas fissuras 

isoladas apresentam mecanismo etiopatogênico definido como heterogêneo e 
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complexo, determinando uma etiologia multifatorial, envolvendo uma inter-relação 

entre os fatores genéticos e ambientais, sendo que ambos os fatores desempenham 

papel de relevância na determinação dessa malformação (MOSSEY et al., 1999; 

ALDHORAE et al., 2014). Sabe-se que qualquer agente físico, químico ou biológico 

que tenha potencial de ação na diferenciação, migração e proliferação das células 

da crista neural, com subsequente envolvimento do mesênquima facial, durante o 

período de formação da face e do palato, representa um risco em potencial para a 

ocorrência da FL/P (FREITAS et al., 2012). 

Entre os principais fatores ambientais relacionados a ocorrência das fissuras, 

são citados aqueles relacionados com questões comportamentais e hábitos 

maternos durante a gestação (AQUINO et al., 2011). O tabagismo materno durante 

a gestação tem sido associado ao aumento do risco de ocorrência de fissuras 

labiopalatinas (HONEIN et al., 2007). É sabido que o etilismo materno durante a 

gestação pode levar a ocorrência da Síndrome Alcoólica Fetal, porém o seu papel 

na ocorrência das fissuras labiopalatinas não sindrômicas ainda é incerto (MOSSEY 

et al., 2009). Outros fatores, incluindo deficiência nutricional de folato e completo B; 

uso de medicamentos, como anticonvulsivantes, antiepiléticos, antidepressivos e 

corticoides; exposição a agrotóxicos e pesticidas; e infecções durante a gestação, 

como toxoplasmose, também têm sido investigados quanto o seu papel na 

ocorrência das FL/P (MOSSEY et al., 2009; AQUINO et al., 2011; JAJJA et al., 2013; 

CAI et al., 2017). 

Além do ambiente, os fatores genéticos também têm sido associados a essa 

malformação. A literatura revela que alguns genes candidatos, consanguinidade 

parental e histórico familial, podem estar envolvidos na etiologia das fissuras 

labiopalatinas não sindrômicas (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; BITTLES; BLACK, 

2010; SETÓ-SALVIA; STANIER, 2014; SILVA et al., 2019). 

Estudos apontam que mais de 350 genes já foram associados à ocorrência 

das fissuras labiopalatinas, de forma isolada ou em associação, podendo estes estar 

envolvidos com o processo de formação do lábio e do palato, ou, ainda, podendo 

interferir em alguma das etapas dos processos celulares e moleculares (VIEIRA, 

2008). Alguns dos genes candidatos que já foram relacionados com a ocorrência da 
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fissura labiopalatinas não sindrômica são: IRF6, NTN1, VAX1, LOXL3, SOX9, dentre 

outros (JIA et al., 2017; KHAN et al., 2018; ZHANG et al., 2018; JIANG et al., 2019; 

NEVES et al., 2019). 

Em relação à consanguinidade parental, diversos estudos apontaram 

associação positiva desse fator com a ocorrência de fissura labiopalatinas não 

sindrômica (RAVICHANDRAN et al., 2012; SABBAGH et al., 2015; SILVA et al., 

2019). 

No que diz respeito à predisposição genética, um dos aspectos investigados é 

a recorrência familial para a malformação. As investigações a respeito desse 

assunto tiveram início em 1942 com o pesquisador Fogh-Andersen (1942 apud 

ALVAREZ; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 2014). Esse autor analisou os 

fatores genéticos associados à fissura e a relação entre a fissura e a recorrência 

familial. Depois de observar um aumento na frequência dessa malformação em 

famílias de sujeitos com fissura, ele propôs que os fatores genéticos realmente 

contribuem para a fissura labiopalatina não sindrômica. A literatura relata que um 

embrião, que tenha relação de parentesco com um neonato afetado, tem entre 2% e 

4% mais chances de desenvolver algum tipo de fissura labiopalatina (STEVENSON 

et al., 1993). 

Especificamente a respeito do histórico familial para as fissuras, estudo 

realizado na Tanzânia, com 94 indivíduos com FL/P, encontrou 15% dos casos (14 

sujeitos) com histórico familial positivo para essa anomalia (BUYU et al., 2012). No 

Iémen, Esmail e colaboradores (2014) avaliaram, durante o período de 6 anos, 1110 

casos de indivíduos com fissuras orofaciais e encontraram que 199 sujeitos (17,9%) 

apresentavam histórico familial positivo para fissuras orofaciais. Reiter e 

colaboradores (2015), na Alemanha, constataram que, dos 98 indivíduos com fissura 

avaliados na pesquisa, 38 (38,7%) tinham algum parente de primeiro ou segundo 

grau com algum tipo de fissura de lábio e ou palato. Na China, um estudo conduzido 

por Li e colaboradores (2016), encontrou histórico positivo de fissuras orofaciais em 

11,5% dos 113 casos analisados. Outra investigação chinesa encontrou uma taxa de 

17,2% de histórico familial positivo para essa malformação craniofacial (NEOGI et 

al., 2017). Na Malásia, foi verificado que 50 indivíduos, dos 84 estudados, 
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apresentavam histórico familial positivo para a FL/P (HAQUE; ALAM; KHAMIS, 

2017). 

Na América do Norte, uma investigação conduzida por Beaty e colaboradores 

(2001), a qual teve como objetivo verificar o número de parentes de primeiro grau 

também acometidos pela FL/P, apontou que 10 (11%), dos 91 indivíduos com fissura 

de lábio com ou sem palato e 5 (11,4%), dos 44 casos com fissura de palato isolado, 

apresentavam algum parente de 1º grau afetado por essa anomalia. 

Apurando os dados da literatura de pesquisas realizadas na América do Sul, 

no que diz respeito ao histórico familial de sujeitos com fissuras labiopalatinas não 

sindrômicas, foi constatado, em um estudo conduzido Zapata e colaboradores 

(2010), na Colômbia, que o lado materno do probando afetado teve 21,6% de 

histórico familial positivo e o lado paterno 17,7%. 

Minerando informações a respeito do histórico familial para fissuras na 

população brasileira, em um estudo conduzido por Leite e Koifman (2009), no Rio de 

Janeiro, no qual foram avaliados 269 casos de sujeitos com fissuras de lábio e/ou 

palato, os autores encontraram 123 casos (45,72%) com histórico familial positivo 

para essa anomalia congênita, deste modo, os autores afirmam existir uma forte 

associação entre as fissuras labiopalatinas e o histórico familial e, ainda, sugerem 

que esse tipo de detalhamento do histórico familial é de grande importância para a 

estimativa de predição de risco e aconselhamento genético. Nessa linha de 

investigação, Brito e colaboradores (2011) realizaram um estudo com 1022 sujeitos 

com fissura, em 5 diferentes cidades brasileiras (Santarém, Fortaleza, Barbalha, 

Maceió e Rio de Janeiro). Os autores constataram que, entre as regiões geográficas 

avaliadas, o histórico familial positivo para fissuras orofaciais, variou de 44% 

(Santarém) a 23% (Maceió), tendo uma média de 32% (329 indivíduos). No 

Nordeste brasileiro, uma investigação realizada por Fontes e colaboradores (2013), 

com 75 indivíduos, constatou que o histórico positivo para fissuras orofaciais estava 

presente 28% dos casos. No Sudeste do Brasil, estudos conduzidos por Falagan-

Lotsch e colaboradores (2015) buscaram identificar qual era a taxa de histórico 

familial positivo, de acordo com o tipo de fissura do probando afetado. Os autores 

verificaram que, dos 39 casos de fissura de lábio, 8 deles (21,1%) tinham histórico 
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positivo de fissuras orofaciais na família; já nos casos de fissura de lábio e palato, 

dos 152 sujeitos avaliados, 38 (24,8%) tinham histórico positivo; e, na fissura de 

palato isolada, dos 27 sujeitos analisados, 4 (14,8%) apresentavam algum parente 

com FL/P. 

Outro estudo conduzido no Sudeste brasileiro, com 803 sujeitos com 

diferentes tipos de fissuras, constatou que 32,3% dos indivíduos analisando 

relatavam a existência de pelo menos um outro indivíduo com fissura na família 

(SOUZA-FREITAS et al., 2004), sendo que a anomalia apresentada pelos familiares, 

era, principalmente, fissura de lábio e palato (33,9%). Os autores relataram ainda, 

quanto ao grau de parentesco, que o maior percentual de casos de fissura tinha 

ocorrido em parentes distantes (59%); seguido de parentes de segundo grau 

(20,1%); irmãos (13,5%); mãe (4,2%); e, pai (3%). Os autores indicam que esses 

achados sustentam o componente hereditário na ocorrência das fissuras. 

Ainda no Sudeste brasileiro, um outro estudo avaliou 356 sujeitos com fissura 

de lábio e/ou palato e constatou que 73 sujeitos (22%) apresentavam histórico 

positivo para a fissura na família (ALVAREZ; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 

2014). Um estudo recente, realizado no Sudeste brasileiro, analisou o histórico 

familial para fissuras em sujeitos com fissura de palato isolada. Para tanto, foram 

avaliados 144 casos de sujeitos com fissura de palato isolada não sindrômica, sendo 

constatado que, deste total, 28,47% dos sujeitos tinham histórico positivo para 

diversos tipos de fissuras labiopalatinas na família (GARBIERI, 2016). 

Analisando os estudos publicados até o momento é possível inferir que o 

histórico familial positivo para a fissura é um forte componente a ser considerado na 

predição do risco potencial de novos casos na família e, por isso, um importante 

fator a ser estudado. A partir da revisão de literatura apresentada é possível 

constatar que muitas pesquisas internacionais e nacionais investigaram o percentual 

de histórico familial positivo para as fissuras labiopalatinas no geral, 

independentemente do tipo de fissura do probando avaliado ou, ainda, agruparam 

diferentes tipos de fissura em um só grupo geral, dificultando estabelecer se existe 

ou não um padrão nos casos com histórico positivo, para os diferentes tipos de 

fissuras. E, assim, a maioria desses trabalhos não estabeleceu percentuais de 
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histórico familial positivo para os diferentes tipos de fissuras separadamente. Além 

disso, as populações estudadas, em estudos anteriores, apresentavam casuísticas 

menores e, ainda, a maioria deles não apresenta dados sobre o grau de parentesco 

e o tipo de fissura do parente afetado, dificultando estabelecer se existe um padrão 

ou alguma relação entre os tipos de fissuras presentes nos familiares que 

antecederam os casos estudados e o probando em questão. 

Por essas razões, o objetivo deste estudo foi levantar a frequência e o padrão 

do histórico familial para as fissuras (grau de parentesco e tipo de fissura do parente 

afetado) entre sujeitos com diferentes tipos de fissuras labiopalatinas não 

sindrômicas, matriculados no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

da Universidade de São Paulo (HRAC – USP), colaborando para a construção mais 

abrangente do conhecimento em relação a essa anomalia, com relação aos fatores 

familiais associados a sua ocorrência, possibilitando uma abordagem de orientação 

adequada para as famílias acometidas pela malformação, fundamentada em 

predição de risco. Além disso, buscamos confirmar a hipótese de que as fissuras 

mais complexas, no caso as transforame incisivo (unilateral e bilateral), apresentam 

frequência superior de histórico familial positivo para a anomalia quando 

comparadas as frequências entre sujeitos com fissura de lábio isolada ou fissura de 

palato isolada. 

Ademais, entender o perfil de histórico familial da fissura labiopalatina 

contribui, significativamente, na definição de grupos de risco predispostos a 

malformação, população, essa, que deve ser alvo de atenção em políticas públicas 

de prevenção dos defeitos ao nascimento com impacto socioeconômico significativo. 
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2 OBJETIVO 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o histórico familial para fissuras orofaciais entre sujeitos com 

diferentes tipos de fissura labiopalatina não sindrômica. 

 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

• Descrever, quando possível, de forma detalhada, nos casos com histórico 

familial positivo para fissuras orofaciais, o grau de parentesco do familiar 

afetado em relação ao sujeito avaliado. 

• Elucidar se existe um padrão para os tipos de fissura encontrados nos 

familiares que antecederam os sujeitos estudados, com o intuito de 

verificar se há alguma relação entre os tipos de fissura pré-existentes 

naquela família e a severidade da anomalia no probando analisado. 

• Confirmar a hipótese de que as fissuras mais complexas, no caso as 

transforame incisivo unilateral e bilateral, apresentam frequência superior 

de histórico familial positivo para a anomalia quando comparadas as 

frequências entre sujeitos com fissuras de lábio isolada e fissuras de 

palato isolada. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

 

Este estudo observacional do tipo transversal retrospectivo de caráter 

exploratório foi realizado seguindo princípios Éticos e foi previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC – USP), conforme o parecer 

consubstanciado número 3.360.674 (ANEXO A). 

 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Inicialmente, para a seleção da amostra, foi solicitado um levantamento, junto 

ao Centro de Processamento de Dados (CPD) do HRAC – USP, de todos os sujeitos 

matriculados que apresentavam diagnóstico de qualquer tipo de fissura labiopalatina 

na forma não sindrômica, o qual forneceu uma lista com 42185 registros de sujeitos 

matriculados. Para a seleção dos casos que seriam incluídos no estudo, dividimos 

os diferentes tipos de FL/P não sindrômica em 8 diferentes Subgrupos estabelecidos 

para este estudo. Foram considerados elegíveis para este estudo, 38204 sujeitos 

matriculados no HRAC – USP, sendo estes distribuídos de acordo com o tipo de 

fissura. Os 3981 prontuários restantes correspondiam a outros tipos de fissura não 

incluídos neste estudo (como fissuras medianas) e/ou apresentavam, na descrição 

do tipo de fissura, alguma síndrome associada. 

Para determinar o tamanho da amostra, foi realizado um cálculo amostral 

considerando uma frequência média de histórico familial positivo para os diferentes 

tipos de fissura em 32%, conforme estudos brasileiros (SOUZA-FREITAS et al., 

2004; LEITE; KOIFMAN, 2009; BRITO et al., 2011; FONTES et al., 2013; FALAGAN-

LOTSCH et al., 2015), com intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%. O 

tamanho estimado da amostra, após o cálculo amostral, foi de 335 sujeitos. 

Dessa forma, foram selecionados aleatoriamente, através de sites específicos 

de sorteio e randomização, 335 prontuários médicos em cada um dos 8 Subgrupos 

(Subgrupo I.a – Fissura Pré-Forame Incisivo Unilateral Completa, Subgrupo I.b – 
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Fissura Pré-Forame Incisivo Bilateral Completa, Subgrupo I.c – Fissura Pré-Forame 

Incisivo Unilateral Incompleta, Subgrupo I.d – Fissura Pré-Forame Incisivo Bilateral 

Incompleta, Subgrupo II.a – Fissura Transforame Incisivo Unilateral, Subgrupo II.b – 

Fissura Transforame Incisivo Bilateral, Subgrupo III.a – Fissura Pós-Forame Incisivo 

Completa e Subgrupo III.b – Fissura Pós-Forame Incisivo Incompleta), totalizando 

uma amostra com 2680 sujeitos, dos quais foram coletadas todas as informações 

pertinentes. 

Como critérios de confirmação e inclusão, para a seleção dos casos a serem 

analisados, foi considerado o diagnóstico confirmado do tipo de fissura de cada um 

dos Subgrupos, na forma não sindrômica. A fim de verificar se o sujeito se 

enquadrava nos critérios pré-estabelecidos e para que fosse confirmada a inclusão 

de cada caso, o diagnóstico descrito no prontuário arquivado do sujeito foi 

consultado. Foram excluídos do estudo os casos que apresentaram suspeita de 

síndrome ou malformação associada; aqueles que ainda não tinham o diagnóstico 

confirmado; sujeitos que não possuíam informações referentes ao histórico familial; 

indivíduos com informações do prontuário divergentes quando comparadas as do 

CPD – HRAC; e, também, aqueles que eram filhos adotivos.  

Com base nos critérios de inclusão estabelecidos neste estudo, 92 sujeitos 

não foram considerados elegíveis e, por esta razão, foram excluídos da pesquisa. 

Constatamos que, dos sujeitos excluídos, 36 apresentavam tipo de fissura 

divergente quando comparada a informação do prontuário com a informação 

cadastrada no CPD – HRAC; 24 apresentavam Sequência de Pierre Robin; 11 não 

apresentavam informações, no prontuário, referentes ao histórico familial (positivo ou 

negativo); 8 apresentavam Síndrome de Van der Woude; 8 eram filhos adotivos; 2 

indicavam suspeita de síndrome; 1 apresentava cromossomopatia; 1 tinha Síndrome 

de Apert; e, em 1 caso, o indivíduo apresentava Síndrome de Stickler. 

 

 

3.2 MÉTODOS 
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Todas as informações coletadas de cada caso foram anotadas em uma 

planilha do programa Microsoft Office Excel 2019 (Microsoft Corp.), elaborada 

especialmente para essa finalidade. 

 

 

3.2.1 Levantamento do Histórico Familial e Identificação do Sujeito 
 

O histórico familial dos sujeitos foi classificado em positivo ou negativo, sendo 

considerado positivo quando encontrado, no prontuário do sujeito, informações 

referentes à ocorrência prévia de fissura na família do indivíduo analisado. 

Para realização do levantamento do histórico familial e identificação do 

sujeito, foram coletadas as informações destes indivíduos contidas nos prontuários 

médicos arquivados, em diferentes segmentos. 

No segmento de caso novo do prontuário, foram coletadas as informações 

referentes ao número de registro do sujeito no HRAC – USP, confirmação do tipo de 

fissura, data da matrícula no hospital e informações de identificação do indivíduo, 

como: idade, sexo, data de nascimento e naturalidade. Nos outros segmentos, 

referentes a consultas em outras áreas, foram coletadas as informações referentes à 

confirmação do diagnóstico do tipo de fissura do probando e os heredogramas, 

sendo por meio destes possível verificar o histórico familial para as fissuras 

labiopalatinas e identificar qual era o grau de parentesco do parente afetado em 

relação ao sujeito analisado. Além disso, quando disponível, eram coletadas as 

informações referentes ao tipo de fissura do familiar afetado. 

Para a caracterização do tipo de fissura do probando avaliado e do(s) 

familiar(es) acometido(s) foi utilizada a classificação proposta por Spina et al. (1972), 

modificada por Silva Filho et al. (1992). Os 8 diferentes Subgrupos de tipos de 

fissura labiopalatina dos sujeitos investigados foram agrupados nos três grupos 

principais, levanto em consideração a região acometida (lábio isolado, palato isolado 

ou lábio e palato), forma de acometimento (completa ou incompleta) e lateralidade 

(direta ou esquerda, no caso das fissuras com envolvimento de lábio) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Agrupamento dos 8 diferentes Subgrupos de tipos de fissura labiopalatina não 
sindrômica, de acordo com a estrutura acometida, com base na classificação de 
Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. (1992). 

Grupos Principais  Subgrupos - Descrição detalhada  

Grupo I – Fissura 
Pré-Forame 
Incisivo 

Subgrupo I.a – Fissura Pré-Forame 

Incisivo Unilateral Completa 

 
 

Subgrupo I.b – Fissura Pré-Forame 

Incisivo Bilateral Completa 

 
 

Subgrupo I.c – Fissura Pré-Forame 

Incisivo Unilateral Incompleta 

 
 

Subgrupo I.d – Fissura Pré-Forame 

Incisivo Bilateral Incompleta 

 
   

Grupo II – Fissura 
Transforame 
Incisivo  

Subgrupo II.a – Fissura Transforame 

Incisivo Unilateral 

 
 

Subgrupo II.b – Fissura Transforame 

Incisivo Bilateral 
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Grupo III – Fissura 
Pós-Forame 
Incisivo  

Subgrupo III.a – Fissura Pós-Forame 

Incisivo Completa 

 
 

Subgrupo III.b – Fissura Pós-Forame 

Incisivo Incompleta 

 
Fonte da imagem: Cymrot et al., 2010. 

 

 

3.2.2 – Caracterização de Acordo com o Número de Parentes Afetados 
 

Para a análise dos dados levantados, os indivíduos com histórico familial 

positivo para a anomalia foram agrupados de acordo com o número de repetições 

desse evento na família, sendo esse agrupamento de acordo com a seguinte 

categorização: 

• Único: sujeitos que tiveram somente 1 parente com fissura de lábio e/ou 

palato. 

• Múltiplo: sujeitos que tiveram 2 ou mais parentes com fissura de lábio e/ou 

palato. 

 

 

3.2.3 – Categorização de Acordo com o Grau de Parentesco do Familiar 
Afetado 

 

No que se refere a um dos objetivos secundários propostos neste trabalho, o 

qual tinha como intenção verificar qual o grau de parentesco do parente afetado em 

relação ao sujeito analisado, esta variável foi analisada inicialmente seguindo a 

categorização ampliada apresentada na Tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2 – Distribuição do grau de parentesco do parente afetado em relação ao sujeito 
avaliado, dividido em 9 diferentes categorias de grau de parentesco. 

Grau de Parentesco 
Pai e Mãe 

Irmão e Irmã  

Avô e Avó – materno e paterno 

Tio e Tia – materno e paterno 

Sobrinho e Sobrinha – materno e paterno 

Meio-irmão e meia-irmã – materno e paterno 

Primo e Prima de 1º grau – materno e paterno 

Parentesco Distante – parente materno e paterno, como: primo e prima de 2º, 3º e 

4º grau; tio avô e tia avó; bisavô e bisavó; tataravô e tataravó. Foram adicionados 

apenas os casos nos quais o prontuário médico continha o grau de parentesco do 

parente distante acometido por essa anomalia. 

Sem informação precisa – quando não havia informação referente ao grau de 

parentesco indivíduo afetado. Ademais, também foram incluídos neste grupo, 

sujeitos com informações duvidosas e grau de parentesco muito distante, os quais 

não apresentavam informações confiáveis. 

 

Posteriormente a essa primeira análise mais ampla do grau de parentesco, os 

casos foram agrupados e categorizados utilizando o Método de Classificação do 

Grau de parentesco sugerido por Nussbaum, McInnes e Willard (2016) da seguinte 

forma (Figura 3): 

• Parentes de 1º Grau: pai e mãe; irmão e irmã. 

• Parentes de 2º Grau: avô e avó; tio e tia; meio irmão e meia irmã; 

sobrinho e sobrinha (materno e paterno). 

• Parentes de 3º Grau: primo e prima de 1º grau (materno e paterno). 

 



Casuística e Métodos  41 
 

 
 

Figura 3 – Método de Classificação do Grau de Parentesco sugerido por Nussbaum, McInnes e 
Willard (2016). 

 
 

 

3.2.4 – Tipo de Fissura no Parente Afetado 
 

Para a análise do tipo de fissura encontrada nos parentes afetados, estas 

foram classificadas de acordo com Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et 

al. (1992), sendo as fissuras descritas em um dos três grupos principais (Grupo I – 

fissura pré-forame incisivo; Grupo II – fissura transforme incisivo; e, Grupo III – 

fissura pós-forame incisivo). A escolha dessa classificação para essa análise 

específica do familiar afetado se deu devido ao fato deste estudo ter utilizado análise 

de dados secundários, minerando assim informações provenientes de prontuários 

médicos arquivados no HRAC – USP, os quais apresentavam, por vezes, falta de 

informação precisa no que diz respeito aos casos com histórico familial positivo. 

Para reduzir o viés da informação referente ao tipo de fissura encontrada no 

parente do sujeito avaliado, foram excluídos os casos de parentesco distante e os 

casos sem informação precisa. 

 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Todas as informações obtidas dos sujeitos utilizadas neste estudo foram 

analisadas de forma anônima e os resultados foram tabulados de forma agregada. 

Todos os dados minerados foram tabulados no programa Microsoft Office 

Excel 2019 (Microsoft Corp.), analisados por meio de estatística descritiva e 

apresentados em números absolutos (n) e suas respectivas frequências (%). Para 

as diferentes análises comparativas entre os grupos foi utilizado o teste Qui-

quadrado (X2), realizado no programa GraphPad Prism 12 (versão para Windows), 

adotando p<0,05 como estatisticamente significativo. 

Em relação ao histórico familial positivo, na primeira análise comparativa, os 8 

diferentes Subgrupos foram agrupados nos 3 grupos principais, de acordo com a 

classificação das fissuras labiopalatinas proposta por Spina et al. (1992), modificada 

por Silva Filho et al. (1992) (Grupo I – fissuras pré-forame incisivo; Grupo II – fissura 

transforame incisivo e Grupo III – fissura pós-forame incisivo). Desta forma, esses 

três grupos foram comparados aos pares (Grupo I com o Grupo II; Grupo I com o 

Grupo III; e, Grupo II com o Grupo III), utilizando o teste Qui-quadrado (X2).  

Para verificar se havia diferença estatística, no que se refere ao histórico 

familial positivo, dentro de cada um dos 8 Subgrupos estudados, foi realizada a 

comparação dos Subgrupos entre si, respeitando o grupo principal de classificação. 

Assim, foram realizadas as seguintes comparações: entre os grupos de indivíduos 

com fissura pré-forame incisivo: Subgrupo I.a (fissura pré-forame incisivo unilateral 

completa) + Subgrupo I.c (fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta) com o 

Subgrupo I.b (fissura pré-forame incisivo bilateral completa) + Subgrupo I.d (fissura 

pré-forame incisivo bilateral incompleta), entre o Subgrupo I.a (fissura pré-forame 

incisivo unilateral completa) com o Subgrupo I.c (fissura pré-forame incisivo 

unilateral incompleta) e entre o Subgrupo I.b (fissura pré-forame incisivo bilateral 

completa) com o Subgrupo I.d (fissura pré-forame incisivo bilateral incompleta); entre 

os indivíduos com fissura transforame incisivo: Subgrupo II.a (fissura transforame 

incisivo unilateral) com o Subgrupo II.b (fissura transforame incisivo bilateral); e entre 

os indivíduos com fissura pós-forame incisivo: Subgrupo III.a (fissura pós-forame 

incisivo completa) com o Subgrupo III.b (fissura pós-forame incisivo incompleta). 
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Para verificar se havia diferença estatisticamente significativa, no que se 

refere ao número de parentes acometidos em cada uma das famílias dos indivíduos 

estudados (caracterizados em único ou múltiplo), foram realizadas as comparações 

entre os grupos principais, aos pares, entre si. Assim, foram realizadas, por meio do 

teste Qui-quadrado (X2), as seguintes comparações: Grupo I com o Grupo II; Grupo I 

com o Grupo III; e, Grupo II com o Grupo III. 
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4 RESULTADOS 
 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por um total de 2680 indivíduos, 1448 do sexo 

masculino (54%) e 1232 do sexo feminino (46%). A Tabela 3 abaixo apresenta a 

distribuição de sujeitos do sexo masculino e feminino nos 8 Subgrupos analisados. 

 
Tabela 3 – Número amostral e porcentagem de sujeitos analisados nos 8 diferentes grupos de 

fissura labiopalatina não sindrômica, distribuídos conforme o sexo. 
Subgrupos Masculino Feminino % Masculino % Feminino 
Subgrupo I.a 187 148 56% 44% 

Subgrupo I.b 180 155 54% 46% 

Subgrupo I.c 214 121 64% 36% 

Subgrupo I.d 213 122 64% 36% 

Subgrupo II.a 203 132 61% 39% 

Subgrupo II.b 237 98 71% 29% 

Subgrupo III.a 85 250 25% 75% 

Subgrupo III.b 129 206 38% 62% 

Total 1448 1232 54% 46% 
 

Em relação à naturalidade total da amostra, quando brasileiros, verificamos 

que a maior parte, 1838, era proveniente do Sudeste; 292 do Centro-Oeste; 213 do 

Nordeste; 172 do Norte; e, 155 do Sul. Cinco sujeitos (0,2%) eram não brasileiros (2 

Paraguaios, 2 Japoneses e 1 Português) e 5 casos (0,2%) não tinham informações 

sobre naturalidade dos sujeitos (Figura 4). 
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Figura 4 – Mapa brasileiro dividido de acordo com as 5 regiões brasileiras, destacando as 

porcentagens de sujeitos com diferentes tipos de FL/P não sindrômica analisados no 
estudo, de acordo com a naturalidade. 

 

4.2 HISTÓRICO FAMILIAL 

 

No que se refere ao histórico familial do grupo total de indivíduos analisados, 

constatamos que este foi positivo para a fissura labiopalatina em 825 casos (31%) e 

negativo em 1855 (69%) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Quantidade total de sujeitos que relataram histórico familial positivo ou negativo para 

fissuras labiopalatinas. 

Histórico Familial 
Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Positivo 825 31% 
Negativo 1855 69% 

TOTAL 2680 100% 
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Em relação à distribuição do sexo entre os indivíduos com FL/P não 

sindrômica com histórico familial positivo nos 8 Subgrupos analisados, constatamos 

que o sexo masculino foi o mais frequente em 6 dos 8 Subgrupos, com frequência 

variando de 55% a 72% dos casos (Figura 5). Os Subgrupos que apresentavam 

maior frequência de casos de indivíduos do sexo masculino foram: Subgrupo II.b 

(fissura transforame incisivo bilateral) e Subgrupo I.d (fissura pré-forame incisivo 

bilateral incompleta). Já nos Subgrupos de fissuras pós-forame incisivo (Subgrupo 

III.a – fissura pós-forame incisivo completa e Subgrupo III.b – fissura pós-forame 

incisivo incompleta), o sexo feminino foi o mais acometido, com frequência superior 

a 70% em ambos os grupos (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Distribuição quanto ao sexo dos sujeitos com histórico familial positivo para as 

fissuras labiopalatinas, distribuídos de acordo com os 8 diferentes Subgrupos. 
 

No que se refere ao local de nascimentos dos indivíduos com histórico familial 

positivo para as FL/P não sindrômica, contatamos que a maior parte dos sujeitos 

eram oriundos da região Sudeste do Brasil, totalizando 66,7% da amostra (Tabela 

5). 
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Tabela 5 – Naturalidade dos indivíduos com histórico familial positivo para a fissura labiopalatina 
não sindrômica. 

Naturalidade dos 
Sujeitos 

Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Norte 59 7,2% 
Nordeste 78 9,5% 

Centro-Oeste 77 9,3% 
Sudeste 550 66,7% 

Sul 57 6,9% 
Estrangeiro 2 0,2% 

Sem informação 2 0,2% 

TOTAL 825 100% 

 

Em relação aos indivíduos com histórico familial positivo para as FL/P, ao 

agruparmos os 8 Subgrupos de fissura nos três grupos principais, com base na 

classificação das fissuras labiopalatinas proposta por Spina et al. (1992), modificada 

por Silva Filho et al. (1992), observamos que o maior percentual de histórico familial 

positivo (36%) ocorreu no Grupo II (fissura transforame incisivo) (Figura 6, 7 e 8). 

 

 
Figura 6 – Quantidade total de sujeitos do Grupo I (fissura pré-forame incisivo) que relataram 

histórico familial positivo e negativo para as fissuras labiopalatinas. 
 

 

68%
(n=910)

32%
(n=430) 

Negativo Positivo
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Figura 7 – Quantidade total de sujeitos do Grupo II (fissura transforame incisivo) que relataram 

histórico familial positivo e negativo para as fissuras labiopalatinas. 
 

 
Figura 8 – Quantidade total de sujeitos do Grupo III (fissura pós-forame incisivo) que relataram 

histórico familial positivo e negativo para as fissuras labiopalatinas. 
 

Ao realizarmos a comparação entre os Grupo I (fissura pré-forame incisivo) 

com o Grupo II (fissura transforame incisivo), não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,071) (Tabela 6). 
 

Tabela 6 – Comparação entre o Grupo I (fissura pré-forame incisivo) com o Grupo II (fissura 
transforame incisivo), em relação ao histórico familial positivo. 

Histórico 
Familial 

GI (n=1340) G II (n=670) 
n % n % p 

Positivo 430 32,1 242 36,1 0,071 

64%
(n=428)

36%
(n=242)

Negativo Positivo

77%
(n=517)

23%
(n=153)

Negativo Positivo
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Negativo 910 67,3 428 63,9 

 

Na comparação do Grupo I (fissura pré-forame incisivo) com o Grupo III 

(fissura pós-forame incisivo) e do Grupo II (fissura transforame incisivo) com o Grupo 

III (fissura pós-forame incisivo), foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,001) (Tabela 7 e 8). 

 
Tabela 7 – Comparação entre o Grupo I (fissura pré-forame incisivo) com o Grupo III (fissura 

pós-forame incisivo), em relação ao histórico familial positivo. 
Histórico 
Familial 

GI (n=1340) G III (n=670) 
n % n % p 

Positivo 430 32,1 153 22,8 
<0,001* 

Negativo 910 67,3 517 77,2 

 
Tabela 8 – Comparação entre o Grupo II (fissura transforame incisivo) com o Grupo III (fissura 

pós-forame incisivo), em relação ao histórico familial positivo. 
Histórico 
Familial 

GII (n=670) G III (n=670) 
n % n % p 

Positivo 242 36,1 153 22,8 
<0,001* 

Negativo 428 63,9 517 77,2 

 

A Figura 9 apresenta os dados sobre o histórico familial, positivo e negativo, 

de acordo com os 8 diferentes Subgrupos avaliados. Encontramos os maiores 

valores de histórico familial positivo no Subgrupo II.b (fissura transforame incisivo 

bilateral), com 125 casos e no Subgrupo I.c (fissura pré-forame incisivo unilateral 

incompleta), com 121 casos. Os menores valores, de histórico familial positivo, 

foram encontrados no Subgrupo III.a (fissura pós-forame incisivo completa) e no 

Subgrupo III.b (fissura pós-forame incisivo incompleta), com valores que variaram de 

70 a 83 casos (Figura 9). 
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Figura 9 – Distribuição do histórico familial positivo e negativo de acordo com os oito diferentes 

Subgrupos de sujeitos com FL/P não sindrômica. 
 

Para avaliar possíveis diferenças no que diz respeito ao histórico familial 

positivo, entre os Subgrupos, eles foram comparados entre si, dentro dos grupos 

principais. 

Estas análises foram realizadas devido ao fato de termos detectado 

diferenças estatisticamente significativas nas comparações dos grupos principais I e 

II com o grupo principal III. 

Ao efetuarmos a comparação do histórico familial positivo, entre o Subgrupo 

I.a (fissura pré-forame incisivo unilateral completa) + Subgrupo I.c (fissura pré-

forame incisivo unilateral incompleta) com o Subgrupo I.b (fissura pré-forame incisivo 

bilateral completa) + Subgrupo I.d (fissura pré-forame incisivo bilateral incompleta) 

não foram encontradas diferenças estaticamente significativas (p=0,179) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Comparação entre os Subgrupos I.a + I.c com os Subgrupos I.b + I.d, em relação ao 
histórico familial positivo. 

Histórico 
Familial 

Subgrupo I.a + I.c 
(n=670) 

Subgrupo I.b + I.d 
(n=670) 

n % n % p 
Positivo 226 34 204 30 

0,197 
Negativo 444 66 446 70 

 

Na comparação entre o Subgrupo I.a (fissura pré-forame incisivo unilateral 

completa) com o Subgrupo I.c (fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta), não 

constatamos diferença significativa (p=0,191) (Tabela 10). E, da mesma forma, não 

encontramos diferença estatisticamente significativa na comparação entre o 

Subgrupo I.b (fissura pré-forame incisivo bilateral completa) com o Subgrupo I.d 

(fissura pré-forame incisivo bilateral incompleta) (p=0,737) (Tabela 11). 

 
Tabela 10 – Comparação entre o Subgrupo I.a com o Subgrupo I.c, em relação ao histórico 

familial positivo. 
Histórico 
Familial 

Subgrupo I.a (n=335) Subgrupo I.c (n=335) 
n % n % p 

Positivo 105 31 121 36 
0,191 

Negativo 230 69 214 64 

 
Tabela 11 – Comparação entre o Subgrupo I.b com o Subgrupo I.d, em relação ao histórico 

familial positivo. 
Histórico 
Familial 

Subgrupo I.b (n=335) Subgrupo I.d (n=335) 
n % n % p 

Positivo 104 31 100 30 
0,737 

Negativo 231 69 235 70 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre o 

Subgrupo II.a (fissura transforame incisivo unilateral) e o Subgrupo II.b (fissura 

transforame incisivo bilateral) (p=0,519) (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Comparação entre o Subgrupo II.a com o Subgrupo II.b, em relação ao histórico 
familial positivo. 

Histórico 
Familial 

Subgrupo II.a (n=335) Subgrupo II.b (n=335) 
n % n % p 

Positivo 117 35 125 37 
0,519 

Negativo 218 65 210 63 

 

E, ao compararmos o Subgrupo III.a (fissura pós-forame incisivo completa) ao 

Subgrupo III.b (fissura pós-forame incisivo incompleta), também não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=0,231) (Tabela 13). 

 
Tabela 13 – Comparação entre o Subgrupo III.a com o Subgrupo III.b, em relação ao histórico 

familial positivo. 
Histórico 
Familial 

Subgrupo III.a (n=335) Subgrupo III.b (n=335) 
n % n % p 

Positivo 83 25 70 21 
0,231 

Negativo 252 75 265 79 

 

No que se refere à frequência com que o evento do histórico familial positivo 

ocorreu, ou seja, na caracterização da quantidade de parentes afetados, ao 

analisarmos a amostra geral, constatamos que dos 825 indivíduos com histórico 

familial positivo para as FL/P, o maior percentual de sujeitos (78%) apresentavam 

apenas um antecedente de caso na família, ou seja, apresentavam o histórico 

familial único (Figura 10). 
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Figura 10 – Número de familiares acometidos pelas fissuras labiopalatinas nos casos de sujeitos 

com histórico familial positivo, agrupados em único e múltiplo. 
 

Em relação ao agrupamento dos indivíduos, de acordo com a caracterização 

do histórico familial (único ou múltiplo), considerando os 3 grupos principais, a 

frequência do histórico familial único foi superior a 75% nos três grupos. Ao 

realizarmos a comparação entre o Grupo I (fissura pré-forame incisivo) com o Grupo 

II (fissura transforame incisivo), não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,301). Na comparação entre o Grupo I (fissura pré-forame incisivo) 

com o Grupo III (fissura pós-forame incisivo), também não foram encontradas 

diferenças estaticamente significativas (p=0,602). Também não constatamos 

diferenças significativas na comparação entre o Grupo II (fissura transforame 

incisivo) com o Grupo III (fissura pós-forame incisivo) (p=0,206) (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Número de familiares acometidos pela FL/P, de acordo com a frequência em que o 

evento ocorreu, agrupado nos três grupos principais e comparação entre os grupos 
em relação a quantidade de sujeitos acometidos em cada um deles. 

Nº de Casos 
na Família 

GI 

(n=1340) 

GII 

(n=670) 

GIII 

(n=670) 
GI x GII GI x GIII GII x GIII 

Único    

0,301 0,602 0,206 
(n) 340 183 124 
(%) 79,1% 75,6% 81% 

    
Múltiplo    

78%
(n=647)

22%
(n=178)

Único Múltiplo
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(n) 90 59 29 
(%) 20,9% 24,4% 19% 

TOTAL 430 242 153    
 

Analisando a amostra de indivíduos com histórico familial positivo de forma 

independente, de acordo com os 8 diferentes Subgrupos de FL/P não sindrômica 

incluídos neste estudo, no que diz respeito ao número de parentes acometidos pela 

anomalia, constatamos que o histórico familial único foi o mais frequente em todos 

os Subgrupos, tendo sua ocorrência variado de 70,9% dos casos, no Subgrupo II.a 

(fissura transforame incisivo unilateral), a 87,1% dos casos, no Subgrupo III.b 

(fissura pós-forame incisivo incompleta) (Figura 11). 

 

 

 
Figura 11 – Quantidade de parentes afetados pela anomalia, distribuídos de acordo com os 8 

diferentes Subgrupos de fissuras labiopalatinas não sindrômica analisados. 
 

Quanto ao total de parentes afetados, quando analisamos o total de sujeitos 

com histórico positivo (n=825), sem o agrupamento em Subgrupos específicos, 

encontramos um total de 1072 parentes afetados. 
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A Tabela 15 abaixo apresenta para o grupo total, o grau de parentesco do 

indivíduo da família acometido pela fissura, em relação ao sujeito analisado, sendo 

que o grau de parentesco, conforme descrito na metodologia, foi dividido 

amplamente em 9 categorias. O grau de parentesco mais frequente foi: parentesco 

distante, com 456 casos; seguido por pai ou mãe, com 107 casos. Ressalta-se aqui 

que, em um grande número de parentes afetados (n=212), não constava no registro 

médico informação precisa sobre o grau de parentesco do parente afetado pela 

fissura. 

 
Tabela 15 – Grau de parentesco dos parentes acometidos pelas fissuras labiopalatinas, nos 

casos de histórico familial positivo. 

Grau de Parentesco 
Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Pai/Mãe 107 10% 
Irmão (ã) 91 8,5% 
Avô (ó) 31 2,9% 
Tio (a) 75 7% 

Sobrinho (a) 17 1,6% 
Meio-irmão (ã) 9 0,8% 

Primo (a) de 1º grau 74 6,9% 
Distante 456 42,5% 

Sem Informação precisa 212 18,8% 

TOTAL 1072 100% 

 

Analisando o grau de parentesco somente dos casos em que havia 

informação precisa (n=404), de acordo com a classificação proposta por Nussbaum, 

McInnes e Willard (2016), constatamos que o parentesco de 1º grau foi o mais 

frequente (Tabela 16).  

 
Tabela 16 – Grau de parentesco dos parentes acometidos pelas fissuras, distribuídos segundo a 

classificação e Nussbaum, McInnes e Willard (2016). 

Grau de Parentesco 
Quantidade 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

1º grau 198 49% 
2º grau 132 32,7% 
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3º grau 74 18,3% 

TOTAL 404 100% 

 

A Figura 12 apresenta os dados minerados acerca do grau de parentesco do 

parente afetado pela fissura considerando a distribuição dos probandos nos 3 

grupos principais de fissuras (Grupo I, Grupo II e Grupo III). Analisando somente o 

grau de parentesco, definido de acordo com a classificação proposta por Nussbaum, 

McInnes e Willard (2016), é possível constatar que nos 3 grupos os maiores 

percentuais de parentes afetados eram parentes de 1º grau. 

 

 
Figura 12 – Grau de parentesco do parente acometido pela FL/P distribuídos nos 3 grupos 

principais de probandos analisados. 
 

Analisando de forma independente os 8 diferentes Subgrupos de sujeitos 

avaliados neste estudo, constatamos que conforme observado nos 3 grupos 

principais, foi mantido o predomínio de parentes em primeiro grau acometidos pela 

fissura, com pequenas variações percentuais no comparativo entre os Subgrupos 

(Tabela 17). 

 
Tabela 17 – Grau de parentesco dos parentes dos sujeitos acometidos pelas fissuras, 

distribuídos de acordo com os 8 diferentes Subgrupos de fissuras labiopalatinas, 
segundo a classificação de Nussbaum, McInnes e Willard (2016). 

Grau de Parentesco 
Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Subgrupo I.a   

52%

50%

47%

29%

34%

33%

18%

17%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grupo III

Grupo II

Grupo I

1º grau 2º grau 3º grau
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1º grau 21 45,7% 
2º grau 14 30,4% 
3º grau 11 23,9% 
Total  100% 

   
Subgrupo I.b   

1º grau 29 42,6% 
2º grau 24 35,3% 
3º grau 15 22,1% 
Total  100% 

   
Subgrupo I.c   

1º grau 15 51,7% 
2º grau 11 37,9% 
3º grau 3 10,3% 
Total  100% 

   
Subgrupo I.d   

1º grau 33 51,6% 
2º grau 20 31,3% 
3º grau 11 17,2% 
Total  100% 

   
Subgrupo II.a   

1º grau 24 45,3% 
2º grau 20 37,3% 
3º grau 9 17% 
Total  100% 

   
Subgrupo II.b   

1º grau 33 53,2% 
2º grau 19 30,6% 
3º grau 10 16,1% 
Total  100% 

   
Subgrupo III.a   

1º grau 21 48,8% 
2º grau 14 32,6% 
3º grau 8 18,6% 
Total  100% 

   
Subgrupo III.b   

1º grau 22 56,4% 
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2º grau 10 25,6% 
3º grau 7 17,9% 
Total  100% 

TOTAL 404  

 

Em relação ao tipo de fissura encontrada nos parentes afetados, estas foram 

classificadas de acordo com Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. 

(1992), em: Grupo I – fissura pré-forame incisivo; Grupo II – fissura transforme 

incisivo; e, Grupo III – fissura pós-forame incisivo). 

Para essa análise, foram excluídos 748 parentes afetados, devido a escassez 

de informações. Além disso, foram excluídos desta análise, os parentescos distantes 

e sem informação precisa. 

Desta forma, foram utilizados para essa análise do tipo de fissura do parente 

acometido, 324 parentes, os quais apresentavam parentesco em 1º, 2º ou 3º grau, 

de acordo com Nussbaum, McInnes e Willard (2016) e, também, necessariamente 

apresentavam informações nos prontuários médicos arquivados referentes ao tipo 

de fissura do parente acometido. 

Na Tabela 18 são apresentados os dados do grupo total sobre os tipos de 

fissuras encontrados nos familiares acometidos pela malformação. É possível 

observar que, de forma geral, o tipo de fissura mais frequentemente encontrado, nos 

parentes de sujeitos com fissuras não sindrômicas, foi a fissura transforme incisivo, 

a qual esteve presente em 142 dos 324 parentes relatados. 

 
Tabela 18 – Tipo de fissura encontrada no familiar acometido pela anomalia, classificado de 

acordo com a classificação de Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. 
(1992). 

Tipo de Fissura 
Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Fissura pré-forame incisivo 112 34,6% 
Fissura transforame incisivo 142 43,8% 
Fissura pós-forame incisivo 70 21,6% 

TOTAL 324 100% 
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A Figura 13 mostra o tipo de fissura do parente afetado, quando os probandos 

foram distribuídos nos 3 grupos principais de fissuras labiopalatinas. Nota-se que 

nos probando do Grupo I (fissura pré-forame incisivo) foram encontrados mais casos 

de parentes acometidos pela fissura transforame incisivo, com 51% dos casos, 

seguido da fissura pré-forame incisivo, com 45% dos casos. Os probandos do Grupo 

II (fissura transforame incisivo) também apresentaram mais casos de parentes 

acometidos pela fissura transforame incisivo, estando, esta, presente em 59% dos 

casos; seguido pela fissura pré-forame incisivo, presente em 36% dos casos. Já nos 

probandos do Grupo III (fissura pós-forame incisivo), 83% dos parentes 

apresentavam fissura pós-forame incisivo. 

 

 
Figura 13 – Distribuição do tipo de fissura encontrada nos parentes dos indivíduos estudados 

distribuídos de acordo com os 3 grupos principais. 
 

Na Tabela 19 são apresentados os resultados dos tipos de fissuras dos 

parentes acometidos pela anomalia considerando cada um dos 8 Subgrupos de 

probandos analisados. Constatamos que nos Subgrupos I.a, I.b, I.c, II.a e II.b o tipo 

de fissura mais frequentemente encontrada no parente afetado, foi a fissura 

transforame incisivo, tendo sua frequência variado de 54,4% a 64,3% dos casos. No 

Subgrupo I.d, o tipo de fissura mais encontrado nos familiares, foi a fissura pré-

forame incisivo, representando, esta, 61,1% dos casos. Nos Subgrupos III.a e III.b, o 
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tipo de fissura mais encontrado foi a pós-forame incisivo, com a frequência variando 

de 81,8% a 83,8% dos parentes afetados. 

 
Tabela 19 – Tipo de fissura encontrada nos parentes dos indivíduos com FL/PNS, distribuídos de 

acordo com os 8 Subgrupos, sendo o tipo de fissura do parente afetado classificado 
de acordo com Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. (1992). 

Subgrupos e Tipos de 
Fissura do Parente 

afetado 

Quantidade  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Subgrupo I.a – Fissura 
pré-forame incisivo 
unilateral completa 

  

Fissura pré-forame incisivo 14 33,3% 
Fissura transforame incisivo 27 64,3% 
Fissura pós-forame incisivo 1 2,4% 

Total 42 100% 
   

Subgrupo I.b – Fissura 
pré-forame incisivo 
bilateral completa 

  

Fissura pré-forame incisivo 25 43,8% 
Fissura transforame incisivo 31 54,4% 
Fissura pós-forame incisivo 1 1,8% 

Total 57 100% 
   

Subgrupo I.c – Fissura 
pré-forame incisivo 
unilateral incompleta 

  

Fissura pré-forame incisivo 6 28,6% 
Fissura transforame incisivo 13 61,9% 
Fissura pós-forame incisivo 2 9,5% 

Total 21 100% 
   

Subgrupo I.d – Fissura 
pré-forame incisivo 
bilateral incompleta 

  

Fissura pré-forame incisivo 33 61,1% 
Fissura transforame incisivo 17 31,5% 
Fissura pós-forame incisivo 4 7,4% 

Total 54 100% 
   

Subgrupo II.a – Fissura   
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transforame incisivo 
unilateral 
Fissura pré-forame incisivo 12 35,3% 
Fissura transforame incisivo 19 55,9% 
Fissura pós-forame incisivo 3 8,8% 

Total 34 100% 
   

Subgrupo II.b – Fissura 
transforame incisivo 
bilateral 

  

Fissura pré-forame incisivo 17 37% 
Fissura transforame incisivo 28 60,8% 
Fissura pós-forame incisivo 1 2,2% 

Total 46 100% 
   

Subgrupo III.a – Fissura 
pós-forame incisivo 
completa 

  

Fissura pré-forame incisivo 2 5,4% 
Fissura transforame incisivo 4 10,8% 
Fissura pós-forame incisivo 31 83,8% 

Total 37 100% 
   

Subgrupo III.b – Fissura 
pós-forame incisivo 
incompleta 

  

Fissura pré-forame incisivo 3 9,1% 
Fissura transforame incisivo 3 9,1% 
Fissura pós-forame incisivo 27 81,8% 

Total 33 100% 

TOTAL 324  
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5. DISCUSSÃO 
 

 

O desenvolvimento da cabeça e da face é um dos eventos mais complexos 

que ocorre durante o desenvolvimento embrionário (AHMED; BUI; TAIOLI, 2017). 

Falhas durante esse desenvolvimento, podem levar a ocorrência das fissuras 

labiopalatinas – anomalias craniofaciais congênitas (FREITAS et al., 2012). Esta 

malformação apresenta diferentes padrões fenotípicos de manifestação clínica e é 

considerada uma anomalia com herança complexa. Doenças complexas, 

geralmente, resultam da interação de alelos de mais de um lócus gênico associado a 

fatores ambientais (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 2016). Apesar das fissuras 

labiopalatinas representarem a anomalia craniofacial mais comum, por se tratar de 

uma alteração complexa e por apresentar diversos padrões fenotípicos de 

manifestação clínica, a etiologia ainda não foi completamente esclarecida. 

Dentre os aspectos etiológicos relacionados com as FL/PNS, verificamos que 

a literatura atual tem focado, basicamente, em dois fatores primordiais: os maternos, 

os quais incluem exposição a agentes ambientais no primeiro trimestre da gestação; 

e os fatores genéticos, os quais incluem histórico familial, genes específicos e 

consanguinidade parental (AQUINO, et al., 2011; MITCHELL et al., 2002; SILVA et 

al., 2019). 

A longo tempo, os aspectos relacionados ao histórico familial e a recorrência 

familial vêm sendo estudados. Tais investigações se mostram pertinentes, uma vez 

que são constatados mais casos de fissuras labiopalatinas em familiares de sujeitos 

com fissura, comparativamente a ocorrência de casos isolados. Nesse sentido, 

alguns autores acreditam que casos esporádicos de fissura, sem histórico familial 

positivo, podem estar mais relacionados aos riscos ambientais, enquanto a presença 

de um ou mais afetados, na mesma família, sugere fortemente que os fatores 

genéticos são os principais fatores envolvidos (SETÓ-SALVIA; STANIER 2014). 

Devido ao fato de que os genes podem ser compartilhados entre familiares, o 

histórico familial pode fornecer informações sobre um possível impacto que a 

herança genética de um indivíduo poderia ter sobre a saúde. É viável, em algumas 
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condições, utilizar o histórico clínico de parentes como um indicador das 

susceptibilidades genéticas da própria pessoa (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 

2016). 

Por estas razões, neste estudo retrospectivos, buscamos detalhar as 

questões relativas ao histórico familial entre os diferentes tipos de fissuras 

labiopalatinas, pois definir o perfil de histórico familial nos permite entender alguns 

dos aspectos relacionados à etiologia das FL/PNS e inferir sobre possíveis fatores 

de risco em potencial para essa anomalia, contribuindo, significativamente, na 

definição de grupos de risco predispostos a malformação, população essa que deve 

ser alvo de atenção em políticas públicas de prevenção dos defeitos ao nascimento 

com impacto socioeconômico significativo para o país, pois a partir desses dados é 

possível estabelecer protocolos de aconselhamento genético fundamentados em 

gerenciamento de risco. 

No presente estudo nós encontramos 31% de histórico familial positivo nos 

2680 casos avaliados, ou seja, 825 probandos apresentavam pelo menos um 

parente com esta mesma malformação. Ao revisar a frequência do histórico familial 

positivo descrita na literatura em diferentes estudos, avaliando sujeitos em diversas 

regiões do país, verifica-se que no Brasil esta variou de 22% a 45,7% (SOUZA-

FREITAS, 2004; LEITE; KOIFMAN, 2009; BRITO et al., 2011; ALVAREZ; GUION-

ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 2014; FALAGAN-LOTSCH et al., 2015). Os autores 

Alvarez, Guion-Almeida e Richieri-Costa (2014) acreditam que essas discrepâncias 

de proporções encontradas em diferentes estudos sejam atribuídas a população 

estudada em cada estudo e, também, atribuem a diferenças metodológicas 

adotadas. Para Brito e colaboradores (2011), as diferenças encontradas parecem 

estar relacionadas com a região em que a amostra foi coletada, pois os autores 

encontraram em Maceió, uma frequência de 23% de histórico familial positivo e em 

Santarém uma frequência de 44%. Além disso, os autores verificaram, após uma 

análise de herdabilidade, que houve uma menor contribuição genética em Maceió e, 

nesta região, os autores acreditam que os fatores ambientais possam ter um maior 

impacto na etiologia das fissuras labiopalatinas não sindrômicas, quando comparada 

com as demais. 
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Ao analisarmos o percentual de histórico familial positivo mundial, nos 

deparamos com estudos realizados na Malásia, onde a frequência do histórico 

familial positivo variou de 19% a 59,5%, porém estes dados precisam ser 

interpretados com cautela, uma vez que nenhum dos artigos discute a respeito das 

diferenças encontradas e, ainda, nenhum deles têm como foco principal fazer uma 

análise aprofundada do perfil do histórico familial positivo encontrado naquela região 

(SALAHSHOURIFAR et al., 2012; YEW; ALAM; RAHMAN, 2016; HAQUE; ALAM; 

KHAMIS, 2017; ARSHAD; ALAM; KHAMIS, 2018). 

Analisando a população Chinesa no que se refere as taxas de histórico 

familial positivo, verificamos que a frequência desta vertente do aspecto genético 

variou de 9,86% a 17,2% (ZENG et al., 2015; LI et al., 2016; NEOGI et al., 2017). 

Constatamos que dois destes três estudos eram de caso-controle e os autores 

consideravam que o histórico familial positivo tinha associação com o risco 

aumentado para as fissuras labiopalatinas não sindrômicas. Porém, o que nos intriga 

é que a população desta etnia, a amarela, apresenta as maiores taxas 

epidemiológicas para esse defeito congênito, ou seja, nesta região ocorrem mais 

nascimentos de crianças com fissura labiopalatina, quando comparada as demais 

regiões do mundo. Mas quando analisamos o histórico familial, eles apresentam 

taxas muito inferiores àquelas encontradas em populações de outras etnias, como a 

caucasiana. Em nenhum destes três estudos os autores comparam as frequências 

de histórico familial positivo encontrada com a literatura mundial. Acreditamos que 

estes baixos valores de histórico familial positivo possam indicar que, nesta região, a 

FL/PNS possa estar mais fortemente relacionada aos fatores ambientais. 

Em outros países como, Irã, Reino Unido, República Democrática do Congo, 

Alemanha, Estados Unidos e Colômbia, os valores do histórico familial positivo 

variaram de 8% a 38,77% (HOLDER et al., 1992; BEATY et al., 2001; ZAPATA et al., 

2010; ABDOLLAHI-FAKHIM et al., 2015; REITER et al., 2015; MBUYI-MUSANZAYI 

et al., 2018). Nenhum dos autores discute sobre as frequências do histórico familial 

positivo encontradas. Devido a essa escassez de informações na literatura, no que 

diz respeito a comparação entre diferentes frequências de histórico familial positivo, 

não conseguimos concluir o porquê essas diferenças ocorreram. A partir desses 

dados é possível inferir que nas populações com altas taxas de histórico familial 
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positivo, o componente genético poderia estar fortemente associado a esta anomalia 

e, nas populações onde as taxas de histórico familial positivo foram baixas, o fator 

ambiental poderia ser o agente etiológico determinante para a ocorrência da fissura 

labiopalatina não sindrômica. 

Nesta primeira análise geral dos percentuais de histórico familial encontradas, 

observa-se que a frequência geral de 31% de histórico familial positivo encontrada 

no presente estudo se enquadra nas variações percentuais encontradas em estudos 

realizados em diferentes etnias não considerando o tipo especifico de fissura do 

probando avaliado, uma vez que os estudos descreveram esta característica 

agrupando todos os sujeitos com diferentes tipos de FL/PNS em um único grupo e 

foi apresentado o percentual positivo desta característica familial. Porém o 

detalhamento das frequências específicas de histórico positivo levando em 

consideração o tipo de fissura do probando avaliado é de grande valia, pois busca 

definir padrões de risco a partir da fissura apresentada pelo sujeito. 

Para verificar os percentuais de histórico familial positivo nos diferentes tipos 

de fissuras estudados, inicialmente realizamos a análise desta vertente de acordo 

com o tipo de fissura encontrada no sujeito avaliado, seguindo a classificação 

proposta por Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. (1992), 

considerando assim os três grupos principais de fissura. No Grupo I (fissura pré-

forame incisivo) a taxa de histórico familial positivo encontrada foi de 32%; no Grupo 

II (fissura transforame incisivo) 36%; e, as menores taxas foram encontradas no 

Grupo III (fissura pós-forame incisivo), com 23% dos casos. Analisando os tipos de 

fissuras labiopalatinas, agrupadas desta forma, podemos dizer que as maiores taxas 

percentuais de histórico familial positivo foram encontradas nas fissuras mais 

complexas, as transforame incisivo. Esta informação percentual confirma a hipótese 

inicial deste estudo, na qual acreditava-se que as formas mais complexas de fissura 

labiopalatina, no caso as fissuras transforame incisivo (unilateral e bilateral), seriam 

as que apresentariam as maiores frequências de histórico familial positivo para esta 

anomalia, quando comparada aos demais tipos de fissura (fissura pré-forame 

incisivo e fissura pós-forame incisivo). A partir desse dado, é possível inferir que nas 

famílias de sujeitos com essas formas mais complexas de fissuras labiopalatinas, as 
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transforame incisivo, a chance de encontrarmos um outro parente, também afetado 

por esta anomalia, é maior, quando comparada aos demais grupos estudados. 

Na literatura existem poucos estudos que separam as taxas de histórico 

familial positivo, de acordo com o tipo de fissura do sujeito avaliado. Embora seja 

reduzido o número de trabalhos que analisaram o percentual do histórico familial em 

diferentes grupos de fissuras labiopalatinas, encontramos um estudo semelhante ao 

nosso, porém realizado com uma amostra menor, de 218 sujeitos, o qual foi 

realizado por Falagan-Lotsch e colaboradores (2015), no Rio de Janeiro. Nesta 

investigação, os autores analisaram o percentual de histórico familial positivo para 

as fissuras labiopalatinas, de acordo também com os 3 grandes grupos de fissuras e 

encontraram os seguintes resultados: dos 39 sujeitos com fissura pré-forame 

incisivo, 8 (20,5%) tiveram histórico familial positivo; dos 152 com fissura 

transforame incisivo, 38 (25%) apresentavam, pelo menos, um outro parente 

também acometido por esta anomalia; e, dos 27 com fissura pós-forame incisivo, 4 

(14,8%) tiveram histórico familial positivo. Esses dados diferem dos percentuais de 

histórico familial positivo encontrados no presente estudo, mas confirmam, assim 

como em nosso estudo, que os sujeitos com fissura transforame incisivo são os que 

apresentam as maiores taxas de histórico familial positivo para as fissuras 

labiopalatinas, seguido pelos sujeitos com fissura pré-forame incisivo e, por fim, os 

sujeitos com fissura pós-forame incisivo. 

Analisando isoladamente o percentual de histórico familial positivo do Grupo 

III (fissura pós-forame incisivo), encontramos uma investigação conduzida por 

Garbieri (2016), a qual constatou que dos 144 sujeitos analisados com este tipo de 

fissura, 41 deles (28,47%) tinham mais pelo menos um outro parente afetado por 

essa anomalia. Este dado é superior ao encontrado nesta dissertação, a qual 

constatou que 23% de sujeitos, com este tipo de fissura apresentavam histórico 

familial positivo, porém esta diferença pode ter ocorrido devido ao tamanho da 

amostra, pois na avaliação deste tipo de fissura no presente estudo utilizamos 526 

sujeitos a mais do que o analisado no estudo citado. Além do que, no estudo de 

Garbieri, na estratificação de acordo com as estruturas anatômicas do palato 

acometidas, somente 19 sujeitos apresentavam fissura de palato completa, o que 

pode ser considerada uma amostra bastante reduzida para esse tipo de 
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detalhamento do histórico familial, estando sujeita a variações individuais. Para 

evitar esse tipo de variabilidade da amostra, acreditamos que quanto maior o 

número amostral, maiores serão as chances de a informação estar próxima ao real 

encontrado na população. 

Um outro problema encontrado na literatura, no tocante ao histórico familial, 

em diferentes tipos de fissuras labiopalatinas, está relacionado com a forma como 

alguns autores fazem o agrupamento dos diferentes tipos de fissuras encontrados. É 

visto, com grande frequência, a composição de um grupo único incluindo as fissuras 

pré-forame incisivo e as fissuras transforame incisivo. Porém acreditamos que este 

agrupamento não seja o ideal, uma vez embriologicamente há envolvimento e 

acometimento de diferentes estruturas anatômicas. Um exemplo de um estudo que 

fez este agrupamento, foi o conduzido por Zeng e colaboradores (2015) na China. 

Os autores dividiram as FL/PNS em dois grupos, no Grupo I, incluíram as fissuras 

pré-forame incisivo e as fissuras transforame incisivo, ou seja, as fissuras que 

acometiam o lábio com ou sem o acometimento do palato e, no Grupo II, incluíram 

apenas as fissuras pós-forame incisivo, as fissuras de palato isoladas. Utilizando 

essa estratificação dos grupos, os autores verificaram quais eram os percentuais de 

histórico familial positivo encontrados em ambos os grupos e, foi constatado que, no 

Grupo I, dos 206 sujeitos analisados, 25 (12,13%) apresentavam, pelo menos, um 

outro parente acometido por esta anomalia e, no Grupo II, dos 88 sujeitos avaliados, 

apenas 4 (4,5%) apresentavam mais casos de fissura labiopalatina na família. 

Embora esses autores tenham encontrado frequências de histórico familial positivo 

baixas, podemos verificar que as frequências encontradas no Grupo I, fissura pré-

forame incisivo e fissura transforame incisivo, foram percentualmente superiores, 

quando comparadas com o Grupo II, sujeitos que apresentavam apenas a fissura 

pós-forame incisivo. Apesar dessa importante diferença percentual entre as taxas de 

histórico familial positivo encontradas no presente estudo quando comparadas às 

encontradas por Zeng e colaboradores (2015), os dados deles corroboram com os 

encontrados neste estudo, uma vez que foi constatado que a frequência de histórico 

familial positivo é inferior em famílias de sujeitos que apresentam apenas a fissura 

pós-forame incisivo. 
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Ao compararmos os três diferentes grupos de tipos de fissura labiopalatina, 

no que diz respeito ao percentual de casos com o histórico familial positivo para 

essa anomalia, verificamos diferenças estatisticamente significativas quando as 

comparações envolviam a fissura pós-forame incisivo, ou seja, quando esta foi 

comparada à fissura pré-forame incisivo e à transforame incisivo. Estes resultados 

se mostram condizentes, uma vez que se verifica na literatura, conforme descrito 

anteriormente, que a fissura pós-forame incisivo é a que apresenta as menores 

taxas de casos de sujeitos com histórico familial positivo. Não encontramos nenhum 

estudo que buscasse comparar as taxas de histórico familial positivo entre diferentes 

tipos de fissura. Isso demonstra que o presente estudo além de apresentar o maior 

número amostral encontrado em estudos com este objetivo, também apresenta, 

como diferencial, ser um estudo pioneiro nestas análises, buscando identificar, de 

forma detalhada, os grupos de sujeitos com os maiores percentuais de histórico 

familial positivo para as fissuras labiopalatinas não sindrômicas, grupos, estes, que 

merecem mais atenção em programas de aconselhamento genético. 

Ainda, para compreender de forma detalhada os percentuais de histórico 

familial positivo nos 8 diferentes Subgrupos analisados, de acordo com a 

complexidade de estruturas acometidas e lateralidade com que o defeito ocorreu, 

observa-se que a maior taxa de histórico familial positivo (37%) foi encontrada no 

Subgrupo II.b (fissura transforame incisivo bilateral), seguido de 36% encontrada no 

Subgrupo I.c (fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta) e 35% no Subgrupo 

II.a (fissura transforame incisivo unilateral). As menores taxas de histórico familial 

positivo foram encontradas no Subgrupo III.a (fissura pós-forame incisivo completa), 

com 25%, e no Subgrupo III.b (fissura pós-forame incisivo incompleta), com 21%. 

Para que pudéssemos concluir que realmente não haviam diferenças entre as 

taxas de histórico familial positivo encontradas dentro de cada Subgrupo de fissura, 

comparamos estatisticamente, dentro de cada grupo principal (I, II e III), os 

Subgrupos entre si. Não foi encontrada, nesta análise, nenhuma diferença 

estatisticamente significativa. Este dado reforça a ideia de que, dentro dos 

Subgrupos comparados, de acordo com a semelhança do tipo de fissura, a chance 

de encontrarmos percentuais semelhantes de histórico familial positivo é grande, 

uma vez que não foram encontradas diferenças significativas nestas comparações. 
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Na literatura, nenhum outro estudo apresenta uma análise tão minuciosa 

quanto esta apresentada neste estudo, no que se refere a quantidade de indivíduos 

com histórico familial positivo para diferentes tipos de fissuras labiopalatinas não 

sindrômicas, ou seja, os estudos publicados até o momento, analisaram, de maneira 

geral, algum grupo específico de FL/P e não diversos grupos, conforme proposto no 

presente estudo. Na literatura consultada há somente dois estudos que buscaram 

analisar a frequência do histórico familial positivo em indivíduos que apresentavam 

somente fissura transforame incisivo unilateral. O primeiro deles foi realizado por 

Yew, Alam e Rahman (2016), com 107 indivíduos com fissura transforame incisivo 

unilateral não sindrômica e, foi constatado que 20 sujeitos (19%), apresentavam 

histórico familial positivo para esta anomalia. O segundo e mais recente estudo, 

realizado por Arshad, Alam e Khamis (2018) na Malásia avaliou 101 sujeitos com 

fissura transforame incisivo unilateral e verificou que 30 deles (29,7%), 

apresentavam, pelo menos, mais um parente também acometido por esta anomalia. 

Ambos os estudos tiveram o tamanho amostral inferior ao nosso e, também, 

encontraram percentuais de histórico familial positivo inferiores. Além disso, 

verificamos que estes estudos não discutiram os resultados encontrados, 

impossibitando que fizéssemos comparações e inferências com tais informações 

sobre o histórico familial, uma vez que o foco desses trabalhos era no tratamento de 

sujeitos com fissura labiopalatina e o histórico familial era apenas um fator avaliado. 

Além destes dois estudos, não temos nenhum outro para comparação, uma vez que 

se identificou que na literatura não foram publicados, até o momento, trabalhos que 

investigassem essas questões familiais, envolvendo o componente genético da 

etiologia do defeito, detalhando os diferentes tipos anatômicos de fissuras. Após 

minuciosa revisão da literatura nacional e internacional, verificamos que os estudos 

que buscavam, como um dos seus objetivos, investigar o percentual de histórico 

familial positivo para as fissuras labiopalatinas não sindrômicas, apresentavam 

tamanho amostral pouco expressivo ou mesmo representativo. Constatamos, ainda, 

que o nosso estudo apresenta, como diferencial, o tamanho da amostra, pois em 

nenhum dos estudos encontrados o tamanho amostral foi igual e/ou superior ao 

utilizado no presente trabalho, isso mostra e enfatiza a relevância científica deste 

estudo e, ainda, reforça a importância de amostras grandes e expressivas para 
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estudos que visam analisar o aspecto genético envolvido na etiologia de anomalias 

complexas, como é o caso das fissuras labiopalatinas não sindrômicas. 

Analisando em detalhes os 825 casos de indivíduos com histórico familial 

positivo para as fissuras labiopalatinas, foram encontrados 1072 parentes também 

afetados por essa anomalia. Em 627 probandos (78%), apenas um outro parente 

havia sido acometido e, em 178 haviam, ao menos, mais 2 casos de fissura na 

família. Nesta análise da quantidade de parentes afetados fica evidente que, mesmo 

diante de histórico familial positivo, a grande maioria dos casos apresenta histórico 

familial único. Isso nos leva a refletir quanto ao peso do componente genético na 

etiologia da fissura labiopalatina não sindrômica, pois quando o componente 

genético é um fator de impacto em uma condição, a chance dessa anomalia se 

repetir, dentro de uma família, é grande, porém não foi isso que encontramos neste 

estudo. 

Estudos semelhantes, que tinham como objetivo verificar a quantidade de 

familiares afetados, distribuídos em famílias de sujeitos com histórico familial positivo 

para as fissuras labiopalatinas, não são muito detalhados. Em uma análise realizada 

por Salahshourifar e colaboradores (2012), na Malásia, os autores constataram que 

entre 23 sujeitos com histórico familial positivo para esta anomalia, 41 familiares 

também tinham sido acometidos pelas fissuras labiopalatinas, porém no estudo os 

autores não citam o número de parentes acometidos para cada caso avaliado. Um 

estudo brasileiro conduzido por Souza-Freitas e colaboradores (2004), verificou que 

em 24,78% dos sujeitos que relataram ter histórico familial positivo, havia apenas 

mais um caso de fissura na família, em 5,97% dos casos haviam dois casos, em 

0,62% três ou quatro casos de parentes também afetados pelas FL/P e em 0,24% 

dos casos, haviam 5 parentes também afetados por esta anomalia. No estudo 

conduzido por Garbieri (2016), avaliando casos somente de fissura pós-forame 

incisivo, foi constatado que 32 sujeitos, dos 41 com histórico familial positivo, 

apresentavam apenas um outro parente afetado pela anomalia. Estes achados da 

literatura, quando comparados ao encontrado no presente estudo, são similares e 

corroboram com a hipótese de que sujeitos com FL/PNS, com histórico familial 

positivo para esta anomalia, apresentam, com maior frequência, apenas um outro 

parente afetado. No que diz respeito a essa caracterização do histórico familial e 
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buscando compreender se haveria diferença quanto ao número de parentes 

afetados, dependendo do tipo de fissura do probando analisado, os três grandes 

grupos foram estatisticamente comparados. Contudo não foram encontramos 

diferenças estatisticamente significativas, ou seja, isso quer dizer que nos três 

grupos principais, os percentuais de indivíduos com histórico familial único e 

múltiplo, foram semelhantes. No entanto, avaliando percentualmente o grupo II 

(fissuras transforame incisivo unilateral e bilateral), verifica-se que este foi o que 

apresentou o maior percentual de múltiplos parentes afetados, comparativamente 

aos demais grupos. Nesse contexto dúbio, esses dados, tanto estatísticos como 

percentuais precisam ser interpretados com cautela. Apesar de não haver diferença 

estatística, do ponto que vista prático, foi visto que entre sujeitos com fissuras mais 

complexas, aquelas que acometiam simultaneamente o lábio, o rebordo alveolar e o 

palato (fissuras transforame incisivo), nas formas unilaterais ou bilaterais, havia um 

percentual superior de múltiplos parentes acometidos pelas fissuras. 

Quanto ao grau de parentesco do familiar também acometido pela fissura 

labiopalatina, um primeiro ponto que chama a atenção é o grande número de casos 

em que essa informação era imprecisa ou não constava nos registros dos pacientes 

matriculados. Em estudos de natureza retrospectiva, esse tipo de ocorrência é 

esperada, pois contamos com levantamento de informações de fonte secundária de 

dados, que é o prontuário arquivado. E além disso, a família poderia não saber 

realmente precisar esse tipo de informação, dependendo muitas vezes da memória 

de quem estava sendo inquerido. Da mesma forma, os casos em que estava 

registrado que o familiar acometido era um parente distante, muitas vezes, pela 

dificuldade do próprio probando ou do responsável precisar qual o parente havia 

sido acometido pela malformação, esta informação não era coletada. A partir desses 

dados é inviável qualquer tipo de análise ou interpretação, uma vez que há dúvida 

inclusive sobre a veracidade da informação fornecida pelo sujeito avaliado. 

Diante da verificação desses resultados, optamos em utilizar, no 

detalhamento dos casos de histórico familial positivo, somente aqueles referentes a 

parentes caracterizados em primeiro, segundo ou terceiro grau, conforme definido 

por Nussbaum, McInnes e Willard (2016), cujas informações eram precisas e assim 

mais confiáveis. Outros estudos nessa mesma linha verificaram que o grau de 
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parentesco mais frequentemente encontrado foi o de primeiro grau, no qual estão os 

genitores e os irmãos (SOUZA-FREITAS et al, 2004; REITER et al., 2015; 

GARBIERI, 2016). De certa forma, analisando o grau de parentesco do parente ou 

parentes acometidos, é possível observar que a frequência respeita o grau de 

parentesco, sendo mais frequente em parentes de primeiro grau, seguido de 

segundo grau e por fim terceiro grau. Detalhando os parentes de primeiro grau, o 

maior percentual é relativo aos genitores, o que seria esperado, uma vez que a 

fissura é caraterizada como uma condição com padrão de herança multifatorial, e 

uma vez que envolve predisposição genética, seria esperado certa parcela de 

herdabilidade. O estudo de Beaty e colaborados (2001), nos Estado Unidos, 

analisando o histórico familial positivo apenas para parentes em 1º grau, corrobora 

com esses achados, uma vez que os autores verificaram que dos 15 casos com 

histórico familial positivo encontrados, em 11 pai ou mãe eram acometidos e em 4 

irmão ou irmã. No entanto, o estudo de Salahshourifar e colaboradores (2012), 

conduzido na Malásia, constatou que dos 41 parentes afetados, 18 eram irmãos do 

sujeito avaliado, 9 pai ou mãe, o que difere do parentesco mais frequentemente 

encontrado no presente estudo. 

Analisando os dados da literatura, observa-se que não existe um padrão para 

avaliar qual o grau de parentesco do parente afetado em relação ao probando 

estudado. Quando comparamos os nossos achados com a literatura, verificamos 

que muitos estudos consideram e utilizam nas avaliações apenas parentes de 1º e 

2º grau. Por um lado, utilizar a análise apenas de graus de parentesco próximos é 

melhor, pois a chance desta informação estar correta é grande. Porém, nesta 

dissertação, por ser um estudo único nesta magnitude e tamanho amostral, 

escolhemos utilizar a análise de todos os grau de parentesco, pois o nosso primeiro 

e principal objetivo era o de levantar a prevalência do histórico familial e, a partir 

disso, tentar, quando possível, verificar outros fatores que tangem esta vertente, 

como o grau de parentesco e o tipo de fissura encontrada no parente afetado. 

Quanto a análise do tipo de fissura do parente afetado, pelos mesmos 

motivos explicitados para o grau de parentesco, os casos de parentesco distante e 

sem informação precisaram ser excluídos. Além disso, para melhor entendimento do 

tipo de fissura apresentado pelo parente afetado e devido à informação incompleta 
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no registro do paciente, em alguns casos, quanto ao tipo de fissura no parente 

afetado, optamos em utilizar a classificação do tipo de fissura do parente de acordo 

com a classificação proposta por Spina et al. (1972), modificada por Silva Filho et al. 

(1992), em que os tipos de fissura poderiam estar em um dos três grandes grupos: 

fissura pré-forame incisivo, transforame incisivo e pós-forame incisivo. Desta forma, 

neste detalhamento foram utilizadas informações referentes a 324 parentes. A 

fissura transforame incisivo (unilateral ou bilateral), foi a mais comumente 

encontrada nos parentes acometidos, presente em 43,8% dos familiares, seguida 

pela fissura pré-forame incisivo (podendo ser completa ou incompleta, unilateral ou 

bilateral), presente em 34,6% da amostra total. 

Souza-Freitas e colaboradores (2004), em um estudo brasileiro, também 

encontraram resultados semelhantes ao nosso, no que diz respeito ao tipo de fissura 

presente no parente afetado. Os autores verificaram que a fissura transforame 

incisivo, foi a mais frequente, presente em 33,9% dos parentes; seguida pela fissura 

pré-forame incisivo, presente em 24,78% dos sujeitos. Porém, uma fragilidade que 

pode ser apontada no referido estudo está relacionado a falta de especificidade da 

informação, uma vez que, embora tenham utilizado o método de questionário para a 

coleta das informações do paciente, muitos casos avaliados eram de parentesco 

distante e estes não foram excluídos da análise do tipo de fissura do parente 

afetado. Esse fato pode ser considerado uma limitação, uma vez que, durante a 

coleta das informações, quanto mais distante o grau de parentesco, menor a chance 

de a informação ser precisa, pois o levantamento destes dados depende da 

memória ou das lembranças do sujeito e da família. Corroborando com nossos 

achados, Salahshourifar e colaboradores (2012), também verificaram que o tipo de 

fissura mais comumente encontrado, nos parentes afetados, foi a fissura 

transforame incisivo. 

Ao comparamos nossos resultados com o estudo europeu conduzido por 

Reiter e colaboradores (2015), verificamos que estes autores encontraram 

resultados divergentes, pois foram averiguados mais casos de parentes com fissura 

pós-forame incisivo (19 casos), seguido por fissura transforame incisivo (14 casos) e 

5 casos de fissura pré-forame incisivo. Acreditamos que esta diferença na 

distribuição dos tipos de fissura encontradas no parente afetado, possa ter ocorrido 
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devido ao fato de os autores terem utilizado um número maior de indivíduos 

diagnosticados com fissura pós-forame incisivo, completa e incompleta, quando 

comparado aos demais tipos de fissura. Esta informação se torna verdadeira a 

medida que, quando analisamos o sujeito com histórico familial positivo para as 

fissuras labiopalatinas, agrupados de acordo com o tipo de fissura no qual ele 

apresenta (separados nos 3 grupos principais: Grupo I – fissura pré-forame incisivo; 

Grupo II – fissura transforame incisivo; e Grupo III – fissura pós-forame incisivo) e, 

analisando o tipo de fissura encontrada no parente, constatamos que são 

encontrados mais casos de fissura pós-forame incisivo em parentes de sujeitos que 

também apresentam esse tipo de fissura. Desta forma, se o estudo não for 

delineado a partir de levantamento de informações de uma casuística equiparada 

em número igual de sujeitos para os três tipos principais de fissuras labiopalatinas, a 

chance desta informação ser tendenciosa é grande. 

Ainda quanto ao padrão do tipo de fissura do probando avaliado e do parente 

afetado, em nosso estudo pudemos constatar que tanto no grupo de sujeitos com 

fissura pré-forame incisivo como no grupo com fissura transforame incisivo, o tipo de 

fissura mais frequentemente encontrado no parente afetado, foi a transforame 

incisivo. Este dado nos faz refletir acerca do padrão de ocorrência da fissura 

labiopalatina na família, pois na fissura pré-forame incisivo, diferente dos outros dois 

tipos, não houve um padrão, pois neste tipo, ao invés de verificar mais parentes com 

este mesmo tipo de anomalia, foi constatado um maior número de parentes com um 

tipo de fissura diferente do probando. 

Por fim é importante destacar, nesta dissertação, a importância de estudar e 

detalhar o aspecto genético dessa malformação, no tocante ao histórico familial de 

sujeitos com fissuras labiopalatinas não sindrômicas, uma vez que diversos estudos 

de caso-controle, publicados na literatura, revelam diferenças estatisticamente 

significativas ao comparar ambos os grupos, no que diz respeito ao histórico familial 

para as fissuras labiopalatinas, ou seja, a chance de sujeitos com FL/PNS terem, em 

suas famílias, pelo menos algum outro parente afetado, é maior do que a chance de 

encontrar, entre sujeitos sem fissura, a anomalia na família (LI et al., 2016; NEOGI et 

al., 2017; MBUYI-MUSANZAYI et al., 2018) 
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Também acreditamos que, para reduzir o viés em estudos futuros, 

aconselhamos que sejam levantados dados acerca do histórico familial por meio de 

entrevistas individuais com o sujeito com a anomalia e seus familiares, uma vez que 

fazer a análise de dados secundários nos causa prejuízos relacionados à falta de 

precisão nas informações mineradas. Ademais, para entender o histórico familial de 

sujeitos com esta anomalia congênita seria interessante também estudos futuros 

com uma abordagem por meio de estudo prospectivo, verificando se há novos casos 

desta anomalia na família de sujeitos que já são atendidos no HRAC – USP. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados obtidos a partir da análise de sujeitos matriculados no Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-

USP), sugerem que: 

No geral, independente do tipo de fissura labiopalatina não-sindrômica do 

probando avaliado, a frequência de histórico familial positivo para as fissuras foi de 

31%. 

Os sujeitos que apresentaram as fissuras labiopalatinas mais complexas, no 

caso as transforame incisivo (unilateral + bilateral), foram os que apresentaram as 

maiores taxas percentuais de histórico familial positivo, seguido do grupo com 

fissura pré-forame incisivo e com menor taxa o grupo com fissura pós-forame 

incisivo. 

Nos casos de histórico positivo, os três grandes grupos apresentavam 

característica de histórico familial único, ou seja, havia somente mais um caso na 

família. Considerando o grau de parentesco dos casos familiais classificados em 

primeiro, segundo e terceiro grau, o grau de parentesco mais frequentemente 

encontrado no parente também afetado pela fissura, independente do tipo de fissura 

do probando avaliado, foi o parentesco em primeiro grau. 

Verificamos que na fissura transforame incisivo e na fissura pós-forame 

incisivo existe um padrão de ocorrência deste tipo de fissura nos outros membros da 

família acometidos pela malformação, porém este padrão não foi encontrado para os 

probandos com fissura pré-forame incisivo. 

As fissuras mais complexas, no caso as transforame incisivo (unilateral + 

bilateral), apresentaram frequência percentual superior de histórico familial positivo 

para a anomalia quando comparadas as frequências percentuais entre sujeitos com 

fissuras pré-forame incisivo e fissuras pós-forame incisivo. 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA (CEP) 
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