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RESUMO 

 

Fissuras labiopalatinas são as anomalias congênitas mais comuns nos seres 

humanos, apresentando etiologia multifatorial, com a interação entre fatores genéticos 

e ambientais. A reabilitação é complexa e multidisciplinar, podendo durar longos anos. 

Muitos destes pacientes apresentam patologias que resultam na necessidade de 

tratamento endodôntico. A necessidade desta intervenção pode ter várias etiologias, 

associadas ou não ao mal posicionamento dos dentes no arco, dentes cariados com 

perda de estrutura dentária, reabsorções dentárias, raízes não formadas, mecânica 

ortodôntica exacerbada e reabilitação protética na área da fissura.   

Principalmente nas áreas próximas às fissuras labiopalatinas, estes dentes 

necessitam de cuidados especiais, pois há o risco de extravasamento de material nos 

tecidos periapicais. O exame radiográfico é um meio complementar de grande 

importância para o tratamento endodôntico; entretanto, é de extrema relevância e 

indispensável a realização de uma adequada anamnese, exames físicos e 

complementares para o correto diagnóstico.  

Este estudo foi composto por uma amostra de 406 indivíduos com fissura 

completa unilateral de lábio e palato que completaram o processo reabilitador em um 

único centro de reabilitação. A distribuição entre os sexos foi de 55,9% para o gênero 

masculino e 44,1%% para o feminino. As informações foram obtidas com base nas 

descrições da evolução odontológica e laudos radiográficos presentes no prontuário. 

A frequência de intervenções endodônticas nos incisivos e caninos superiores foi 

calculada para os lados com e sem fissura. A comparação entre os lados com e sem 

fissura foi realizada pelo teste qui-quadrado (p<0,05). 

Objetivo foi verificar a relação entre o tratamento endodôntico de dentes 

adjacentes à área da fissura e a reabilitação de pacientes com fissura labiopalatina 

unilateral, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de 

São Paulo (HRAC - USP). 

Concluímos que dentes de indivíduos com fissura completa de lábio e palato 

localizados próximo à área do defeito ósseo e submetidos ao tratamento reabilitador 

apresentam maior risco à necessidade de intervenção endodôntica. 

 

Descritores: Fissura palatina. Fenda labial. Endodontia.  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Cleft lip and palate are the most common congenital anomalies in humans, 

presenting a multifactorial etiology, with the interaction between genetic and 

environmental factors. Rehabilitation is complex and multidisciplinary, and can last for 

many years. Many of these patients have pathologies that result in endodontic 

treatment. The need for this intervention may have several etiologies, associated or 

not with the bad positioning of the teeth in the arch, decayed teeth with loss of tooth 

structure, tooth resorption, unformed roots, exacerbated orthodontic mechanics and 

prosthetic rehabilitation in the area of the cleft. 

Especially in areas close to cleft lip and palate, these teeth need special care, 

as there is a risk of material leaking into the periapical tissues. Radiographic 

examination is a complementary means of great importance for endodontic treatment. 

However, it is extremely important and indispensable to carry out an adequate history, 

physical and complementary exams for the correct diagnosis. 

The present study was composed of 406 individuals with complete unilateral 

cleft lip and palate who had completed the rehabilitation process in a single 

rehabilitation center. The study was made with 55,9% in males and 44,1% in females. 

The information was described based on the descriptions of dental evolution and 

praise for radiographs present in the medical record. The frequency of endodontic 

selection in the incisors and upper canines was calculated for the sides with and 

without cleft. The comparison between sides with and without cleft was performed 

using the square test (p <0.05). 

The aim was verify the relation between endodontic treatment of teeth adjacent 

to the cleft area and rehabilitation of patients with unilateral cleft lip and palate, at the 

Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, University of São Paulo (HRAC - 

USP). 

The conclusion: teeth with complete cleft lip and palate, close to the area of the 

bone defect and use for rehabilitation treatment present greater risk to the need for 

endodontic intervention. 

 

Keywords: Endodontics. Cleft palate. Cleft lip  
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

As fissuras labiopalatinas são as malformações craniofaciais congênitas mais 

comuns nos seres humanos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

essas anomalias afetam aproximadamente 1 em cada 650 nascidos vivos ao redor do 

mundo e apresentam etiologia multifatorial, com interação entre fatores genéticos e 

ambientais. Elas são estabelecidas na vida intrauterina, no período embrionário (até a 

12a semana de gestação), resultado de uma falha no nivelamento dos processos 

palatinos, e apresentam grande diversidade de forma pela variabilidade na amplitude 

e pelas estruturas afetadas no rosto. 

As fissuras de lábio e rebordo alveolar se formam até a 8ª semana, enquanto 

as fissuras de palato ocorrem até a 12ª semana de vida gestacional (TRINDADE; 

SILVA FILHO, 2007). A ausência de nivelamento entre os processos nasais e 

maxilares leva a interrupção do desenvolvimento do lábio superior, produzindo a 

fissura de lábio; a ausência de nivelamento entre o palato primário e fusão das lâminas 

palatinas dos processos maxilares origina a fissura de palato (CAPELOZZA FILHO et 

al., 1988; MOONEY et al., 1991; DIEWERT; WANG, 1992; FERRER et al., 2006;  

YOUNG, 2007). 

Uma das classificações mais utilizadas para identificar o tipo de fissura de lábio 

e/ou palato é a de Spina et al, a qual identifica a anatomia e elucida a origem 

embriológica do defeito, sendo bastante clara e eficiente para os estudos atrelados ao 

tema (TRINDADE E SILVA FILHO, 2007). 

De acordo com esta classificação as fissuras labiopalatinas podem ser divididas 

em 4 grupos: (i) Fissuras pré forame incisivo: variações em extensão e amplitude que 

acometem a região anterior ao forame incisivo, derivadas do palato primário; (ii) 

Fissuras transforame incisivo: atingem toda a maxila desde o lábio até a região da 

úvula, originada embriologicamente do palato primário e secundário; (iii) Fissuras pós 

forame incisivo: atingem a região posterior ao forame incisivo, abrangendo a região 

do palato secundário; (iv) Fissuras raras da face: envolvem bochecha, pálpebras, 

nariz, ossos do crânio e face, sendo as mais raras e atípicas (SPINA et al. 1972). 

Podem, também, ser subclassificadas em uni ou bilaterais, de acordo com o 
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posicionamento em relação ao plano médio da face, e, ainda, como completas ou 

incompletas, dependendo das estruturas comprometidas. A fissura labiopalatina 

unilateral completa representa uma das fissuras mais severas, uma vez que gera 

modificações de maior relevância na morfologia dos arcos dentários (SILVA FILHO E 

FREITAS, 2007; CROCKETT E GOUDY, 2014). 

A reabilitação destes indivíduos é complexa e inicia-se na primeira infância, 

exigindo atuação multidisciplinar na execução de um protocolo de tratamento que 

depende da extensão anatômica da fissura, podendo perdurar por um longo período, 

como é o caso da fissura transforame, que tem envolvimento total e simultâneo dos 

palatos primário e secundário (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007). 

Desde o nascimento até a maturidade, crianças com fissuras orofaciais são 

submetidas a procedimentos multidisciplinares cirúrgicos e não-cirúrgicos, que 

frequentemente causam consequências psicológicas adversas tanto para os 

pacientes quanto para os familiares. Dependendo do tipo e extensão da fissura, além 

da estética, a fala, a audição, o desenvolvimento da oclusão e o crescimento 

craniofacial podem ser comprometidos, exigindo a intervenção de uma equipe 

interdisciplinar para alcançar a reabilitação integral do paciente. O protocolo de 

reabilitação frequentemente se estende por muitos anos, iniciando logo após o 

nascimento, com as cirurgias primárias, até o indivíduo atingir a maturidade 

esquelética. O tratamento tem início por volta dos 3 meses de vida com a queiloplastia, 

seguida pela palatoplastia aos 12 meses. 

A queiloplastia oferece resistência para o crescimento lateral dos segmentos 

palatinos, resultando em um arco dentário estreito; portanto, promove imediata 

reconstrução da morfologia facial do indivíduo, porém não favorece o crescimento da 

face média (SILVA FILHO E FREITAS, 2007; LEOW E LO, 2008; SILVA FILHO et al., 

2001; CELIKOGLU et al., 2014). 

O tratamento das fissuras labiopalatinas envolve basicamente três áreas: 

Cirurgia Plástica, Fonoaudiologia e Odontologia. A Odontologia desempenha um 

papel fundamental no tratamento destes indivíduos, onde o planejamento reabilitador 

pode envolver as seguintes especialidades: Odontopediatria, Ortodontia, Prótese 
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Dentária, Implantodontia, Dentística, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, 

Radiologia e Endodontia.   

O tratamento endodôntico deve ser evitado ao máximo. Entretanto, quando 

indicado, deve passar por uma avaliação criteriosa para obtenção de diagnóstico 

preciso. A Endodontia por finalidade protética também é uma importante e frequente 

indicação deste tratamento, uma vez que a maioria dos pacientes com fissura 

necessita de algum trabalho protético.  

O tratamento endodôntico é um procedimento complexo, por isso é 

imprescindível o conhecimento da anatomia das estruturas dentais, uma vez que 

podem ocorrer muitas variações morfológicas (NAIR et al., 1990). Em pacientes com 

fissura, o diagnóstico de lesões endodônticas é mais desafiador. Dependendo da 

extensão, o defeito ósseo pode ser visto como uma área radiolúcida envolvendo a 

porção periapical dos dentes adjacentes à fissura. Por isso é muito importante lembrar 

que a radiografia é um exame complementar. Isto evidencia a importância de se 

realizar a adequada anamnese, exames físicos e complementares para o correto 

diagnóstico (WILCOX, 1991).  

Silva et al. (2008) afirmaram que as informações necessárias para o 

estabelecimento do diagnóstico pulpar ficam restritas à anamnese, exame clínico, 

testes de sensibilidade pulpar e avaliação radiográfica. De acordo com as informações 

obtidas pela semiologia utilizada, as condições pulpares podem ser classificadas 

clinicamente como: polpa sã, fase reversível, fase de transição, fase irreversível e 

polpa mortificada (OLIVEIRA, 1994; COHEN; BURNS, 1997).  

Devido à condição bucal, incluindo mau posicionamento dentário, presença de 

supranumerários e apinhamentos, estes pacientes apresentam maior dificuldade de 

higienização, resultando em falha na higiene bucal. Esta falha leva à manifestação da 

doença cárie que, quando não tratada, em conjunto com seus subprodutos pode 

atingir a polpa dentária, levando à necessidade de tratamento endodôntico 

(BRAMANTE, BRAMANTE E MORAES, 2005). A necessidade de intervenção 

endodôntica pode ter várias etiologias, associadas ou não ao mau posicionamento dos 

dentes no arco, mecânica ortodôntica exacerbada, reabsorção dentária e reabilitação 

protética na área da fissura (ORSTAVIK; FORD, 1998).  
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Os dentes de indivíduos com fissuras mostram maior índice de placa bacteriana 

quando comparados aos pacientes sem fissura (EL DEEB et al., 1986; JOHNSEN; 

DIXON, 1984; PAUL; BRANDT, 1998). Estudos constataram a alta prevalência de 

cárie dentária, doenças gengivais e periodontais em pacientes com fissuras de lábio 

e palato (JOHNSEN; DIXON, 1984; AL-DAJANI, 2009). Esta condição pode ser 

atribuída à má higiene bucal, falta de conhecimento, baixa motivação (KIRCHBERG; 

TREIDE; HEMPRICH, 2004; SCHULTES; GAGGI; KARCHER, 1999), dieta altamente 

cariogênica e o fato de os pacientes e seus responsáveis darem maior atenção a 

outros aspectos da assistência, focando mais nos numerosos procedimentos 

cirúrgicos necessários para corrigir os defeitos anatômicos e estéticos, negligenciando 

assim os cuidados com a higiene bucal (SOUZA et al, 2011).  

A higiene pode ser dificultada ainda pela presença de anomalias dentárias, que 

podem ocorrer como resultado de fatores genéticos e ambientais. Essas 

anormalidades podem envolver a dimensão dos dentes, morfologia, posição, número 

e estrutura (GARN et al., 1963; SOFAER, 1979; KOTSOMITIS et al., 1996). Quando 

comparados com a população em geral, indivíduos com fissura de lábio e palato 

apresentam maior prevalência de anomalias dentárias, a maioria localizadas na área 

do defeito ósseo (HARING, 1976; RIBEIRO et al., 2003). A má higiene bucal leva à 

ocorrência de cárie (AHLUWALIA et al., 2004; CHENG MOOR; HO, 2007; MUTARAI; 

RITTHAGOL; HUNSRISAKHUN, 2008). Estudos clínicos têm demonstrado que as 

bactérias cariogênicas e seus derivados podem afetar a polpa dentária, tornando 

necessária a intervenção endodôntica (SIQUEIRA, 1997; LEONARDO; LEAL, 1998; 

LEONARDO, 2005).  

A Endodontia também pode ser requisitada por consequências do tratamento 

ortodôntico-cirúrgico. Os fatores que podem afetar a polpa dos dentes adjacentes à 

fenda alveolar incluem o procedimento de colocação do enxerto ósseo, a intervenção 

ortodôntica no controle da irrupção e no tratamento para conseguir o alinhamento 

ósseo e dentário e a condição periodontal desses dentes (EL DEEB et al, 1986). 

Danos causados às estruturas especializadas da polpa podem afetar a capacidade de 

proteção do dente aos efeitos do atrito, trauma e cárie (HUTCHINSON; 

MACGREGOR, 1972), evidenciando a necessidade do planejamento ortodôntico ser 
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realizado em conjunto com o planejamento cirúrgico, para que o enxerto ósseo seja 

realizado no período ideal, com preparo prévio das estruturas ósseas e dentárias.  

Boyne e Sands (1976) introduziram o enxerto ósseo secundário com o objetivo 

de restaurar a anatomia e função do alvéolo na área da fissura. Desde então, o enxerto 

ósseo combinado com a ortodontia pré e pós-operatória é realizado com sucesso em 

pacientes com fissuras do lábio e palato (BERGLAND; SEMB; ABYHOLM, 1986; 

BERGLAND et al., 1986). Vários autores defendem que a época ideal para a 

realização do enxerto é na dentadura mista, antes da irrupção dos caninos 

permanentes (BOYNE; SANDS, 1976; HALL; POSNICK, 1983; TURVEY et al., 1984; 

ESKELAND et al., 1985). Entretanto, o sucesso em longo prazo do enxerto ósseo 

alveolar não depende apenas do procedimento cirúrgico, mas também da estabilidade 

e preservação dos dentes adjacentes à fenda. A reabsorção radicular é um dos 

problemas que pode ser ocultado devido à sua atividade não detectada ou 

assintomática. O diagnóstico na maioria das vezes resulta a partir de um achado 

radiográfico acidental. É preciso saber que quase todos os dentes submetidos a forças 

ortodônticas apresentam alguma evidência histológica de reabsorção que cessa 

quando o tratamento ortodôntico é interrompido (MATTISON et al., 1984). Sabe-se 

que a reabsorção radicular externa é causada principalmente por alta magnitude de 

forças aplicadas sobre o dente (STENVIK; MJOR, 1970; REITAN, 1974; SJOLIEN; 

ZACHRISSON, 1973; CLARK; SIMS; LEPPARD, 1991). Estudos demonstraram que 

quanto maior a mecânica ortodôntica, maior o grau de reabsorção observada 

(STENVIK; MJOR, 1970; MCFADDEN et al., 1989; BREZNIAK; WASSERSTEIN, 

1993; PROFFIT, 1986).  

As alterações pulpares e as suas consequências parecem ser proporcionais ao 

aumento das forças ortodônticas (OPPENHEIM, 1936, 1937). A literatura relata que o 

movimento ortodôntico pode causar respostas inflamatórias da polpa. As respostas 

induzidas podem ter impacto na remodelação ou reabsorção durante a movimentação 

dentária. A incidência e gravidade destas alterações podem aumentar por agressões 

à polpa dentária pré-existentes, tais como trauma ou cárie (HAMILTON; GUTMANN, 

1999).  

Outra indicação para o tratamento endodôntico é a finalidade reabilitadora da 

região da fissura. Diversas modalidades de tratamentos protéticos são possíveis após 
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a conclusão do tratamento de canal. A maioria deles envolve tanto coroas quanto 

restaurações diretas. Em dentes tratados endodonticamente com perda estrutural 

excessiva, deve ser considerado o planejamento de uma coroa total com ancoragem 

intrarradicular (MORSE; BHAMBHANI, 1990).  A perda de estrutura pode resultar em 

fratura dental após a restauração final, sendo importante o reforço no interior do 

conduto (DELIPERI; BARDWELL; COIANA, 2005; MAALOUF; GUTMANN, 1994). No 

entanto, vários estudos têm apontado que o preparo para pino pode enfraquecer a 

raiz, podendo levar a fratura (HAUMANN; LOVE, 2003; ÖZTAN, 2002; TANOMARU; 

LEONARDO; SILVA, 2002). Portanto, a avaliação da estrutura remanescente é 

necessária para verificar sua capacidade para reter um núcleo e apoiar uma 

restauração definitiva (AYNA; AYNA; ÇELENK, 2010).  

A indicação da modalidade do tratamento endodôntico a ser empregado 

dependerá do diagnóstico pulpar (BLOOM; LOBPRISE, 2001). A biopulpectomia pode 

ser definida como a remoção da polpa vital, normal ou inflamada. Este procedimento 

microcirúrgico tem sua indicação primordial nos casos de pulpite irreversível ou onde 

houve fracasso do tratamento conservador. Existem ainda situações clínicas onde a 

polpa, apesar de estar clinicamente normal, necessitará ser removida, principalmente 

em dentes que serão submetidos a procedimentos periodontais, protéticos ou 

cirúrgicos, onde o tratamento endodôntico passa a ser de fundamental importância 

dentro do plano de tratamento global do paciente (LEONARDO, 2005).   

A Necropulpectomia diz respeito ao tratamento do canal radicular com polpa 

mortificada, quando houve a cessação dos processos metabólicos deste órgão, com 

consequente perda de sua estrutura e de suas defesas naturais (KUTTLER, 1961). 

Esta modalidade pode ser dividida em Necropulpectomia I (quando não há lesão 

patológica evidenciável radiograficamente) ou Necropulpectomia II (com nítida lesão 

periapical visível radiograficamente). As condições clínicas e microbiológicas entre 

estas duas formas de tratamento são diferentes, o que influencia diretamente na 

conduta terapêutica destes casos (LEONARDO, 2005).  

É possível verificar que várias indicações podem levar à necessidade de 

intervenção endodôntica. Conhecer as características de indivíduos com fissuras em 

todos os seus aspectos é de fundamental importância para a realização de tratamento 

endodôntico (HUSSNE et al., 2009). Tendo em vista a grande quantidade de dentes 
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tratados endodonticamente nas áreas adjacentes à fissura, surgiu o interesse de 

investigar se o tratamento odontológico reabilitador a que estes pacientes são 

submetidos, bem como as alterações dentárias de forma, tamanho e posição, 

predispõem estes dentes ao tratamento endodôntico.  
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2 OBJETIVO 

 

 

Verificar a relação entre a intervenção endodôntica dos dentes adjacentes à 

área do defeito ósseo de indivíduos com fissura transforame incisivo unilateral e o 

tratamento odontológico reabilitador realizado no Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este projeto é complementação de um trabalho já finalizado, anteriormente 

aprovado sob número CAAE 07209712.6.0000.5441. Este estudo teve desenho 

retrospectivo e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (CAAE 

15093119.9.0000.5441) (ANEXO). Inicialmente, foi solicitado ao Serviço de 

Informática Hospitalar uma listagem de indivíduos com fissura transforame unilateral 

completa que tivessem recebido alta do setor odontológico, entre os anos 2015 até 

2019. A lista gerada continha 516 pacientes com o perfil, dos quais 83 foram 

selecionados de maneira aleatória para compor a pesquisa. As informações foram 

obtidas com base nas descrições da evolução odontológica e nos laudos radiográficos 

presentes no prontuário do paciente. Os dados coletados foram:  

• número do prontuário;  

• gênero do indivíduo;  

• lado acometido pela fissura;  

• presença ou não do tratamento endodôntico em dentes adjacentes à área 

da fissura;  

• presença ou não do tratamento endodôntico em dentes contralaterais 

(lado não acometido pela fissura);  

• dentes avaliados;  

• diagnóstico pulpar antes do início do tratamento endodôntico;  

• tipo de tratamento endodôntico realizado;  

• forma de reabilitação da área da fissura;  

• se o paciente foi ou não submetido a intervenção ortodôntica e, em caso 

afirmativo, o período e a duração deste tratamento;  

• presença ou não de prótese parcial fixa nos dentes avaliados;  

• histórico ou não de reanatomização dos dentes avaliados.  
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No grupo experimental foram incluídos os dentes adjacentes à área da fissura 

(incisivo central, incisivo lateral ou canino). Como grupo controle, foi realizada a 

análise dos dentes contralaterais (lado não fissurado).  

 Após a coleta, os dados foram reunidos aos do primeiro trabalho, gerando uma 

amostra total de 406 indivíduos, que foram tabulados utilizando o programa Microsoft 

Excel em duas tabelas distintas, a primeira contendo dados relativos ao indivíduo, se 

este foi submetido a algum tratamento endodôntico e os detalhes quanto à reabilitação 

da região da fissura. A segunda tabela contém dados do elemento dental envolvido 

no tratamento endodôntico, informações sobre o diagnóstico pulpar, forma de 

tratamento realizado e se o dente é adjacente à área da fissura. Em seguida, estas 

informações foram submetidas a análise estatística.  

A partir das informações obtidas, foi aplicado o teste Qui-quadrado (X2) para 

avaliar se existe diferença estatística na quantidade de tratamentos endodônticos 

entre os lados com e sem fissura, verificando em qual quadrante a ocorrência da 

intervenção endodôntica foi maior e comparando a frequência do tratamento 

endodôntico entre os dentes adjacentes à fissura e os contralaterais.  

Para finalizar, foi realizada a análise descritiva dos demais dados.  
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4 RESULTADOS 

 

 

A amostra apresentou predominância de indivíduos do sexo masculino 

(55,91%) e fissuras do lado esquerdo (65%). Da amostra total, 37,93% (154) 

indivíduos foram submetidos a pelo menos um tratamento endodôntico.  

Observa-se na tabela 1 que, dos 406 indivíduos avaliados, 18,9% receberam 

tratamento endodôntico em pelos menos um dente adjacente à fissura, quantidade 

maior que a encontrada nos dentes contralaterais (11,6%) (tabela 2). 

 

Tabela 1 – Número e frequência de indivíduos submetidos ao tratamento endodôntico envolvendo 
dentes adjacentes à fissura em comparação aos contralaterais (lado não fissurado) (teste qui-quadrado 
de Pearson com correção de Yates). 
 

Trat. Endodôntico Lado Fissurado % Lado não Fissurado % 

Ausente 329 81,1 359 88,4 

Presente 77 18,9 47 11,6* 

Total 406 100,0 406 100,0 

*Representa diferença estatisticamente significativa entre os grupos (P<0,05). 

 

Ao analisar o quadrante onde estes tratamentos endodônticos foram 

realizados, verificou-se que a maior parte dos dentes tratados estavam localizados 

nos 1º e 2º quadrantes com 28,7% e 29,3% respectivamente, locais de ocorrência das 

fissuras de lábio e palato. Nos 3º e 4º quadrantes a quantidade de tratamento 

endodônticos foi menor, com 21,2% e 20,6% respectivamente. 

A figura 2 traz a comparação da frequência do tratamento endodôntico entre os 

dentes adjacentes à fissura e os contralaterais. Os dentes analisados são os incisivos 

centrais e caninos superiores. É possível observar que a quantidade de tratamentos 

endodônticos envolvendo os dentes 21 e 23 foi significantemente maior no lado 

fissurado que no lado sem fissura. Os dentes 11 e 13 também apresentaram uma 

maior quantidade de dentes tratados no lado com fissura, entretanto esta diferença 

não foi significativa. 
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Figura 2: Frequência do tratamento endodôntico entre os lados fissurados e não fissurado quando 
avaliados os dentes adjacentes à fissura. 21 e 23 Representam diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos (p<0,05). 

 

Quando foi analisado o tipo de reabilitação a que esses indivíduos foram 

submetidos verificou-se que a mais comum foi por meio de prótese parcial fixa 

(30,4%), seguida de reanatomização com resina composta (30,0%). Em 103 

prontuários não foi encontrada tal informação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Modalidades de reabilitação praticadas em indivíduos com fissura completa de lábio e palato 
unilateral. 
 
Tipo de Reabilitação N % 

Prótese Parcial Fixa 92 30,4 

Reanatomização 91 30,0 

Prótese Parcial Removível 60 19,8 

Implante 41 13,5 

Prótese Total 19 6,3 

Total 303 100,0 

 

Dos 406 pacientes, 286 realizaram tratamento ortodôntico. O tempo médio do 

tratamento foi de 10,4 (+/-4,7) anos. Destes pacientes, 104 foram submetidos ao 

tratamento endodôntico, dos quais 66 realizaram o tratamento durante o período em 

que estavam com o aparelho ortodôntico, enquanto 38 fizeram o tratamento 

endodôntico fora do período de intervenção ortodôntica (tabela 3). 
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Tabela 3 – Tratamento endodôntico em indivíduos com fissura completa de lábio e palato unilateral 
realizado durante ou fora do período de intervenção ortodôntica (teste qui-quadrado de Pearson com 
correção de Yates). 
 

Tratamento n % 

Endodontia com Ortodontia 66 63,5* 

Endodontia sem Ortodontia 38 36,5 

Total 104 100,0 

* Representa diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p<0,05). 
 

A Tabela 4 apresenta a frequência de intervenções endodônticas associadas 

ou não a cada modalidade reabilitadora praticada. 
  

Tabela 4 – Necessidade de tratamento endodôntico para reabilitação com Prótese Parcial Fixa (PPF) 
e Reanatomização dentária em indivíduos com fissura completa de lábio e palato unilateral. 
 

Tratamento n % 

PPF + Endodontia 39 42,4 

PPF 53 57,6 

Reanatomização + Endodontia 11 12,0 

Reanatomização 80 88,0 
  

  O diagnóstico pulpar mais frequente foi de polpa mortificada (54,0%). O 

tratamento endodôntico mais frequente foi a Necropulpectomia (46,8%), seguida da 

Biocpulpectomia (46,1%) (Tabela 5). 
 

Tabela 5 – Diagnóstico pulpar, quantidade e frequência dos tratamentos endodônticos a que os 
indivíduos com fissura completa de lábio e palato unilateral foram submetidos. 
 
Diagnóstico Pulpar N % 

polpa sã 47 16,1 

fase reversível 11 3,8 

fase de transição 11 3,8 

fase irreversível 65 22,3 

polpa mortificada 157 54,0 

Tratamento n % 

Biopulpectomia 136 46,1 

Necropulpectomia 138 46,8 

Retratamento 21 7,1 
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4.1 ESTATÍSTICA 

 

 

Este estudo foi composto por uma amostra de 406 indivíduos com fissura 

completa unilateral de lábio e palato que completaram o processo reabilitador em um 

único centro de reabilitação. As informações foram obtidas com base nas descrições 

da evolução odontológica e laudos radiográficos presentes no prontuário. A frequência 

de intervenções endodônticas nos incisivos e caninos superiores foi calculada para os 

lados com e sem fissura. A comparação entre os lados com e sem fissura foi realizada 

pelo teste qui-quadrado (p<0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo e documental, sem 

relatos de estudos semelhantes em indivíduos com fissura. Houve predominância de 

fissuras completas de lábio e palato unilaterais no gênero masculino (55,9%). Estes 

dados são concordantes com os estudos de Jensen et al. (1988), Garcia-Godoy 

(1980), Martelli Júnior et al. (2006) e Cymrot et al. (2010), que encontraram, 

respectivamente, as frequências no gênero masculino de 61%, 53,5%, 60% e 53%. 

Ao considerar o lado, pôde-se observar que o lado esquerdo é significativamente mais 

acometido que o direito. Esta informação está de acordo com quase a totalidade dos 

estudos (CAPELOZZA FILHO et al., 1987; JESEN et al., 1988; SULLIVAN, 1989; 

FERNÁNDEZ et al., 1993; DERIJICKE, 1996; MURRAY et al., 1997; SHAPIRA et al., 

1999; MARQUES, 2000; POERNER, 2000; FRANCO DE CARVALHO, 2008; 

CYMROT, 2010).  

Além disso, foi constatado que a probabilidade de um dente adjacente à área 

da fissura necessitar de tratamento endodôntico é praticamente duas vezes maior 

quando comparado aos dentes contralaterais. Dentes adjacentes à área da fissura 

podem apresentar condições adversas para o tratamento reabilitador, como a 

presença de apinhamento, rotação, malformações da estrutura dentária (RUIZ et al., 

2012), irrupção parcial, ausência de mucosa queratinizada (ALMEIDA et al., 2006), 

alta prevalência de recessão gengival (ALMEIDA et al., 2012), vestíbulo raso 

(ALMEIDA et al., 2005) e dificuldade de higienização (BRASIL; PERNAMBUCO; 

DALBEN, 2007). A negligência na manutenção da higiene pode ocasionar cárie 

dentária e por consequência alterações gengivais, periodontais e endodônticas (AL-

DAJANI, 2009). Tal dado se torna preocupante quando se verificou que 37,9% dos 

indivíduos da pesquisa necessitaram de pelo menos uma intervenção endodôntica.  

Outro fator complicador são os aparatos ortodônticos fixos como bandas, 

brackets, elásticos e arcos que influenciam no acúmulo de biofilme (MCGLYNN et al., 

1987; BERGLUND; SMALL, 1990) e podem conduzir à descalcificação do esmalte e 

cárie (ROSENBLOOM; TINANOFF, 1991; CHADWICK, 1994; ZIMMER; 

ROTTWINKEL, 2004). Dos indivíduos avaliados, 63,5% que usaram aparelho 
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necessitaram de pelo menos uma intervenção endodôntica durante o tratamento 

ortodôntico. O período médio de duração do tratamento ortodôntico foi de 10 anos e 

4 meses. Segundo Ahluwalia et al. (2004), indivíduos com fissuras necessitam de um 

tratamento mais longo que indivíduos sem fissuras. No entanto, a ortodontia nem 

sempre pode solucionar casos mais complexos, como os de discrepância acentuada. 

Nestas situações, a cirurgia ortognática é indicada e muitas vezes deve ser planejada 

juntamente com a reabilitação protética, para estabelecer um bom prognóstico 

(FUKUDA et al., 2000). Este estudo demonstrou que 63,7% necessitaram de algum 

tipo de prótese durante a reabilitação. Este dado se encontra em concordância com 

Mazaheri (1962), que verificou que 60% dos indivíduos com fissuras necessitam de 

algum tipo de prótese.  

A função estética compreende uma melhoria do perfil do indivíduo, suporte ao 

lábio superior e alinhamento dos dentes. Indivíduos com fissura de lábio e alvéolo 

geralmente apresentam uma linha do sorriso baixa, ou seja, a maioria destes 

indivíduos não apresenta exposição dos dentes e tecidos gengivais enquanto estão 

sorrindo, o que facilita a realização de prótese estética, mesmo na ausência de osso 

ou tecido gengival (ESPER et al., 2009; FIAMENGUI FILHO; ALMEIDA, 2012). O 

tratamento com prótese parcial fixa ainda é amplamente indicado, sobretudo no caso 

de insucesso ou impossibilidade de realização do enxerto ósseo alveolar 

(WATANABE et al., 2005). Quando o enxerto é realizado de maneira satisfatória e no 

período ideal de reabilitação, o tratamento ortodôntico é apenas complementado com 

a reanatomização dentária, principalmente pelo fato destes indivíduos apresentarem 

frequentemente alterações relacionadas à forma, tamanho, número e posição. Em 

alguns casos, o canino assume a posição do incisivo lateral no arco e é necessária a 

transformação da forma deste elemento com a finalidade de manter a funcionalidade 

e a estética. Esta modalidade de reabilitação é geralmente menos traumática para a 

estrutura dentária. Este fato pode ser confirmado pelos resultados obtidos, onde 

apenas 12,0% dos dentes reanatomizados necessitaram de tratamento endodôntico 

(JANISZEWSKA; WĘDRYCHOWSKA−SZULCB, 2000). 

O diagnóstico endodôntico mais frequente foi o de polpa mortificada (54,0%), 

seguido pela pulpite irreversível (22,3%). Quanto ao tipo de tratamento endodôntico 

realizado verificou-se que necropulpectomia foi a mais frequente com 46,8%, seguida 
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de biopulpectomia (46,1%). No estudo de Hussne et al. (2009), 1377 dentes foram 

avaliados. A Necropulpectomia foi a terapia mais frequentemente realizada (51,34%), 

seguida pela Biopulpectomia (36,60%) e retratamento endodôntico (12,06%). Os 

autores verificaram ainda que o principal motivo para a realização do tratamento 

endodôntico em indivíduos com fissura foi cárie dentária (56,14%), seguido por 

finalidade protética (18,95%). 

A alta prevalência de cárie dentária e a frequente necessidade de reabilitação 

protética desses indivíduos aumentam a probabilidade da necessidade do tratamento 

endodôntico. Muitos indivíduos se apresentam para as cirurgias reparadoras sem 

nunca ter recebido qualquer assistência odontológica, apresentando dentes cariados 

com perda substancial de estrutura dentária e com a necessidade de uma ampla 

reabilitação oral. Além das características peculiares destes indivíduos, os aspectos 

socioeconômico e geográfico podem contribuir com este quadro. A dificuldade de 

acesso ao tratamento adequado devido à distância dos centros especializados e a 

recusa de muitos profissionais em tratar indivíduos com fissura, por insegurança ou 

falta de conhecimento, acabam restringindo a muitos destes indivíduos a atenção à 

saúde bucal (FREITAS et al., 2013).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os dentes de indivíduos com fissura completa de lábio e palato adjacentes à 

área do defeito ósseo apresentam maior risco à necessidade de intervenção 

endodôntica quando comparados aos dentes contralaterais. Este dado ressalta a 

necessidade do suporte odontológico durante o processo de reabilitação em esforços 

direcionados para a preservação dos dentes e manutenção do volume do osso 

alveolar adjacente à fenda. 
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