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RESUMO 

 

Tereza, G P G. Avaliação da condição periodontal de crianças com fissuras 

labiopalatinas [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 

Universidade de São Paulo; 2019.  

 
O periodonto saudável é um pré-requisito importante para uma dentição 

saudável e manutenção da saúde bucal e sistêmica. As afecções bucais induzidas por 

placa são encontradas com mais frequência em indivíduos com fissuras 

labiopalatinas. No entanto, pesquisas científicas relacionadas aos problemas de 

saúde bucal de crianças com fissuras labiopalatinas são escassas e carecem de 

estudos relativos à condição periodontal das mesmas. Nesse sentido, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a condição periodontal de crianças com fissuras labiopalatinas e 

compará-la com um grupo controle. O presente estudo foi realizado em 108 pacientes 

com idades variando entre 6 e 12 anos, com dentadura mista, divididas em três 

grupos: G1= crianças com fissura de lábio e rebordo com ou sem fissura de palato, 

unilaterais ou bilaterais (n=36), G2= crianças com fissuras somente de palato (n= 36) 

e G3= crianças sem fissura (n= 36). A condição periodontal foi avaliada por 

parâmetros clínicos clássicos: Índice Gengival e três índices de placa: PHP, O’Leary 

e IP. Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística, sendo que para 

índice PHP foi utilizado o teste ANOVA e os outros três índices foram submetidos ao 

teste Kruskal-Wallis. Nos três grupos também foi aplicado o teste das comparações 

de paridade; para as correlações entre os grupos foi utilizada a correlação de 

Spearman. Foi adotado nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram que 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os três grupos analisados 

quando avaliados pelos índices IP (p= 0,784) e IG (p=0,418). Com relação ao índice 

PHP também não foi observado diferença estatisticamente significativa (p= 0,126). Os 

dados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na 

avaliação através do índice de O’ Leary. A diferença encontrada foi entre os grupos 1 

e 3 (p=0,026) tendo o grupo 3 apresentado a pior condição de higiene bucal. Os 

resultados do presente estudo permitem concluir que as crianças com fissuras 

labiopalatinas não apresentaram pior condição periodontal comparadas às crianças 

sem fissuras labiopalatinas. 

Descritores: fenda labial, fissura palatina, doenças periodontais, saúde bucal 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Tereza, G P G. Periodontal status of children with cleft lip and palate [thesis]. Bauru : 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 

2019.  

 

The healthy periodontium is an important requirement for maintaining healthy teeth 

and oral and systemic health. Plaque-induced oral disorders are observed more 

frequently in individuals with cleft lip and palate. However, scientific research related 

to oral health problems of children with cleft lip and palate are scarce, and there is lack 

of studies on their periodontal status. Therefore, this study evaluated the periodontal 

status of children with cleft lip and palate, compared to a control group. The study was 

conducted on 108 patients aged 6 to 12 years, in the mixed dentition, divided into three 

groups: G1= children with cleft lip and alveolus with or without cleft palate, unilateral 

or bilateral (n=36), G2= children with isolated cleft palate (n= 36); and G3= children 

without clefts (n= 36). The periodontal status was evaluated by acknowledged clinical 

parameters: Gingival index, and three plaque indices: PHP, O’Leary and IP. The 

results were statistically analyzed; the PHP was assessed by the ANOVA test, and the 

other three indices were analyzed by the Kruskal-Wallis test. The three groups were 

also submitted to pairwise comparison; correlations between groups were assessed 

by the Spearman correlation. All tests were applied at a significance level of 5%. The 

results demonstrated no statistically significant difference between the three groups for 

the indices IP (p=0.784) and IG (p=0.418). Concerning the PHP index, there was also 

no statistically significant difference (p=0.126). Data revealed statistically significant 

differences in the evaluation by the O’Leary index, evidencing difference between 

groups 1 and 3 (p=0.026), with worse oral hygiene for group 3. It was concluded that 

children wwith cleft lip and palate did not presente worse periodontal status comapred 

to children without clefts. 

 

Keywords: cleft lip, cleft palate, periodontal diseases, oral health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As fissuras labiopalatinas são anomalias congênitas de etiologia 

multifatorial (genética e ambiental), que acometem indivíduos de todas as etnias, 

resultando da falta de coalescência dos processos maxilares e frontal. Ainda não 

existem muitos relatos na literatura esclarecendo maneiras de preveni-las, com 

exceção da utilização do ácido fólico durante o período gestacional (SHAW et al., 

1996; WILCOX et al., 2007; FREITAS et al., 2012).  

As fissuras de lábio e palato são as mais comuns, variando de 39 a 92% 

(ARCE et al., 1968; FREITAS et al., 2012) e representam o maior desafio reabilitador 

pois requerem um protocolo de tratamento mais extenso (FREITAS et al., 2012). 

Inúmeros distúrbios estão associadas às fissuras labiopalatinas, como alteração da 

fala, déficit auditivo, infecção crônica do ouvido, problemas psicossociais e 

deformidades ósseas e dentárias . (SILVA FILHO; FREITAS, 2007; FREITAS et al., 

2012).  

As crianças com fissura labiopalatina (FLP) apresentam alta incidência de 

problemas de saúde bucal, principalmente aqueles associados ao acúmulo de placa 

dental. O acúmulo de placa bacteriana sobre as estruturas dentárias é capaz de 

produzir uma variedade de irritantes locais que afetam o periodonto e podem  

desencadear as afecções bucais induzidas pela placa, como a cárie 

dentária e as doenças periodontais (KINANE; STATHOPOULOU; PAPAPANOU, 

2017, FEJERSJOV et al., 2015). Nesse sentido é estabelecida uma correlação 

positiva entre indivíduos com fissura labiopalatina e o risco aumentado para o 

desenvolvimento de cárie, gengivite e periodontite (RIZZINI et al., 1999; NERI; 

COSTA, 2002; AL-WAHADNI et al., 2005; MUTTHINENI et al., 2010; WELLS; 2013; 

NAGAPPAN; JOHN , 2015, RODRIGUES et al., 2019). A má oclusão esquelética e 

dentária, o  mal posicionamento dentário, as irregularidades do arco dentário, além do 

tratamento ortodôntico a longo prazo são facilitadores do acúmulo de biofilme e 

predispõem o  indivíduo à cárie e à doença periodontal (ALMEIDA et al., 2007; STEC 

et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009). Há de se considerar que nos indivíduos com 

fissura labiopalatina a instalação do biofilme, a formação de cálculo e o início do 

comprometimento das estruturas periodontais acontecem pelos mesmos mecanismos 

já conhecidos em indivíduos sem esta anomalia (SONOHARA, 1992).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutthineni%20RB%5Bauth%5D
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Dada a existência de relação entre doença periodontal e higiene bucal, do 

ponto de vista epidemiológico, desenvolveu-se um interesse crescente pela pesquisa 

experimental e pelas investigações clínicas (JIN et al., 2016; KINANE; 

STATHOPOULOU; PAPAPANOU ; 2017). No entanto, a literatura científica 

relacionada à condição periodontal de crianças com fissuras labiopalatinas é escassa, 

e carece de estudos relativos à prevalência, extensão e severidade da doença 

periodontal, com a presença de grupo controle. Muitos dos estudos desenvolvidos  

englobam  grande variabilidade de idades, categorizando e agrupando diferentes 

faixas etárias e estágios de desenvolvimento dentário, o que acaba denotando viés e 

generalizando os resultados.  

Cabe ressaltar que, durante a dentadura mista e início da permanente, os 

indivíduos com fissuras labiopalatinas podem apresentar complicações relacionadas 

ao envolvimento periodontal de dentes mal posicionados, com lesões de cárie, 

exigindo a intervenção combinada das áreas da periodontia e odontopediatria 

(DALBEN; LAURIS; ALMEIDA, 2013). Ainda durante a dentadura mista é iniciado o 

tratamento ortodôntico, havendo muitas vezes a necessidade da realização do enxerto 

ósseo alveolar, sendo necessária uma condição de saúde bucal adequada para que 

o tratamento da fissura labiopalatina seja bem sucedido (AL- DAJANI; 2009; 

HASLOEF; TWETMAN , 2007). Nesse sentido, torna-se necessário monitorizar a 

incidência de cárie e alterações nos tecidos periodontais em pacientes com fissura 

labiopalatina para o planejamento do atendimento odontológico, fornecendo não 

apenas tratamento odontológico curativo, mas também terapias com enfoque 

preventivo. Ainda neste contexto, avaliar a prevalência e extensão da condição de 

saúde bucal é de grande valia para o estabelecimento de medidas de prevenção, 

controle e tratamento. Para tal, os índices de placa dentária são úteis, pois permitem 

o registro de diferentes formas, sendo de grande importância na prática clínica e em 

pesquisas. 

Diante do exposto, os resultados deste estudo podem direcionar a seleção 

de índices de avaliação de placa mais adequados para esta população, 

consequentemente com formulação de diretrizes para elaboração de programas de 

prevenção para crianças com fissuras labiopalatinas, possibilitando a determinação 

de novos protocolos que permitam um melhor gerenciamento e estabelecimento de 

estratégias preventivas e terapêuticas. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kinane%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28805207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stathopoulou%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28805207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papapanou%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28805207
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FISSURA LABIOPALATINA 

 

 

A falha no nivelamento dos processos maxilares (nasais e palatinos) 

durante a quarta até a 12ª semana de vida intrauterina determina a malformação 

craniofacial mais comum na espécie humana, a fissura labiopalatina (FRASER; 

CALNAN, 1961; OWENS et al, 1985). O mecanismo etiopatogênico da fissura está 

relacionado a um padrão de herança poligênica, o que requer a interação entre fatores 

genéticos e ambientais. Inúmeros fatores ambientais têm sido identificados como 

possíveis agentes etiológicos com potencial para influenciar a embriogênese das 

fissuras. Dentre estes se destacam o fumo, álcool, condições nutricionais, estresse, 

uso de drogas e alguns medicamentos (THORNTON et al., 1996; LITTLE et al., 2004; 

KRAPELS et al., 2004; SHI et al., 2007, WILCOX et al. 2007; MOSSEY et al., 2007; 

CARMICHAEL et al., 2007; DEROO et al. 2008; KALASKAR et al., 2013; 

FIGUEIREDO et al., 2015). Tais fatores ambientais, quando associados a uma 

predisposição genética, podem influenciar na patogênese das fissuras labiopalatinas 

(MOSSEY ET AL., 2009; DIXON et al., 2011).  

As fissuras labiopalatinas são um importante problema de saúde pública e 

estima-se que sua prevalência seja de um indivíduo afetado em cada 600 recém-

nascidos (MOSSEY; LITTLE, 2009). Sugere-se que a cada 15.000 nascimentos que 

ocorrem por hora em todo o mundo, nasce aproximadamente uma criança com fissura 

a cada dois minutos (MOSSEY; LITTLE, 2009). Recentemente, em um estudo 

epidemiológico realizado na Coreia, a prevalência das fissuras labiopalatinas no total 

de nascidos vivos foi de 11,09 para 10.000 nascimentos (LEE et al., 2015). De acordo 

com Canfield et al. (2006), a prevalência estimada da fissura labiopalatina nos Estados 

Unidos foi de 10,5 -11,09 para cada 10.000 nascimentos. No Brasil, no município de 

Bauru, a prevalência das fissuras labiopalatinas é estimada em 1 para 661 nascidos 

vivos (VARGAS et al., 2013).  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeRoo%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18667525
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 2.2 CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE INDIVÍDUOS COM FISSURA 

LABIOPALATINA 

 

A fissura de lábio e palato (FLP) é uma deformidade congênita associada 

a deficiências sagital e transversal da maxila (VETTORE; SOUSA CAMPOS, 2011), 

mal posicionamento dentário e anomalias dentárias, tais como hipodontia, hiperdontia 

e transposições (AKCAM et al., 2010; TEREZA et al., 2010). A combinação da má 

oclusão esquelética e dentária com o mal posicionamento dentário e deformidades 

dos tecidos, além dos defeitos anatômicos inerentes à presença da fissura, 

irregularidade do arco dentário e tratamento ortodôntico, propiciam o acúmulo de 

biofilme pois dificultam a higiene bucal adequada (QUIRYNEN et al, 2003;. LAGES et 

al., 2004, ALMEIDA et al., 2006a; ALMEIDA et al., 2006b; ALMEIDA et al., 2006c; 

ALMEIDA et al., 2007; STEC et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009) O controle adequado 

do biofilme pode ser considerado o fator mais importante na prevenção da cárie e 

manutenção da saúde periodontal e sistêmica. É incontestável que crianças e 

adolescentes/adultos jovens com fissura labiopalatina estão em risco aumentado para 

o desenvolvimento de cárie, gengivite e periodontite (TURNER et al., 1998; 

DEWINTER et al., 2003; AHLUWALIA et al., 2004; AL-WAHADNI et al., 2005; 

MUTTHINENI et al., 2010). 

Em um estudo epidemiológico realizado em 2010, Mutthineni; Nutalapati; 

Kasagani (2010) analisaram e compararam a higiene bucal e as condições 

periodontais em pacientes com fissura de palato e pacientes com fissura de lábio e 

palato unilateral com envolvimento de rebordo. O grupo de estudo consistiu em 120 

pacientes com fissura de 12 a 18 anos, sendo 60 pacientes com fissura de palato e 

60 pacientes com fissura de lábio e palato. Para efeito de comparação, foram definidos 

quatro quadrantes: Q1- quadrante superior direito, Q2 - quadrante superior esquerdo, 

Q3 - esquerda quadrante inferior e Q4 - quadrante inferior direito, em ambos os 

grupos, e foram registrados os seguintes parâmetros: índice de placa (IP, Silness e 

Loe), índice de Sangramento (SBI), profundidade de sondagem (PPD), nível de 

inserção clínica (CAL), índice de Mobilidade de Miller e análise radiográfica para 

verificar a quantidade de perda óssea. Foi observado que a destruição periodontal foi 

maior em pacientes com fissura de lábio e palato comparados a pacientes com fissura 

isolada de palato. A má condição de higiene bucal, observada como maiores valores 

de IP, bem como a condição periodontal, avaliada pela SBI, PPD, CAL, mobilidade e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutthineni%20RB%255Bauth%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutthineni%20RB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nutalapati%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasagani%20SK%5Bauth%5D
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quantidade de perda óssea, foram maiores nos pacientes com fissura de lábio e palato 

do que em pacientes com fissura de palato. Este estudo possibilitou demonstrar que 

os pacientes com fissura de lábio, rebordo e palato apresentaram má higiene bucal e 

condição periodontal mais crítica em comparação com pacientes com fissura de 

palato. 

Perdikogianni et al. (2009) compararam a condição periodontal e a higiene 

bucal de pacientes com fissuras labiopalatinas e pacientes sem fissura (grupo 

controle). Para este estudo foram selecionadas oitenta e duas crianças e adolescentes 

gregas com idade entre 4 a 18 anos, com dentadura decídua, mista ou permanente. 

Dos pacientes com fissura, cinco apresentavam fissura palatina isolada, 26 

apresentavam fissura de lábio e palato unilateral e 10 fissura de lábio e palato bilateral. 

O exame dentário e periodontal em todos os indivíduos foi realizado usando um 

espelho dental e uma sonda periodontal OMS. O índice de placa (IP) e o índice 

gengival (IG) foram medidos para cada um dos seis dentes (16, 12, 24, 36, 32, e 44). 

Nos casos de dentadura decídua ou mista o segundo molar decíduo foi registrado em 

vez do primeiro molar permanente. Além disso, os índices de placa e gengival foram 

registrados também nos seis dentes anteriores superiores em ambos os grupos. A 

condição periodontal de cada paciente foi avaliada com a ajuda do Índice Periodontal 

das Necessidades de Tratamento (CPITN) e a profundidade de sondagem (PPD). A 

mobilidade dentária nos mesmos dentes foi verificada manualmente adotando os 

seguintes escores: 0 - representando mobilidade fisiológica, 1 - mobilidade do dente 

no sentido horizontal de até 1 mm, 2 - mobilidade do dente no sentido horizontal até 2 

mm, e 3 - mobilidade do dente em ambos os sentidos horizontal e vertical de até 3 

mm. Especificamente nas crianças e adolescentes com fissura, as medidas foram 

realizadas em todas as superfícies dos dois dentes vizinhos à área da fissura e no 

dente na área da fissura quando presente. No grupo controle, as medições foram 

realizadas nos incisivos centrais e laterais e caninos superiores. O grupo de pacientes 

com fissura de lábio e/ou palato apresentou higiene bucal mais pobre (índice de placa 

significativamente mais elevado) em comparação com o grupo controle. Os pacientes 

de ambos os grupos apresentaram grau leve de gengivite. Os pacientes com fissura, 

no entanto, mostraram uma tendência de aumento na média do índice de placa até a 

idade de 16 anos. Nas idades de 17 e 18 anos o nível de higiene bucal foi melhorado, 

mas os indivíduos com fissura continuaram a mostrar a maior pontuação com relação 

à PLI. Profundidades de sondagem de até 5,5 mm foram encontradas mais 
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frequentemente em crianças do grupo com fissura (31%) em comparação com o grupo 

controle (5%). Não houve diferença estatisticamente significativa na profundidade de 

sondagem entre os diferentes tipos de fissuras. As crianças com fissura de lábio e 

palato bilateral apresentaram o maior percentual de dentes (20%) com mobilidade 

grau 3. Os resultados sugerem que pacientes com fissuras labiopalatinas apresentam 

pior higiene bucal e condição periodontal em comparação com pacientes sem fissura. 

Os autores defendem a participação desses pacientes em um programa odontológico 

preventivo intensivo que deve começar em uma idade precoce, possivelmente 

diminuindo o risco futuro de doença periodontal. 

O periodonto saudável é um pré-requisito importante para uma dentição 

saudável e manutenção da saúde bucal e sistêmica em longo prazo. Não somente a 

busca pela estética agradável e função adequada do sistema estomatognático, mas 

também a condição de saúde do mesmo devem ser os objetivos terapêuticos do 

tratamento do paciente com fissura labiopalatina. Atualmente, neste contexto a 

odontologia também tem empenhado esforços para fomentar a prevenção das 

doenças bucais, o que representa um mecanismo mais simples, barato e inteligente 

de atenção à saúde (GARBIN et al., 2009).  

Neste âmbito, as crianças constituem um grupo prioritário no planejamento 

de qualquer programa de saúde pública, e aquelas com fissuras labiopalatinas que 

apresentam maior risco para alterações periodontais (RIZZINI et al., 1999; NERI; 

COSTA, 2002; AL-WAHADNI et al., 2005; MUTTHINENI et al., 2010; NAGAPPAN; 

JOHN, 2015) devem ser acompanhadas em programas preventivos. A prevalência e 

extensão das lesões gengivais e destruição periodontal em pacientes com fissuras 

devem ser critérios funcionais significativos na avaliação do resultado do longo 

tratamento interdisciplinar.  

A condição periodontal de crianças com fissura labiopalatina tem sido 

pouco explorada pela pesquisa científica e carece de estudos. A maioria dos estudos 

sobre a condição periodontal dos pacientes com fissuras tem sido realizada em 

adultos (BRAGEER, 1992; SIQUEIRA et al., 2006; ALMEIDA et al., 2007) ou em 

crianças e adultos jovens com faixas etárias amplas (LAGES et al ., 2004; STEC et 

al., 2007; PERDIKOGIANNI et al., 2009; BOLOOR; THOMAS, 2010), englobando 

tipos de fissuras diferentes em um mesmo grupo (CHOPRA et al., 2014), dificultando 

a clareza nos dados obtidos e muitas vezes contando com uma amostra reduzida 

(LAGES 2004; STEC et al., 2007; PERDIKOGIANNI et al., 2009).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutthineni%20RB%5Bauth%5D
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Al-Wahadni et al. (2005) examinaram 32 indivíduos com fissura 

labiopalatina, com idades de 10 a 28 anos, e um número semelhante de indivíduos 

sem fissura no intuito de avaliar e comparar o nível de doença periodontal e cárie 

dentária. Os indivíduos foram divididos em dois grupos etários: 10 a 15 anos e 16 a 

28 anos. No exame clínico foram avaliadas a quantidade de placa e inflamação 

gengival, utilizando o índice de placa de Silness e Löe (PI), índice gengival (IG), 

profundidade de sondagem (PPD) e índice de cárie (CPOD). Em cada indivíduo foram 

analisados seis dentes de acordo com o índice de RAMFJORD. Não houve diferença 

estatisticamente significativa com relação à higiene bucal, doença periodontal e 

prevalência de cárie entre os dois subgrupos de fissura examinados. Os dados obtidos 

neste estudo revelaram diferenças significativas entre os escores médios do índice 

gengival (GI: 10 a 15 anos, p=0,011; 16-28 anos, p=0) e da profundidade de sondagem 

(PPD: 10 a 15 anos, p=0,028; 16-28 anos, p=0) dos dois subgrupos etários dos 

indivíduos com fissura e do grupo controle. Diferenças significativas na média de 

índice de placa foram encontradas entre o grupo com fissura e o grupo controle (10 a 

15 anos: p=0,016; 16-28 anos; p<0,001). A experiência de cárie dentária foi 

significativamente maior em indivíduos com fissura que nos indivíduos controle. Os 

autores concluíram que indivíduos com fissura labiopalatina têm risco aumentado de 

desenvolver cárie dentária e doença periodontal quando comparados com uma 

população de indivíduos sem fissura. Os autores relataram ainda que há certa 

negligência com relação aos cuidados bucais preventivos por parte dos pacientes com 

fissura e seus cuidadores. Isso provavelmente ocorre em virtude da preocupação 

maior das famílias com outros aspectos do tratamento (estéticos e funcionais), em 

detrimento do atendimento odontológico preventivo. 

Comparar as diferenças na experiência de cárie dentária, saúde gengival, 

prevalência de má oclusão, defeitos de esmalte e lesões da mucosa bucal entre 

crianças indianas com e sem fissura labiopalatina foi o objetivo do estudo de Chopra 

et al. (2014). Este estudo foi realizado em crianças com idade entre 4 a 6 anos de 

idade, sendo 48 com fissura de lábio e/ou palato e 48 crianças sem fissura. Foram 

avaliados seis dentes: segundo molar superior direito decíduo (55), incisivo superior 

direito decíduo (51), primeiro molar superior esquerdo decíduo (64), segundo molar 

inferior esquerdo decíduo (75), incisivo inferior esquerdo decíduo (71), primeiro molar 

inferior direito decíduo (84). A saúde gengival foi avaliada pelo Índice Debris 

simplificado e Índice Gengival. Defeitos do desenvolvimento do esmalte, má oclusão, 
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assim como as lesões da mucosa bucal foram registradas como presentes ou 

ausentes. Os resultados mostraram que as crianças com fissuras tiveram maiores 

escores de índice de placa (0.92) e maiores escores do índice gengival (0,83) do que 

as crianças sem fissuras (0,72 e 0,83, respectivamente) ambos com diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,005 e 0,002, respectivamente). Este estudo 

demonstrou que realmente existem diferenças nas condições de saúde bucal entre 

crianças com e sem fissuras. As crianças com fissura apresentaram piores condições 

em relação à cárie dentária, saúde gengival, saúde da mucosa bucal e má oclusão.  

O tamanho da amostra é outro fator de grande variabilidade nos estudos, 

assim como a unidade amostral. Segundo Hohlfeld e Bernimoulin (1993) uma amostra 

com maior número de dentes é fundamental para maior exatidão dos níveis de 

doença. 

Atualmente existe apenas um estudo comparando as condições de saúde 

bucal entre os tipos de fissura em crianças e adultos jovens. A amostra de apenas 80 

crianças e adultos jovens (6 a 18 anos) englobando dentaduras decídua, mista e 

permanente, dificultando uma análise clara (NAGAPPAN; JOHN, 2015), além de 

utilizar na metodologia um índice parcial para avaliação da higiene bucal, podendo 

subestimar ou superestimar a condição periodontal nestes indivíduos (EKE et al., 

2012). Geralmente nos grupos de indivíduos mais jovens e nas populações 

periodontalmente mais saudáveis há maior probabilidade de a doença ser 

subestimada (AINAMI; AINAMO, 1985; CARLOS et al., 1987; MILLER et al.,1990).  

Estudos que consideram o indivíduo como unidade provêm informação 

sobre a existência, severidade e extensão da doença, enquanto a descrição por 

sextantes e faces fornece caracterização detalhada da doença (BROWN et al., 1990). 

Não foi encontrada pesquisa sobre as condições de saúde bucal entre os 

diferentes tipos de fissura em crianças ainda na dentadura mista, englobando uma 

amostra considerável. Há que ser considerado que no início da dentadura mista inicia-

se o tratamento ortodôntico das crianças com fissuras, e é fundamental que estas 

estejam e mantenham a condição de saúde bucal adequada (FREITAS et al., 2012; 

DALBEN et al., 2013).  

Com a vigente escassez de dados disponíveis na literatura sobre a 

prevalência e severidade da doença periodontal em crianças com fissura 

labiopalatina, o presente estudo objetivou identificar a condição de saúde bucal de 

crianças com fissuras labiopalatinas e compará-la com um grupo controle. Estudos 
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epidemiológicos como este são imprescindíveis para avaliar o comportamento e as 

condições clínicas de determinada população, aqui estabelecida como os pacientes 

com fissura labiopalatina. Estes conhecimentos podem servir para o planejamento do 

tratamento, possibilitando estabelecer novas estratégias preventivas e terapêuticas, 

visando impedir a progressão de doenças e a manutenção da condição de saúde 

bucal.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a condição periodontal de crianças com 

fissuras labiopalatinas e comparar com um grupo controle. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

O presente estudo foi realizado em 108 pacientes com fissura de lábio e 

rebordo com ou sem fissura de palato, unilaterais ou bilaterais, e pacientes sem fissura 

(grupo controle), com idades variando entre 6 a 12 anos de ambos os sexos. Os 

pacientes selecionados com fissuras labiopalatinas estavam matriculados no Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC/USP), localizado na cidade de Bauru, São Paulo. Os pacientes pertencentes 

ao grupo controle, sem fissura, foram recrutados na Clinica da Disciplina de Ortodontia 

da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP), 

localizado na cidade de Bauru, São Paulo. 

Foram excluídos da amostra pacientes com fissura pré-forame incompleta 

sem comprometimento alveolar, a fim de padronizar a amostra e assim obter maior 

clareza na avaliação proposta neste estudo. O grupo de fissuras com 

comprometimento somente do palato foi agrupado separadamente, uma vez que este 

tipo de fissura não causa descontinuidade óssea, desta forma não comprometendo a 

integridade do rebordo alveolar, sem alteração nos germes dentários ou 

irregularidades no arco dentário. 

Também foram excluídos da amostra pacientes com outras anomalias 

congênitas associadas e com alterações sistêmicas. 
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4.3 ESTIMATIVA E COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

O tamanho da amostra necessário para o estudo foi calculado como sendo 

n=108, com poder de 80% e erro alfa de 5%, com base nos resultados da avaliação 

epidemiológica da condição periodontal (prevalência e severidade) em indivíduos com 

fissura labiopalatina do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidades de São Paulo (ALMEIDA, 2007). 

Os pacientes foram divididos em três grupos: Grupo 1 (n=36): pacientes 

com fissura de lábio e rebordo e/ou palato, Grupo 2 (n=36): pacientes com fissura de 

palato e Grupo 3 (n=36): pacientes sem fissura (controle).  

 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DO ESTUDO 

 

Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo-HRAC-

USP (CAAE: 55015016.6.0000.5441) . 

Antes de serem submetidas ao exame, as crianças concordaram com sua 

participação (Termo de Assentimento). Os responsáveis por elas e as mesmas foram 

informados a respeito da avaliação à qual as crianças seriam expostas e os objetivos 

do estudo e, após aceitarem, os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

 

4.5 EXAME CLÍNICO 

 

Foi realizada anamnese para obtenção de informações sobre cada 

indivíduo, incluindo idade, estado de saúde geral e tipo de fissura. 

Os exames clínicos foram realizados por dois odontopediatras após 

calibração, em cadeira odontológica com boa luminosidade, utilizando espelho 

odontológico e sonda exploradora. Dez indivíduos foram examinados duas vezes. O 
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coeficiente kappa foi utilizado para avaliar a confiabilidade de todos os dados 

coletados (SIEGEL, CASTELLAN; 1988), e a concordância foi maior que 85%.  

 

 

4.6 PARÂMETROS CLÍNICOS 

 

4.6.1 Avaliação da inflamação do tecido gengival 

 

O método utilizado neste estudo para avaliação do Índice Gengival foi o 

Índice de Löe (LÖE, 1967). Por meio deste índice foram avaliados os tecidos gengivais 

ao redor de cada dente, divididos em seis unidades: disto-vestibular, vestibular, mesio-

vestibular, disto-lingual, lingual e mesio-lingual. Os critérios para avaliação do índice 

gengival são: 

0= gengiva normal 

1 = inflamação incipiente: discreta alteração de cor e edema, ausência de 

sangramento à sondagem. 

2 = inflamação moderada: gengiva avermelhada, edemaciada e brilhante, 

sangramento à sondagem. 

3 = inflamação severa: tendências à sangramento espontâneo. 

De acordo com os índices obtidos, resultantes da média aritmética de cada 

dente, a gengivite é classificada como incipiente quando o grau for de 0,1 a 1,0; 

moderada de 1,1 a 2,0; e severa entre 2,1 e 3,0. 

 

4.6.2 Avaliação da higiene bucal 

 

4.6.2.1. Índice PHP 

Este índice foi desenvolvido e validado por Podshadley e Haley (1964) e 

envolve a utilização de evidenciador de placa. Neste estudo foi utilizada solução de 

verde de malaquita a 0,6%, preparada no Laboratório de Bioquímica do Departamento 

de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru. O índice engloba a 

avaliação dos seguintes dentes: primeiro molar superior direito, incisivo central 

superior direito, primeiro molar superior esquerdo, incisivo central inferior esquerdo, 

primeiro molar inferior esquerda, primeiro molar inferior direito. A coroa clínica é 

subdividida longitudinalmente em terços mesial, médio e distal. O terço médio é 
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subdividido horizontalmente em terços gengival, médio e terço oclusal. O resultado 

final é a média aritmética dos dentes avaliados. 

 

 4.6.2.2. Índice de Placa (IP)   

Preconizado por Silness e Löe (1964), este índice avalia a presença de 

biofilme na área cervical dos dentes. Todos os sítios de todos os dentes foram 

avaliados: mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual, disto-

lingual. A avaliação foi feita com espelho bucal, sonda exploradora ou periodontal e 

jato de ar. Os critérios para avaliação deste índice são: 

0= ausência de placa 

1= uma película de placa aderida à cervical do dente adjacente à margem 

gengival. A placa pode ser reconhecida apenas correndo-se a sonda pela superfície 

do dente.  

2= acúmulo moderado de placa dentro da bolsa/sulco ou na margem 

gengival vista a olho nú. 

3= acúmulo abundante de placa dentro da bolsa e próximo a margem 

gengival. 

 

4.6.2.3. Índice de O’Leary  

Após a utilização do evidenciador de placa verde de malaquita, o registro 

de placa, expresso em porcentagem, foi baseado na presença de placa corada nas 

superfícies dentárias mesial, distal, vestibular e lingual de todos os dentes. O cálculo 

do índice foi feito dividindo-se o número de superfícies contendo placa corada pelo 

número total de superfícies examinadas e multiplicando-se por 100 (O’ LEARY; 1972). 

Os pacientes receberam profilaxia profissional após a realização dos 

exames. Também foram realizadas instruções de higiene bucal para as crianças 

individualmente e também orientações aos responsáveis após a evidenciação de 

placa. Pacientes nos grupos de estudo que apresentaram necessidade de tratamento 

restaurador foram agendados para tratamento no HRAC-USP. 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Cada grupo foi submetido individualmente ao teste de Kolmogorov-

Smirnov. Na comparação entre os grupos e nos grupos, foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA) para o índice PHP, único índice que passou pelo teste de 

normalidade, e o teste de Kruskal-Wallis para os índices IP, O’Leary e IG.  

 Nos três grupos também foi aplicado o teste das comparações de 

paridade. Para as correlações entre as variáveis foi utilizada a correlação de 

Spearman. Neste estudo foi adotado o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A análise descritiva dos dados relativos a cada grupo em estudo está apresentada 

nas tabelas 1, 2 e 3. A média de idade dos indivíduos do grupo 1 que apresentavam fissura 

de lábio e rebordo com ou sem fissura de palato foi 8,39 ± 1,609 anos, nos indivíduos do 

grupo com fissura somente de palato (grupo 2) foi 8,11 ± 1,879, e dos indivíduos do grupo 

controle (grupo 3) foi 8,53 ± 1,331 anos. 

Em relação à presença de placa avaliada pelo índice O’Leary, o grupo 3 obteve o 

escore médio mais alto, de 99,8% (tabela 3). O grupo 1 obteve escore médio de 96,98%, e 

o grupo 2 alcançou 96,46% (tabelas 1 e 2). Na avaliação pelo índice PHP o escore mais alto 

também foi observado para o grupo 3 com 4,29, o grupo 2 obteve 4,15 e o grupo 1 4,0. Com 

o índice de placa IP o grupo 1 apresentou escore médio de 0,21, o grupo 2 obteve 0,22 e o 

grupo 3 atingiu 0,21. A comparação dos índices de placa entre os grupos de estudo está 

ilustrada também na figura 1 (figura1). 

No IG as médias obtidas foram 0,09 para o grupo I, 0,08 para o grupo 2 e 0,07 

para o grupo 3 (tabelas 1, 2 e 3).  De acordo com os valores do índice gengival, 88,8% das 

crianças do grupo 1 apresentavam gengivite incipiente (IG= 0,1- 1) e 11,02% gengiva normal 

(IG=0). No grupo 2, 88,8% das crianças apresentavam gengivite incipiente e 11,02% gengiva 

normal. Entre as crianças do grupo 3, 83,3% apresentavam gengivite incipiente e 16,7% 

gengiva normal. 

A tabela 4 mostra a comparação entre os três grupos com relação aos índices IP, 

O’Leary e IG. Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os três grupos analisados (p>0,05) quando avaliados pelos índices IP 

(p=0,784) e IG (p= 0,418). Com relação ao índice PHP (tabela 5) também não foi observada 

diferença estatisticamente significativa (p=0,126).  

Os dados revelaram diferenças significativas entre os grupos na avaliação pelo 

índice de O’Leary. Foi encontrada diferença entre os grupos 1 e 3 (p=0,026) (figura 2 e 

quadro 1). 

O coeficiente de Spearman (p=0,019) evidencia, considerando todos os grupos 

juntos, que quanto maior a idade maior o índice gengival (tabela 6). Também foi notada 

correlação positiva entre os índices O’Leary e o índice PHP  (p=0) e entre os índices  O’Leary 

e  IP (p= 0,001), entre o índice PHP e índice IP (p= 0,027), e entre os índices IP e IG (p=0) 

(tabela 6). Ao avaliar o grupo I nota-se que houve correlação positiva entre o índice O’Leary 
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e o índice PHP (p=0,027), entre o índice O’Leary e o índice IP (p= 0,022), e entre IP e IG 

(p=0) ( tabela 7). No grupo 2 foram encontradas correlações entre os índices O’Leary e o 

índice PHP (p=0,001). Dentro do grupo 3 existiu correlação entre a idade e o índice IG 

(p=0,006) e entre os índices PHP e IP (p=0,006). 

 

Tabela 1. Média, desvio padrão, mínimo e máximo e percentis relativos a idade, e 

índices O’Leary, PHP, IP e IG do grupo 1. 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Percentis 

25o. 
50º 

(Mediana) 75º 

Idade 36 8,39 1,609 6 11 7,00 8,00 10,00 

I OL 36 96,981 6,1700 70,0 100,0 95,250 100,000 100,000 

PHP 36 4,00583 0,648327 2,830 5,660 3,50000 4,00000 4,50000 

IP 36 0,21775 0,175301 0,000 0,637 0,06750 0,17150 0,31575 

IG 36 0,09058 0,084053 0,000 0,345 0,02500 0,06800 0,12800 

 

 

Tabela 2. Média, desvio padrão, mínimo e máximo e percentis relativos a idade, e 

índices O’Leary, PHP, IP e IG do grupo 2. 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Percentis 

25o. 
50º 

(Mediana) 75º 

Idade 36 8,11 1,879 6 11 7,00 7,00 10,00 

I OL 36 96,467 12,9299 28,7 100,0 100,000 100,000 100,000 

PHP 36 4,15458 0,634890 2,500 5,000 3,83000 4,33000 4,66000 

IP 36 0,22522 0,142357 0,000 0,675 0,11200 0,21250 0,30775 

IG 36 0,08028 0,084533 0,000 0,350 0,02350 0,05800 0,08300 

 

 

Tabela 3. Média, desvio padrão, mínimo e máximo e percentis relativos a idade, e 

índices O’Leary, PHP, IP e IG do grupo 3. 

 N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Percentis 

25o. 
50º 

(Mediana) 75º 

Idade 34 8,53 1,331 6 11 8,00 8,00 9,25 

I OL 36 99,875 0,4449 97,8 100,0 100,000 100,000 100,000 

PHP 36 4,29800 0,519182 2,500 5,000 4,00000 4,33000 4,66000 

IP 36 0,21186 0,134250 0,022 0,625 0,09950 0,20050 0,28175 

IG 36 0,07511 0,089412 0,000 0,364 0,02000 0,04950 0,09650 
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Figura 1. Comparação dos três índices de placa entre os grupos em estudo.   

 

 

 

 

 

Tabela 4. Avaliação entres os três grupos e nos grupos relativa ao índice PHP 

  

  
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z p 

Entre 
Grupos 

1,537 2 0,768 2,109 0,126 

Nos 
grupos 

38,254 105 0,364     

Total 39,790 107       

(ANOVA p<0,05) 
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Tabela 5. Comparação dos índices O’Leary, IP e IG para todos os grupos.  

  Idade I OL IP IG 

H de 
Kruskal-
Wallis 

2,013 7,224 0,488 1,744 

gl 2 2 2 2 

p 0,366 0,027* 0,784 0,418 

* Número na cor vermelha representa diferença estatisticamente significativa. Teste de Kruskal-

Wallis, p<0,05)  

 

Figura 2. Gráfico de comparações de paridade relativo ao índice O’Leary.  

              j 
Cada nó mostra o posto médio de amostra de grupo. 

 
 

Quadro 1. Comparações de paridade relativas ao índice O’Leary.  
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Tabela 6. Correlações das variáveis entre todos os grupos  

  Idade I OL PHP IP IG 

rô de 
Spearman 

Idade r 1,000 0,035 -0,052 0,001 ,228* 

p   0,724 0,595 0,989 0,019 

N 106 106 106 106 106 

I OL r 0,035 1,000 ,455** ,326** 0,104 

p 0,724   0,000 0,001 0,284 

N 106 108 108 108 108 

PHP r -0,052 ,455** 1,000 ,213* 0,004 

p 0,595 0,000   0,027 0,964 

N 106 108 108 108 108 

IP r 0,001 ,326** ,213* 1,000 ,390** 

p 0,989 0,001 0,027   0,000 

N 106 108 108 108 108 

IG r ,228* 0,104 0,004 ,390** 1,000 

p 0,019 0,284 0,964 0,000   

N 106 108 108 108 108 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

 

 

 

Tabela 7. Correlações entre as variáveis relativas ao grupo 1   

 

  Idade I OL PHP IP IG 

rô de 
Spearman 

Idade r 1,000 -0,037 -0,304 -0,097 0,003 

p   0,829 0,071 0,575 0,985 

N 36 36 36 36 36 

I OL r -0,037 1,000 ,368* ,382* 0,010 

p 0,829   0,027 0,022 0,953 

N 36 36 36 36 36 

PHP r -0,304 ,368* 1,000 0,091 0,109 

p 0,071 0,027   0,598 0,529 

N 36 36 36 36 36 

IP r -0,097 ,382* 0,091 1,000 ,679** 

p 0,575 0,022 0,598   0,000 

N 36 36 36 36 36 

IG r 0,003 0,010 0,109 ,679** 1,000 

p 0,985 0,953 0,529 0,000   

N 36 36 36 36 36 
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Tabela 8. Correlações entre as variáveis relativas ao grupo 2   

 

  Idade I OL PHP IP IG 

rô de 
Spearman 

Idade r 1,000 0,154 0,253 0,023 0,279 

p   0,370 0,136 0,894 0,099 

N 36 36 36 36 36 

I OL r 0,154 1,000 ,533** 0,283 0,299 

p 0,370   0,001 0,094 0,077 

N 36 36 36 36 36 

PHP r 0,253 ,533** 1,000 0,116 0,179 

p 0,136 0,001   0,501 0,297 

N 36 36 36 36 36 

IP r 0,023 0,283 0,116 1,000 0,302 

p 0,894 0,094 0,501   0,074 

N 36 36 36 36 36 

IG r 0,279 0,299 0,179 0,302 1,000 

p 0,099 0,077 0,297 0,074   

N 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Correlações entre as variáveis relativas ao grupo 3  

 

  Idade I OL PHP IP IG 

rô de 
Spearman 

Idade r 1,000 0,010 -0,129 0,101 ,459** 

p   0,954 0,465 0,568 0,006 

N 34 34 34 34 34 

I OL r 0,010 1,000 0,295 0,257 0,192 

p 0,954   0,081 0,130 0,261 

N 34 36 36 36 36 

PHP r -0,129 0,295 1,000 ,452** -0,211 

p 0,465 0,081   0,006 0,218 

N 34 36 36 36 36 

IP r 0,101 0,257 ,452** 1,000 0,226 

p 0,568 0,130 0,006   0,185 

N 34 36 36 36 36 

IG r ,459** 0,192 -0,211 0,226 1,000 

p 0,006 0,261 0,218 0,185   

N 34 36 36 36 36 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A doença periodontal tem como principal agente etiológico o biofilme 

dentário, podendo estar relacionada à higiene bucal inadequada (HUJOEL et al 

2000NEWMAN;TAKEI ; KLOKKEVOLD , 2006,  CHAPPLE et al., 2015). Neste estudo, 

a presença de placa dentária não teve relação com a presença de gengivite. Nenhum 

dos três grupos avaliados apresentou escore maior que 1 no IG, sendo considerados 

como gengivite incipiente, apesar de todos apresentarem escore médio entre 3,5 - 5,0 

considerado como higiene bucal rum, escore mais alto na avaliação pelo índice PHP.   
 
A gengivite tem sido demonstrada por investigações epidemiológicas e 

clínicas ter seu início e manutenção pela presença de depósitos de placa madura ao 

redor dos dentes (LÓPEZ, FERNÁNDEZ, BAELUM, 2006, SCHROEDER; RIBEIRO, 

2004; MATHUR et al., 2018, MURAKAMI et al., 2018). Alguns estudos a respeito da 

gengivite experimental demonstraram que, após 21 dias da suspensão da escovação, 

ocorre acúmulo placa e desenvolve-se a inflamação gengival (LÖE; THEILADE; 

JENSEN, 1965; THEILADE et al., 1966). Já foi relatado que o início e a gravidade da 

resposta inflamatória ao acúmulo de placa dentária difere entre indivíduos 

(TROMBELLI; 2004). Essas diferenças poderiam ser atribuídas a diferentes taxas de 

acúmulo de placa ou diferentes espécies bacterianas presentes no biofilme 

microbiano. No entanto, em estudos subsequentes foi relatado que indivíduos com 

placa dentária qualitativa ou quantitativamente semelhante poderiam apresentar 

respostas inflamatórias substancialmente diferentes (TROMBELLI et al., 2004; 

TROMBELLI et al., 2005). Sugere-se que a extensão e a gravidade da doença 

periodontal são fortemente determinadas pela resposta hiperimuno-inflamatória do 

indivíduo, desencadeada por bactérias e modulada por vários fatores genéticos, 

epigenéticos, ambientais e do hospedeiro (PAGE et al., 1997; KORNMAN; 2008; 

CEKICI et al., 2014). Nesse sentido, há de se considerar também que espécies 

microbianas subgengivais em crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas não 

diferem quando comparadas a das crianças e adolescentes sem fissura (QUIRYNEN 

et al., 2003; PERDIKOGIANNI et al., 2009; SUNDELL et al., 2018). Ainda assim, 

considerando os três grupos em estudo, foi observada prevalência de gengivite em 

mais de 87% das crianças. Utilizando o mesmo índice gengival para avaliar a 

epidemiologia da gengivite em crianças e adolescentes sem fissuras, Funieru et al. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.12674#jcpe12674-bib-0013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundell%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29392531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funieru%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27093564
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(2016 )  relatou prevalência de gengivite em mais de 91% das crianças. Sugere-se 

que crianças com mais de 7 anos de idade têm alta prevalência e severidade de 

gengivite, particularmente devido à puberdade ou presença de dentadura mista 

(STAMM; 1986; MASCARENHAS et al., 2003, AMRAN et al., 2016). Mais 

recentemente, em outro estudo realizado com crianças sem fissura de 8 a 12 anos, 

foi relatado que 2,07% apresentavam gengiva saudável livre de gengivite (IG=0), 

enquanto 77,6% apresentava gengivite incipiente (GI 0,1-1,0). Considerando a 

amostra total, 97,93% apresentavam gengivite (Ballouk; Dashash, 2018). 

Com relação à higiene bucal e prevalência de gengivite, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os três grupos quando avaliados pelos 

índices IP, PHP e IG. Os resultados sugerem que as crianças com fissuras 

labiopalatinas não apresentam pior higiene bucal em comparação com crianças sem 

fissuras. Esses dados contradizem trabalhos anteriores realizados por Bragger et al. 

(1985), Wong e King (1998), Schultes et al. (1999), Al- Wahadni et al. (2005), 

Parapanisiou et al. (2009), Hazza et al. (2011), Chopra et al. (2014) e Veiga et al. 

(2017). Utilizando o mesmo índice de placa IP e índice gengival IG, Hazza et al. (2011) 

encontraram diferença estatisticamente significativa ao avaliar 48 crianças de 8 a 12 

anos com fissuras labiopalatinas e crianças sem fissuras. Obtiveram com relação ao 

IG para o grupo de crianças com fissura o escore 1,45 ±0,55, e 0,99±0,58 para o grupo 

sem fissura (p=0,002). No IP encontraram escores de 1,83±0,65 no grupo com fissura 

e 1,18±0,26   no grupo controle (p=0,00). Mais recentemente, em um estudo realizado 

na Tailândia, foi demonstrado que as crianças com fissuras labiopalatinas, 

apresentaram níveis mais elevados de gengivite e pior higiene bucal do que as 

crianças do grupo controle quando avaliadas pelo índice de placa IP (p=0,02) e índice 

gengival IG (p= 0,01).  Os escores obtidos foram significativamente maiores nas 

crianças com fissura (IG= 0,55 ± 0,26 e IP = 0,99 ±0,47) do que nas crianças 

pertencentes ao grupo controle (IG=0,43 ± 0,32 e IP= 0,85 ± 0,55) (PISEK et al., 2014). 

No entanto, resultado semelhante ao presente estudo foi encontrado por Lucas et al. 

(2000), que relataram não existir diferença estatisticamente significativa nos escores 

dos índices de placa e gengivite entre as crianças com fissuras labiopalatinas e os 

indivíduos do grupo controle. Porém, no citado estudo, há de considerar que a amostra 

coletada abrangia uma faixa etária mais ampla, com indivíduos com idades de 3 a 18 

anos; no índice gengival, a gengivite foi relatada apenas como presente ou ausente. 

Com relação ao índice de placa, neste referido estudo, foi avaliada apenas a presença 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amran%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27484595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parapanisiou%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19627672
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de placa nas superficies dentárias mesial e distal, o que pode ter subestimado a 

análise da presença de placa dentária em alguns indivíduos.  

Sugere-se que exista correlação entre o tipo de fissura mais agressivo e 

uma pior higiene bucal (PAUL; BRANDT, 1998; BRAGGER et al., 1985; COSTA et al., 

2003; AHLUWALIA et al, 2004, MUTTHINENI et al. 2010). Este fato seria decorrente 

da dificuldade encontrada devido à anatomia da área da fissura, cicatrizes advindas 

das cirurgias de queiloplastia e enxerto ósseo, mobilidade limitada do lábio, 

hiperplasia gengival, além do receio de manipular esses tecidos por parte das crianças 

e responsáveis (DAHLLÖF et al., 1989;  TURNER et al., 1998  PAUL; BRANDT, 1998; 

PARAPANISIOU et al., 2009; MUTTHINENI et al 2010). No grupo 1 deste estudo 

foram selecionadas as crianças com os tipos de fissura mais complexas, que causam 

maior comprometimento estético e funcional, incluindo aquelas com fissuras de lábio 

e rebordo e/ou palato. Comparando este grupo com o grupo 2, que incluiu somente 

as crianças com fissura de palato, não houve diferença estatisticamente significativa 

em nenhum índice utilizado na avaliação de higiene bucal e gengivite, dados também 

encontrados por Al-Wahadni et al. (2005) e Pisek et al. (2014). 

Dada a existência de relação entre doença periodontal e higiene bucal, do 

ponto de vista epidemiológico, desenvolveu-se um interesse crescente pela pesquisa 

experimental e pelas investigações clínicas. O conhecimento do problema, sua 

extensão, severidade, bem como das hipóteses causais é de grande valia para o 

estabelecimento de medidas de prevenção, controle e tratamento. Desta forma, o uso 

de índices de placa tornou-se cada vez mais frequente, sendo de grande valia a 

determinação do poder discriminatório dos mesmos. Diante da escassez de dados 

robustos avaliando a condição periodontal de crianças com fissuras labiopalatinas 

com inclusão de grupo controle, nos valemos de uma amostra grande e representativa 

com intervalo de idades bem próximas a fim de padronizar a amostra. O ponto forte 

deste estudo foi a utilização de três índices de placa, a fim de avaliar a condição de 

higiene bucal tanto de forma qualitativa como quantitativa, verificando se existia 

correlação entre os mesmos e proporcionando assim uma efetiva avaliação e 

comparação da condição periodontal de crianças com fissuras labiopalatinas e 

crianças sem fissuras. Dentre os três índices de placa utilizados, o PHP é um índice 

qualitativo e de avaliação mais rápida, pois envolve a avaliação de apenas seis dentes, 

diferentemente dos outros dois índices que avaliam todos os dentes presentes. O 

índice de placa IP demanda mais tempo pois envolve a utilização de sonda 
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exploradora nos sítios mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, 

lingual, disto-lingual de todos os dentes portanto sua aplicação em crianças pode ser 

mais complicada. O índice O’Leary pareceu superestimar a presença de placa, por 

detectar e considerar qualquer quantidade de placa corada na superfície como 

presente, agrupando assim condições de higiene bucal diversas em um único escore. 

Foi constatada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 e 3 na 

avaliação pelo índice de O’ Leary. (p=0,026). O grupo controle apresentou a pior 

higiene bucal.  

Dentre os índices que preconizavam o uso de evidenciador de placa, mais 

de 96% das superfícies dentárias de cada criança foram coradas considerando todos 

os grupos, quando avaliados pelo índice O’Leary. Com o índice PHP todos os grupos 

apresentaram escore médio maior do que 4,0, sendo considerados higiene bucal ruim. 

No grupo 1, 77,77% apresentaram higiene bucal ruim. Stec et al. (2007) também 

encontraram, em crianças com fissura de lábio, rebordo e/ou palato escore para a 

placa dentária de mais de 70%. Nesse sentido há de se considerar que é raro observar 

ausência absoluta de placa dentária nos indivíduos e especialmente em crianças que 

já escovam sozinhas, mas não possuem tanta destreza manual para tal. 

Provavelmente é encontrado certo nível de placa dentária em todos os indivíduos, e 

em muitos clinicamente compatível com a saúde gengival (O’LEARY; 1970).  
Apesar do fato de a prevalência de gengivite ter sido alta tanto no grupo de 

crianças com fissuras labiopalatinas (88,8%) como no grupo sem fissura (83,3%), 

tanto o IP quanto o IG estavam dentro de faixas razoáveis.Assim, podemos dizer que 

o estado de saúde bucal quanto ao seu aspecto gengival ainda é bom, mas pode ser 

melhorado pela implementação de programas preventivos abrangentes, bem como 

aumentar a conscientização sobre saúde gengival e saúde bucal em geral, pois a 

presença de doenças gengivais é um grande indicador para o desenvolvimento 

posterior de doenças periodontais e muitas outras doenças relacionadas à saúde 

bucal (CDC; 2018).  

Comparando os três grupos com relação à presença de placa dentária, o 

grupo controle foi o que obteve os piores escores médios nos índices PHP e O’Leary. 

Convém salientar nesse sentido que o HRAC é um centro de referência no tratamento 

de indivíduos com fissuras labiopalatinas, e apesar dos pacientes e suas famílias 

estarem preocupados com outros aspectos do tratamento (cirúrgico, fonoaudiológico, 

social, psicológico e nutricional), não negligenciam o atendimento odontológico 
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preventivo. Existe neste hospital um foco no atendimento odontológico, sendo 

realizado um trabalho preventivo e educativo desde as primeiras visitas quando o 

paciente ainda é bebê. Semelhante a este caso é o citado no estudo de Lucas et al. 

(2000), que foi realizado em um centro multidisciplinar de Londres, onde os pacientes 

também recebem atendimento odontológico preventivo desde a mais tenra idade.  

Diante disso, podemos ressaltar que a variação anatômica devido à 

presença da fissura não deve ser considerada um fator decisivo na condição 

periodontal de crianças com fissuras labiopalatinas. Apesar dos pacientes com fissura 

labiopalatina apresentarem algumas condições que facilitam o acúmulo de placa e 

potencialmente apresentarem uma tendência maior a pior higiene bucal e assim um 

risco aumentado para a doença periodontal, com orientações periódicas sobre higiene 

bucal reforçadas por um programa de manutenção da saúde bucal diária é possível 

prevenir e impedir a progressão da doença periodontal.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que as crianças com 

fissuras labiopalatinas não apresentam uma pior condição periodontal comparadas às 

crianças sem fissuras labiopalatinas. 
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