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RESUMO 

 

Introdução: O objetivo dessa pesquisa é avaliar, após a finalização 

ortodôntica de adultos jovens reabilitados no Hospital de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (HRAC-USP),os aspectos microestéticos dos dentes 

anterossuperiores de indivíduos com fissura transforame incisivo (FTI) bilateral (FB) 

comparando-os com pacientes com FTI unilateral, considerando, desses últimos, os 

lados com fissura (FU) e sem fissura (SF). Assim, o incisivo central (IC), incisivo 

lateral (IL) e o canino (C) foram avaliados quanto à proporção entre largura e altura 

dentária (PL/H), proporção entre largura aparente em vista frontal -proporção áurea 

(PLA), distância vertical entre as bordas incisais (DVB), distância vertical entre as 

margens gengivais (DVM), angulação da coroa dentária (ANG) e inclinação da coroa 

dentária - torque (INC). Métodos: Foram estudados 100 modelos 3D obtidos por 

digitalização dos modelos de gesso de indivíduos com FTI (SF e FU: 59 pacientes e 

FB: 41 pacientes), os quais foram submetidos a análises no software 

OrthoAnalyzerTM 3D (3Shape A/S, Copenhagen, Denmark). As comparações entre 

os múltiplos grupos foram realizadas por meio do teste Kruskall-Wallis 

complementado pelo método de Dunn’s nos dados não paramétricos, e teste Anova 

complementado com o teste Tukey nos dados paramétricos, adotando-se 5% como 

nível de significância. Resultados: A composição amostral em relação à idade (FU e 

SF: 21 anos; FB: 24 anos), gênero (FU e SF: 63% homens e 37% mulheres; FB: 

68% homens e 32% mulheres) e raça, (FU e SF: 98% brancos e 2% negros; FB: 

95% brancos e 5% negros) apresentou grande homogeneidade. No presente 

trabalho, somente a variável angulação não apresentou diferença entre grupos 

(p>0,05). Para todas as outras houve diferença (p<0,05) para pelo menos um dente 

(C, IL, IC). Assim, a respeito da PL/H: em C e IC, observou-se diferença (p<0,05) 

entre FU e SF. Na PLA: para C/IL, ocorreu diferença (p<0,05) entre SF com FU e FB 

e, para IL/IC, contatou-se diferença (p<0,05) entre FU e SF. No que se refere à DVB: 

entre IC e C houve diferença (p<0,05) entre SF com FU e FB. Quanto à DVM: para 

C, a DVM mostrou-se diferente (p<0,05) entre todos os grupos, e nos IL houve 

diferença (p<0,05) entre SF com FB e FU; além disso, a DVM entre IC apresentou 

diferença (p<0,05) entre indivíduos com FTI unilateral (SF+FU) comparados com FB.  

  





 

Na variável INC: para IL e IC, constatou-se diferença (p<0,05) entre FU e FB. 

Conclusões: Dos resultados concluiu-se que há diferenças nos aspectos 

microestéticos dentários da região com fissura (FU e/ou FB) quando comparada a 

sem fissura (SF), havendo diferenças inclusive entre FU e FB. Notadamente, na 

PL/H: há maiores proporções para C e menores para IC em FU que em SF. Quanto 

à PLA: entre C/IL encontrou-se valores maiores em SF que em FU e FB, e entre 

IL/IC, a PLA do grupo FU foi maior que a do SF. Relativo à DVB: constatou-se C 

mais proeminentes em SF que em FU e FB. Correspondente à DVM: tomando IC 

como referência, as DVM dos C são mais incisais na seguinte ordem: FU, FB e SF; 

para IL e a mesma referência, há menores DVM em FU e FB que em SF; e a DVM 

dos IC apresenta menores desníveis em FB que em SF+FU. Na INC: IL e IC 

apresentaram torques vestibulares menos acentuados em FB que em FU. 

 
Palavras-chave: Fenda labial. Fenda palatina. Estética. Ortodontia. Periodontia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Evaluation of dental micro-aesthetics after orthodontic treatment in 

patients with unilateral or bilateral complete cleft lip and palate using digital 

models 

 

 Introduction: The aim of this study is to evaluate, after the orthodontic 

treatment of rehabilitated young adults at the Hospital of Craniofacial Anomalies of 

the University of São Paulo (HRAC-USP), the microesthetic aspects of the anterior-

superior teeth in individuals with bilateral complete cleft (FB) in comparison with 

unilateral complete cleft, considering, for the last ones, the sides with cleft (FU) and 

without cleft (SF). Thus, the central incisor (IC), the lateral incisor (IL) and the canine 

(C) were evaluated for the ratio between tooth width and height (PL / H), ratio 

between apparent width in frontal view (PLA), vertical distance between incisal edges 

(DVB), vertical distance between gingival margins (DVM), angulation of the dental 

crown (ANG) and inclination of the dental crown -torque (INC). Methods: For this, we 

studied one hundred 3D models obtained by scanning the plaster dental casts of 

individuals with complete clef lip and palate (SF and FU: 59 patients and FB: 41 

patients), which were analyzed by OrthoAnalyzer 3D software (3Shape A / S, 

Copenhagen, Denmark). The comparisons between the multiple groups were 

performed through the Kruskall-Wallis test complemented by the Dunn's method in 

the non-parametric data, and the Anova test complemented with the Tukey test in the 

parametric data, adopting 5% as a level of significance. Results: The sample 

composition in relation to age (FU e SF: 21 years; FB: 24 years), gender (FU and SF: 

63% men and 37% women, FB: 68% men and 32% women) and race(FU and SF: 

98% white and 2% black; FB: 95% white and 5% black), presented great 

homogeneity. In the present study, only the angulation variable presented no 

difference between groups (p> 0.05). For all others there was difference (p <0.05) for 

at least one tooth (C, IL, CI). Thus, regarding PL / H: in C and IC, a difference (p 

<0.05) was observed between FU and SF. In the PLA: for C / IL, there was a 

difference (p <0.05) between SF with FU and FB and, for the IL / IC, a difference (p 

<0.05) between FU and SF was reported. Concerning DVB: between IC and C there  

  



 

 

  



 

was difference (p <0.05) between SF with FU and FB. As for DVM: for C, the DVM 

was different (p <0.05) between all the groups, and in the IL there was a difference (p 

<0.05) between SF with FB and FU; in addition, DVM between IC presented a 

difference (p <0.05) for individuals with complete unilateral cleft (SF + FU) compared 

to FB. In the variable INC: for IL and IC, a difference (p <0.05) between FU and FB 

was found. Conclusions: From the results, it was concluded that there are 

differences in the dental microaesthetic aspects of the cleft area (FU and / or FB) 

when compared to area without cleft (SF). There are even differences between FU 

and FB. Notably: In PL / H: there are larger proportions for C and smaller for IC in FU 

than in SF. As for PLA: between C / IL higher values were found in SF than in FU 

and FB, and between IL / IC, the PLA of FU group was higher than SF. Relative to 

DVB: C were more prominents in SF than in FU and FB Corresponding to DVM: 

taking IC as reference, the DVM of C are more incisal in the following order: FU, FB 

and SF; for IL and the same reference, there are smaller DVM in FU and FB than in 

SF; and the DVM of the IC shows smaller differences in FB than in SF + FU. In INC: 

IL and IC had less marked vestibular torques in FB than in FU.  

Keywords: Cleft Lip. Cleft Palate. Esthetics. Orthodontics. Periodontics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
As fissuras labiopalatinas (FLP) são as mais frequentes malformações 

craniofaciais em humanos. (BAGHERI; JO, 2013). No mundo, essa malformação 

acomete um a cada 700 nascidos vivos (DIXON et al., 2011). Trata-se de uma 

anomalia de ordem congênita que afeta, funcional e esteticamente, o complexo 

maxilofacial com características e severidades variadas (TRINDADE; SILVA FILHO, 

2000; FREITAS et al., 2012).  

Nesse contexto, do ponto de vista psicossocial, estudos mostram que a 

aparência facial influencia a capacidade de interação social, auto-satisfação e 

desenvolvimento psicológico.(THOMAS et al., 1997; LANGLOIS et al., 2000; VAN 

DER GELD, 2007; BULL; RUMSEY, 2012). Assim, conclui-se que a agradabilidade 

da face é fator que favorece o indivíduo socialmente e consequentemente resulta 

comportamentos mais positivos à indivíduos de face esteticamente harmônica 

(LANGLOIS et al.). 

Sendo o primeiro contato visual quando interagimos socialmente, o sorriso 

tem sido objeto de estudo de diversos autores que reportam sua relevância como 

componente estético da face e também como ferramenta de comunicação e 

interação social, elementos que fazem dessa expressão uma das mais importantes 

da face (TJAN, MILLER, THE, 1984; PECK, PECK, KATAJA, 1992; DUNN, 

MURCHISON, BROOME, 1996; CALVO et al., 2013).  

Portanto, parece claro que a reabilitação do complexo maxilofacial deve 

almejar não apenas objetivos funcionais, mas também estéticos, sobretudo nos 

indivíduos com FLP, uma vez que tanto a malformação congênita quanto as 

cicatrizes das cirurgias reparadoras são fatores que prejudicam a harmonia estética 

da face (TRINDADE; SILVA FILHO, 2000; FREITAS et al., 2012). Dessa forma, ao 

reabilitar o sorriso desses indivíduos favorece-se a estética da face e, por 

conseguinte, intenciona-se alcançar um desenvolvimento psicossocial mais saudável 

(THOMAS et al., 1997; LANGLOIS et al., 2000).  

Do ponto de vista técnico, a análise da aparência facial pode ser dividida em 

três aspectos: macroestética, miniestética e microestética. A macroestética 

relaciona-se com a avaliação das proporções e harmonia da face nos três planos. A 

miniestética avalia a relação estética da exposição de dentes e periodonto. Por fim, 
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a microestética propõe avaliar dentes e periodonto circunjacente no que se refere a 

suas proporções e relações (PROFIT, SARVER E ACKERMAN, 2007). Assim, tanto 

a miniestetica quanto a microestética avaliam estruturas bucais e suas relações para 

compreender o que torna um sorriso bonito. 

Em pacientes com FLP, alguns estudos relacionados à miniestética tem 

buscado desvendar as características da agradabilidade do sorriso. Nesse aspecto, 

84,4% avaliam-se com sorrisos esteticamente agradável, em média a curvatura de 

seus lábios superiores apresenta-se mais reta e, do ponto de vista da exposição de 

dentes e periodonto, seus sorrisos são considerados com altura mediana (ESPER et 

al 2009; ESPER et al 2012). Na avaliação da interdependência entre as 

características dos tecidos moles da área da fissura com o oral health-related quality 

of life (OHRQoL), observou-se melhores índices do OHRQoL quando a reabilitação 

da região com fissura era realizada por fechamento de espaços com dentes do 

próprio paciente, sem o auxilio de implantes ou próteses (STELZLE et al., 2017). 

Com relação a microestética há diversos estudos em indivíduos sem fissura. 

Dessa maneira, pode-se considerar como sendo elementos da microestética 

dentária: a proporção entre largura e altura de um mesmo dente anterossuperior; a 

proporção da largura aparente em vista frontal dos dentes anterossuperiores entre si 

(proporção áurea), o desnível entre as margens gengivais, os degraus entre bordas 

incisais dos elementos anterossuperiores, a angulação e a inclinação dentária, 

(FRUSH; FISHER, 1958; HUSLEY, 1970; KOKICH et al., 1999; SARVER, 2001; 

PROFIT, SARVER E ACKERMAN, 2007; MACHADO, 2013).  

No entanto, estudos voltados especificamente à análise da microestética de 

indivíduos com FLP não foram encontrados. Assim, o propósito desse estudo é 

analisar e descrever algumas características da microestética dentária de pacientes 

com FLP, buscando elucidar suas diferenças frente à região em que a fissura não 

esta presente.  



 

Proposição 
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2  PROPOSIÇÃO 

 
Objetivo primário: 

- avaliar, após a reabilitação ortodôntica no Hospital de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (HRAC-USP), os aspectos microestéticos dos dentes 

anterossuperiores de adultos jovens com fissura transforame incisivo (FTI) bilateral 

(FB) comparando-os com pacientes com FTI unilateral, considerando, desses 

últimos, os lados com fissura (FU) e sem fissura (SF). 

 

Objetivo secundário: 

- avaliar a proporção correspondente entre a largura e altura do canino, incisivo 

lateral e central do arco superior em cada grupo; 

- avaliar as medidas correspondentes à proporção da largura aparente em vista 

frontal do canino, incisivo lateral e central do arco superior em cada grupo; 

- avaliar as medidas correspondentes às distâncias verticais entre bordas  incisais 

do canino, incisivo lateral e central do arco superior em cada grupo; 

- avaliar as medidas correspondentes às distâncias verticais entre margens 

gengivais do canino, incisivo lateral e central do arco superior em cada grupo;- 

avaliar as medidas correspondentes à angulação do canino, incisivos lateral e 

central do arco superior em cada grupo. 

- avaliar as medidas correspondentes à inclinação do canino, incisivo lateral e 

central do arco superior em cada grupo; 

 

Hipótese nula: 

- não há diferença nos aspectos microestéticos da aparência facial de adultos jovens 

com FTI unilateral (FU) ou com FTI bilateral (FB) em relação ao lado sem fissura 

(SF) após tratamento ortodôntico. 

  



 



 

Materiais e  

métodos 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Anteriormente a execução desse trabalho, a proposta foi submetida à 

apreciação (CAAE: 62382916.2.0000.5441) pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do HRAC-USP, respeitando a Resolução 196/96, que versa sobre 

ética em pesquisas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (Anexo 

3). 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Com o objetivo de padronizar a seleção dos pacientes de maneira a obter 

uma amostra homogênea, foram utilizados os seguintes critérios: 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão para os participantes da pesquisa foram: 

● Faixa etária: de 15 a 35 anos 

● Ambos os gêneros 

● Classificação da fissura: fissura transforame incisivo unilateral 

esquerda ou direita, como também pacientes com fissura transforame 

incisivo bilateral; 

● Tratamento Reabilitador: submetidos às cirurgias primárias 

(queiloplastia e palatoplastia), enxerto ósseo alveolar secundário (EOAS) 

e tratamento ortodôntico finalizado nos anos de 2013 a 2017 no HRAC-

USP. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Já como critérios de exclusão, foram adotados: 

● indivíduos com síndromes ou doenças sistêmicas com repercussão 

oral; 
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● espaço edêntulo ou reabilitado com próteses sobre dentes ou 

implantes na região anterior superior. 

● modelos digitais de qualidade incompatível com as análises propostas. 

Embora cirurgia ortognática, e pequenos procedimentos de reanatomização 

da coroa clínica (por desgaste ou resina) possam influenciar as características 

microestéticas naturais, tais fatores não compuseram os critérios de exclusão. Isso 

porque a alta prevalência (Anexos 1 e 2) desses procedimentos indica o caráter de 

normalidade na sua adoção como procedimento auxiliar à finalização ortodôntica. De 

tal forma que, se critério de exclusão fosse, inviabilizaria o tamanho amostral 

adequado. 

  

3.2.3 Seleção da amostra 

 

Para a seleção da amostra foram avaliadas, segundo os critérios de inclusão 

e exclusão, todas as fichas de pacientes ortodonticamente finalizados no HRAC-

USP durante o período declarado. Tal avaliação processou-se segundo informações 

contidas no prontuário digital (TASY®, Philips, São Paulo, Brasil) complementada 

pela análise das imagens e modelos digitais presentes no banco de dados do 

HRAC-USP. 

  

 

3.2.4 Tamanho da Amostra 

 

Para o cálculo amostral, utilizou-se o Software SigmaPlot for Windows versão 

12.0 (Systat Software,San Jose, CA, USA), o qual, para o teste ANOVA (dados: 

minimum detectable difference in means = 0,5; expected standard deviation os 

residuals = 1,1; number of groups = 3; desired power = 0,8; alpha = 0,05), estimou 

serem necessários 93 indivíduos para compor a amostra. Contudo, a amostra 

utilizada (100 modelos digitais) corresponde à quantidade total de modelos 

presentes no banco de dados do HRAC-USP, conforme os critérios de inclusão e 

exclusão da pesquisa. 
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3.2.5 Divisão da amostra 

 

A amostra foi dividida em três grupos: 

- Grupo com fissura transforme incisivo bilateral (FB): avaliados modelos 

dentários digitais do arco superior de pacientes que apresentam FTI bilateral; 

- Grupo com fissura transforme incisivo unilateral (FU): avaliado o lado com 

fissura dos modelos dentários digitais do arco superior de pacientes que apresentam 

FTI unilateral; 

- Grupo sem fissura (SF): avaliado o lado sem fissura (correspondente ao lado 

contralateral do grupo FU) dos modelos dentários digitais do arco superior de 

pacientes que apresentam FTI unilateral. 

 

 

3.3  PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

No presente estudo, foram utilizados modelos 3D obtidos por escaneamento 

do modelo de gesso dos indivíduos componentes dos grupos. Para tanto, utilizou-se 

o scanner de modelos de gesso 3Shape R700 (3Shape A/S, Copenhagen, 

Denmark). 

Uma vez digitalizados, os modelos foram analisados, por apenas um 

examinador, no ambiente virtual do software OrthoAnalyzerTM 3D (3Shape A/S, 

Copenhagen, Denmark). Foram analisados os elementos anterossuperiores, ou seja, 

os elementos que se encontravam nas posições dos incisivos centrais (IC), laterais 

(IL) e caninos (C) do arco superior (independente de serem ou não os referidos 

dentes), quanto aos seguintes aspectos: 

● Proporção entre largura e altura dentária (PL/H); 

● Proporção da largura aparente em vista frontal (PLA); 

● Distância vertical entre as bordas incisais (DVB);  

● Distância vertical entre as margens gengivais (DVM); 

● Angulação da coroa dentária (ANG); 

● Inclinação da coroa dentária – torque (INC). 
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3.3.1 Padronização 

 

Antes do início da tomada das medidas, cada modelo digitalizado teve 

sua posição padronizada, assim como alguns planos auxiliares foram constituídos. 

Tais procedimentos visaram aumentar a precisão e reprodutibilidade das 

mensurações tomadas, na tentativa de reduzir qualquer forma de viés. 

 

3.3.2 Definição do plano oclusal e a posição do modelo. 

 

 Após importar o modelo para o ambiente virtual do software, com a 

ferramenta “setup occlusion plane” estabeleceu-se o plano oclusal com as seguintes 

referências: um ponto na cúspide mesiovestibular do elemento 16, outro na cúspide 

mesiovestibular do elemento 26 (ambos na porção mais proeminente das 

respectivas cúspides) e, um último, na borda mesioincisal do elemento 21 ou 11, 

aquele que possuísse a referida borda mais incisal e íntegra (Figura 1). 

 

Figura 1: Definição dos pontos de referência para o plano oclusal. 

 

Definido o plano oclusal, a posição de cada modelo foi alterada de forma que 

o plano oclusal ficasse paralelo ao plano transversal definido pelo software. 
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3.3.3 Definição dos planos auxiliares 

 

Com o auxílio da ferramenta “planes”, marcaram-se três pontos de referência 

sobre a vestibular de cada um dos elementos anterossuperiores a serem avaliados. 

Depois, utilizando a ferramenta “Standard planes” criou-se uma tela quadriculada à 

frente da face vestibular do elemento dentário, a qual foi denominada como plano 

vestibular auxiliar (PVA). Dessa forma, objetivou-se o reconhecimento mais preciso 

dos pontos de referência que serão usados para fazer os dimensionamentos a 

seguir (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Plano vestibular auxiliar do elemento 11. 

 

O segundo plano auxiliar, plano oclusal auxiliar (POA), foi construído 

similarmente ao anterior, definido paralelamente ao plano oclusal e posicionado ao 

nível da margem gengival do incisivo central cuja gengiva marginal estivesse mais 

apical (Figura 3). 

 

Figura 3: Plano oclusal auxiliar ao nível da margem gengival do incisivo central. 
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                 Por fim, constituiu-se os planos auxiliares de torque (PAT), esses planos 

foram definidos de modo a dividir cada elemento analisado no sentido do seu longo 

eixo. Para tanto, em cada dente foi marcado com a ferramenta “planes” um ponto 

sobre a cervical palatina, o segundo sobre a incisal e o terceiro na cervical 

vestibular, todos no centro mesio-distal do dente (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Planos Auxiliares de Torque (PAT) 

 

3.3.4 Proporção entre largura e altura dentária 

 

Procedimento de mensuração: primeiramente, manipulando a rotação do 

PVA, estabeleceu-se um paralelismo entre as linhas verticais deste com o longo eixo 

do dente. No próximo passo, com a ferramenta “Caliper”, marcou-se um ponto na 

distal e outro na mesial de cada elemento, certificando-se (através da grade do PVA) 

de que estes pontos correspondiam a maior dimensão mesio-distal do respectivo 

dente. No concernente a medida da altura da coroa dentária, mediu-se a maior 

distância cervicoincisal do dente (Figura 5). Por fim, dividiu-se o valor da medida 

mesiodistal pela cervicoincisal, obtendo-se a proporção entre largura e altura do 

dente.  
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Figura 5: Dimensionamento cervicoincisal e mesiodistal do elemento 11. 

 

3.3.5 Proporção da largura aparente em vista frontal (proporção áurea) 

 

Procedimento de mensuração: utilizando-se a ferramenta “Caliper”, mediu-se 

a distância mesiodistal aparente das coroas dos elementos dentários (Figura 6). O 

cálculo da proporção da largura aparente foi definido pela divisão da medida obtida 

do canino por aquela do incisivo lateral contíguo e da medida deste pela auferida do 

incisivo central ipsilateral.  

 

Figura 6: Proporção da largura aparente do lado esquerdo (1:0,78:0,79). 

 

 

 

 



3 Material e Métodos 

 

 

26

3.3.6 Angulação da coroa dentária 

 

Procedimento de mensuração: com a ferramenta “Angles”, marcou-se os dois 

primeiros pontos sobre o longo eixo do dente, seguindo o PVA como referência. O 

terceiro ponto foi marcado paralelo ao plano oclusal. Finalmente, subtraiu-se 90 

graus da medida apurada, de modo a obter-se a angulação da coroa dentária em 

relação ao plano longitudinal da arcada (Figuras 7 e 8), de forma semelhante à 

metodologia de Andrews (1972).  

    

 

Figura 7: Angulação da coroa do dente 11. 

 

 

Figura 8: Angulação do elemento 11 em relação ao plano oclusal.  
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3.3.7 Distância vertical entre as bordas incisais  

  

Procedimento de mensuração: mediu-se, com a ferramenta “Caliper”, a 

distância entre a porção mais incisal do elemento até o plano oclusal auxiliar (POA - 

Figura 9). Para o cálculo do declive do IL e C, o elemento 11 foi tomado como 

referência para os elementos 12 e 13, assim como o dente 21 foi referência para os 

dentes 22 e 23. Já para o desnível entre incisivos centrais, adotou-se o IC do lado 

não fissurado como referência para os grupos FU e SF, enquanto para o grupo FB 

esse papel coube ao elemento 11. Por fim, subtraíram-se as medidas dos incisivos 

laterais e caninos daquela auferida para suas respectivas referências. 

 

Figura 9: Desnível entre as bordas incisais dos elementos 11, 12 e 13. 

 

3.3.8 Distância vertical entre as margens gengivais 

  

Procedimento de mensuração: usando a ferramenta “Caliper”, mediu-se a 

distância linear entre a margem gengival e o POA (Figura 10). Para o cálculo dos 

desníveis, manteve-se as mesmas referências e procedimentos adotados para a 

mensuração da distância vertical entre as bordas incisais. 
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Figura 10:  Desnível entre as margens gengivais. 

 

3.3.9 Inclinação dentária (torque) 

 

Procedimento de mensuração: em “Cross-section - Standard Planes” 

seleciona-se o PAT do dente a ser mensurado. Promove-se o corte do modelo sobre 

o plano sagital (Clipping plane) definido pelo PAT. Depois utilizando a ferramenta 

“Angle Measurement”, mensura-se o torque da coroa. Isso se faz localizando os dois 

primeiros pontos sobre o contorno vestibular (no mesmo local onde se colaria o 

braquete ortodôntico) e o terceiro ponto é definido paralelo ao plano oclusal (Figura 

11). Do valor obtido subtraiu-se 90º de modo semelhante à metodologia adotada por 

Andrews (1972).  

  

  

 

Figura 11:  Corte Sagital do elemento 14 (substituto o 13) mostrando 

torque de -1,7º.    
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3.3.10 Calibração do examinador 

 

Para avaliar a concordância intraexaminador, foi realizada uma segunda 

mensuração, em um intervalo de ao menos 10 dias, com 30% da amostra 

(selecionados randomicamente), considerando todas as variáveis desse tudo. 

O menor valor do Kappa obtido foi de 0,83, com porcentagem de 

concordância de 85,68%, portanto, sendo considerada concordância quase perfeita 

(Landis, Koch, 1977).  

 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Cabe ressaltar que para o grupo FB, ambos os lados foram mensurados. 

Dessa forma, para cada elemento analisado (C, IL, IC), os dados apresentavam-se 

em duplicidade. Diante disso, para as análises propostas adotou-se o valor médio 

das mensurações entre os lados direito e esquerdo do paciente. Esse procedimento 

se fez necessário à comparação estatística entre grupos, uma vez que, tanto em SF 

quanto em FU, as medidas resultavam valores unitários, consequência lógica de 

avaliações unilaterais. 

Outro aspecto relevante encontra-se no fato de que, por tratar-se do mesmo 

indivíduo, SF e FU tornam-se um mesmo grupo (SF+FU) quando da análise 

estatística do desnível entre IC nas variáveis distância vertical entre as bordas 

incisais e distância vertical entre as margens gengivais.  

Dito isso, destaca-se que todos os dados obtidos das mensurações propostas 

foram tabulados e processados no programa Excel 2010 (Microsoft® Corportion, 

Redmont, WA, EUA), para serem analisados por meio do programa Software 

SigmaPlot for Windows versão 12.0 (Systat Software,San Jose, CA, USA), 

adotando-se 5% como nível de significância. 

No intuito de testar a hipótese de distribuição normal, em cada grupo e para 

todas as variáveis analisadas, o teste Shapiro-Wilk foi utilizado. Assim, para os 

dados não paramétricos, as comparações entre múltiplos grupos foram feitas 

através do teste Kruskall- Wallis complementado pelo método de Dunn’s. Já para os 

dados que se mostraram paramétricos, utilizou-se o teste Anova complementado 
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com o teste Tukey. Por fim, foram calculadas as médias e o desvio-padrão das 

variáveis analisadas. 



 

Resultados 
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4 RESULTADOS 

A composição amostral apresentou média de idade de 21 anos para SF e FU, 

enquanto para FB a média foi de 24 anos (Tabela 1). Relativo ao gênero e à raça, 

observa-se grande homogeneidade com predominância de homens brancos (Tabela 

1). 

Tabela 1: Descrição resumida dos membros pertencentes a cada grupo. 

Grupos 
Sujeitos 

(n) 

Idade 

M (±DP) 

Gênero Raça 

M F B N 

FU e SF 59 21 (±3.25) 37 (63%) 22 (37%) 58 (98%) 1 (2%) 

FB 41 24 (±3.59) 28 (68%) 13 (32%) 39 (95%) 2 (5%) 

Total 100 22 (±3.7) 65 (65%) 35 (35%) 97 (97%) 3 (3%) 

Legenda: M: masculino; F: feminino; B: branco; N: negro. Idade em média, n: número, DP: desvio padrão; SF: 

lado sem fissura; FU: fissura unilateral; FB: fissura bilateral. 

Na tabela 2 constata-se diferença estatística (p<0,05) entre FU e SF, havendo 

maiores médias das PL/H dos C e menores médias dos IC no grupo FU que no 

grupo SF. Observa-se também grande semelhança dos valores das PL/H dos IL 

para todos os grupos avaliados. 

Tabela 2:  Medidas correspondentes à proporção entre a largura e altura dentária do 
canino, incisivo lateral e central em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p 

Proporção da 
largura e altura 

do C 
0.83±0.09A 0.94±0.14B 0.88±0.13AB <0.001 

Proporção da 
largura e altura 

do IL 
0.84±0.12A 0.84±0.12A 0.83±0.16A 0.262 

Proporção da 
largura e altura 

do IC 
0.86±0.08A 0.82±0.10B 0.85±0.12AB 0.040 

Análise inter-grupos –  teste Kruskall- Wallis complementado pelo método de Dunn’s.  Letras maiúsculas 
diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em 
porcentagem. 



4 Resultados 34

Para as PLA entre C/IL observou-se diferença (p<0,05) com maiores PLA em 

SF que em FU e FB, enquanto entre IL/IC as proporções foram maiores e diferentes 

estatisticamente (p<0,05) em FU comparados à SF. Há proximidade entre as 

medidas de SF e FB (Tabela 3). 

Tabela 3: Medidas correspondentes à proporção da largura aparente em vista 
frontal do canino, incisivo lateral e central em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p 

Largura 
aparente C/IL 

0.89±0.13A 0.80±0.10B 0.80±0.13B <0.001 

Largura 
aparente IL/IC 

0.73±0.06A 0.77±0.09B 0.74±0.09AB 0.042 

Análise inter-grupos –  teste Kruskall- Wallis complementado pelo método de Dunn’s.  Letras maiúsculas 
diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em 
porcentagem. O incisivo central é referência para a proporção do incisivo lateral e este é referência para o 
percentual do canino. 

 
No que se refere às DVB, ressalta-se diferença (p<0,05) e os maiores 

desníveis entre IC e C em SF que em FU e FB. Observa-se também menores 

discrepâncias nas demais comparações entre grupos (Tabela 4).   

Tabela 4: Medidas correspondentes às distâncias verticais entre as bordas incisais 
em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p  

Entre bordas IC 
e C 2 -0.49±0.49A -0.22±0.48B -0.18±0.43B 0.001 

Entre bordas IC 
e IL 2 

0.25±0.42A 0.33±0.40A 0.37±0.44A 0.384 

 SF+FU FB  

Entre bordas IC1 -0.19±0.34A -0.08±0.36A 0.153 
Análise inter-grupos – 1) teste Anova complementado pelo teste Tukey. 2) teste Kruskall- Wallis complementado 
pelo método de Dunn’s .  Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura 
unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em mm. Valores negativos = incisal à referência. 

 
Quanto à DVM: para C, a DVM mostrou-se diferente (p<0,05) entre todos os 

grupos, e nos IL houve diferença (p<0,05) entre SF com FB e FU; além disso, a 

DVM entre IC apresentou diferença (p<0,05) entre indivíduos com FTI unilateral 

(SF+FU) comparados com FB. Nesse sentido, tomando IC como referência, ocorre 

DVM dos C mais incisal na seguinte ordem: FU, FB e SF. Para IL, a DVM é menos 
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incisal em FU e FB que em SF e entre IC-IC a DVM mostra menores desníveis em 

FB que em SF+FU (Tabela 5). 

 
 

Tabela 5: Medidas correspondentes  às distâncias verticais entre as margens 
gengivais do canino, incisivo lateral e central em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p 

Entre margens IC e 
C 1 

-1.32±0.96A -2.86±0.98B -2.11±1.33C <0.001 

Entre margens IC e 
IL 1 

-1.39±0.95A -0.86±1.07B -0.53±1.09B <0.001 

 SF+FU FB  

Entre margens IC e 
IC 2   

-0.69±0.77A -0.15±0.99B 0.003 

Análise inter-grupos – 1) teste Anova complementado pelo teste Tukey. 2) Kruskall- Wallis complementado pelo 
método de Dunn’s.  Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura 
unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em mm. Valores negativos = incisal à referência. 
 

Da tabela 6, depreende-se a semelhança entre os valores registrados para 

ANG (p>0.05). Enquanto a INC se mostra menos acentuada vestibularmente nos IC 

e IL dos indivíduos com FTI bilateral que aqueles com FTI unilateral. Existindo 

diferença (p<0.05) entre FU e FB. Contudo, há proximidade clínica nos torques 

vestibulares de FU e SF (Tabela 7).  

 
Tabela 6: Medidas correspondentes à angulação do canino, incisivo lateral e central 
em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p 

Angulação do 
C 

3.89±2.83A 4.16±3.27A 3.95±3.24A 0.774 

Angulação do 
IL 

2.94±2.90A 2.81±3.12A 3.38±3.31A 0.702 

Angulação do 
IC 

1.08±2.06A 0.36±2.32A 0.52±1.85A 0.201 

Análise inter-grupos –  teste Kruskall- Wallis complementado pelo método de Dunn’s.  Letras maiúsculas 
diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em 
graus. 
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Tabela 7: Medidas correspondentes à inclinação (torque) do canino, incisivo lateral e 
central em cada grupo. 

Variáveis 
analisadas 

Grupos  

SF FU FB p 

Inclinação do 
 C 

-0.75±6.18A -0.25±5.65A -1.99±6.33A 0.441 

Inclinação do 
IL 

6.37±5.97AB 7.05±6.95A 3.79±6.69B 0.048 

Inclinação do 
IC 6.58±6.27AB 7.78±6.42A 4.37±7.28B 0.042 

Análise inter-grupos Análise inter-grupos – teste Anova  complementado pelo teste Tukey .  Letras maiúsculas 
diferentes = p<0,05 para os grupos. SF: lado sem fissura; FU: fissura unilateral; FB: fissura bilateral. Medidas em 
graus. 
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5  DISCUSSÃO 

 

Esse estudo contou com modelos digitais de 100 pacientes, sendo 59 do 

grupo FU e SF, e 41 para o grupo FB (Anexos 1 e 2). A composição amostral, tanto 

em relação à idade (FU e SF: 21 anos; FB: 24 anos), quanto ao gênero (FU e SF: 

63% homens e 37% mulheres; FB: 68% homens e 32% mulheres) e raça, (FU e SF: 

98% brancos e 2% negros; FB: 95% brancos e 5% negros) apresentam grande 

homogeneidade entre si, conforme nota-se na tabela 1. 

Ressalta-se ainda que a amostra  avaliada é composta de adultos jovens com 

FTI unilateral (considerado também o lado sem fissura) ou bilateral, cujo tratamento 

reabilitador envolveu as cirurgias primárias de lábio e palato, EOAS, tratamento 

ortodôntico, sem próteses sobre dentes ou implantes na região intercaninos 

superior, e que em sua maioria define-se por: indivíduos submetidos à cirurgia 

ortognática e/ou reanatomiazações por acréscimo ou desgaste nos dentes caninos, 

incisivos laterais e incisivos centrais. Cabe salientar ainda que os dentes submetidos 

à análise são aqueles nas posições ocupadas por esses dentes, sendo ou não os 

referidos elementos (Anexos 1 e 2). Dessa forma, para maior clareza, as siglas IC, IL 

e C serão utilizadas para se referir aos dentes nas posições em que habitualmente 

se encontram, respectivamente, incisivos centrais, incisivos laterais e caninos, 

enquanto a notação numérica (ex. 11,12,13 e 14) refere-se esses dentes 

propriamente ditos. 

Em contraposição à literatura direcionada à reabilitação e descrição estética 

do paciente sem FLP, pouco se tem publicado quanto às mesmas características em 

pacientes com FLP. Portanto, o presente trabalho se preocupou em descrever e 

analisar os seguintes aspectos da microestética dentária intercanina superior de 

paciente com FTI unilateral (SF e FU) ou bilateral (FB): proporção entre largura e 

altura dentária(PL/H); proporção da largura aparente em vista frontal (PLA); distância 

vertical entre as bordas incisais (DVB); distância vertical entre as margens gengivais 

(DVM); angulação da coroa dentária (ANG); inclinação da coroa dentária -

torque(INC). 
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Proporção entre largura e altura dentária (Tabela 2) 

 

O lado com fissura (FU), comparativamente ao sem fissura (SF), apresenta 

maiores PL/H nos C (SF: 0.83 mm; FU: 0.94 mm) e menores nos IC (SF: 0.86 mm; 

FU: 0.82 mm). No primeiro caso (C), destaca-se a agenesia dos incisivos laterais, 

comuns em indivíduos com FLP (49,5%) e predominante na amostra (Anexos 1 e 2), 

assim como a substituição do dente 13 e/ou 23 pelo 14 e/ou 24 no lado com fissura 

(LOURENÇO et al., 2003; FREITAS et al., 2012; DALBEN; LAURIS; ALMEIDA, 

2013; FREITAS et al., 2013), isso porque, naturalmente, pré-molares são dentes 

com coroas clínicas mais quadradas que caninos e consequentemente a PL/H do C 

apresenta maiores valores do lado da fissura - inclusive em FB: 0.88 mm.(MAGNE; 

GALLUCCI; BELSER, 2003; SAVER, 2004). No segundo caso (IC), as menores 

PL/H potencialmente estão relacionadas às recessões gengivais, comuns nos 

dentes adjacentes à fissura e com alta prevalência nos IC na amostra analisada - 

Anexos 1 e 2 (ALMEIDA et al., 2007). Por fim, infere-se haver assimetria entre os 

lados com e sem fissura quanto à PL/H em indivíduos com FTI unilateral, 

evidenciada pelos valores médios e pela diferença estatística constatada (p<0.001). 

Interessante avaliar que, mesmo diante da substituição de incisivos laterais 

por caninos na região da fissura, a PL/H dos IL mostrou-se com valores semelhantes 

para todos os grupos, inclusive em SF, grupo em que a referida substituição não 

acontece (Anexos 1 e 2) Dessa forma, os resultados aqui obtidos corroboram 

estudos quanto à semelhança da PL/H de incisivos laterais com caninos superiores - 

73 - 83% (GILLEN et al., 1994; MAGNE; GALLUCCI; BELSER, 2003). 

Além disso, do ponto de vista da agradabilidade estética, a largura dos 

incisivos centrais superiores deve ser próxima de 80% da altura dos mesmos 

(PROFFIT; SARVER; ACKERMAN, 2007). Logo, se considerado apenas a PL/H, a 

média apurada para o grupo FU seria a mais estéticas. 
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Proporção da largura aparente em vista frontal (Tabela 3) 

 

Com relação às PLA dos dentes em análise, observa-se novamente diferença 

entre os valores auferidos para as regiões com fissura (FU e FB) e sem fissura (SF). 

Nesse sentido, tratando-se das PLA dos C/IL, verifica-se maiores proporções em SF 

(SF: 0.89 mm; FU: 0.80 mm; FB: 0.80 mm). Tal fato relaciona-se à presença dos 

elementos 12 e/ou 22 e consequente manutenção dos caninos em seus lugares 

habituais no grupo SF. Assim, enquanto em SF a relação C/IL refere-se a PLA entre 

caninos (13 e/ou 23) e incisivos laterais (12 e/ou 22), essa mesma relação em FU e 

FB dá-se entre 1º pré-molares (C) e caninos (IL). Dessa forma, como os caninos são 

naturalmente mais largos que os incisivos laterais, e os pré-molares tem larguras 

semelhantes às dos caninos, a PLA dos C/IL apresenta-se diminuída do lado com 

fissura.(MAGNE; GALLUCCI;; BELSER, 2003; FREITAS et al, 2012). 

Quando a variável em análise é a PLA dos IL/IC, a diferença mostra-se mais 

acentuada entre os lados com fissura (FU) e sem fissura (SF) nos indivíduos com 

FTI unilateral (SF: 0.73 mm; FU: 0.77 mm; FB: 0.74 mm). Aqui a análise a ser feita 

remete àquela dada para a PLA dos C/IL. Contudo, nesse caso o IC é uma 

constante (devido à proximidade das larguras do 11 e 21) e como os caninos, 

substitutos dos laterais em FU (Anexos 1 e 2), são naturalmente mais largos que 

incisivos laterais tem-se como resultado proporporções maiores na região da fissura 

(MAGNE; GALLUCCI;; BELSER, 2003; FREITAS et al., 2012). Essa situação 

também denota assimetria entre as PLA de lados contralaterais nos indivíduos com 

FTI unilateral. 

Outro fato curioso diz respeito às semelhanças na PLA dos IL/IC nos grupos 

SF e FB (SF:0.73 mm; FB:0.74 mm). Essa situação, provavelmente, relaciona-se às 

reanatomizações, comuns quando se substiui ortodonticamente incisivos laterais por 

caninos e estes por pré-molares tais reanatomizações também estão mais 

prevalentes no grupo FB (Anexos 1 e 2) resultando na proximidade com SF, 

enquanto FU mostra-se estatisticamente diferente - p<0.05 (ZACHRISSON; ROSA; 

TORESKOG, 2011). 

Embora a agenesia do incisivo lateral seja a característica determinante das 

diferenças acima discutidas, ela não está presente no grupo SF e ainda assim os 
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valores médios (SF: C/IL = 0.89; IL/IC = 0.73) estão distantes daqueles reportados 

para a proporção áurea – C/IL = 62%; IL/IC = 62% (PROFFIT; SARVER; 

ACKERMAN, 2007). No entanto, os dados aqui obtidos corroboram estudos que 

reportaram ser raramente encontrada a proporção áurea na dentição natural 

(PRESTON ,1993; GILLEN et al., 1994).  

 

Distância vertical entre as bordas incisais (Tabela 4) 

 

Da análise dos dados observa-se que, em média, o C é mais proeminente do 

lado sem fissura (SF: -0,49 mm) que do lado com fissura (FU: -0,22 mm; FB: - 0,18 

mm). Esse resultado também se relaciona às substituições de incisivos laterais e 

caninos, como já relatado (LOURENÇO et al., 2003; DALBEN; LAURIS; ALMEIDA, 

2013; FREITAS et al., 2012; FREITAS et al., 2013). E se compreende pela anatomia 

mais proeminente dos caninos (nos seus locais habituais em SF) em relação aos 

pré-molares (substitutos dos caninos em FU e FB) (PROFFIT; SARVER; 

ACKERMAN, 2007; ZACHRISSON; ROSA; TORESKOG, 2011). Soma-se a isso a 

ausência, na amostra, dos elementos 14 e/ou 24 reanatomizados por acréscimo de 

resina composta (Anexos 1 e 2). 

Por outro lado, nas demais medidas da DVB observa-se baixa discrepância 

nas comparações entre grupos, de maneira que os desníveis entre IC e IL mostram-

se similares na região em que ocorre a fissura (FU e FB) comparativamente à SF 

(SF: 0.25 mm, FU: 0.33 mm; FB: 0.37 mm). Tal homogeneidade pode ser explicada 

pelas  reanatomizações por desgaste na incisal do canino, procedimento comum na 

mimetização estética desses dentes quando na posição dos laterais, assim como 

frequentes na amostra ora analisada – anexos 1 e 2 (ZACHRISSON; ROSA; 

TORESKOG, 2011). Também não há discrepância relevante no degrau entre IC em 

indivíduos com FTI bilateral (FB:- 0.08 mm) comparados aos com FTI unilateral 

(SF+FU: -0.19 mm) 

Outro ponto importante a destacar refere-se à adequação estética da DVB. 

Nesse aspecto, dos resultados deste trabalho, salienta-se a posição mais 

proeminente dos C em relação aos IC, portanto inversa ao considerado mais 

agradável esteticamente, uma vez que as incisais dos incisivos centrais superiores 
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devem ficar abaixo da ponta de cúspide dos caninos (MACHADO, 2014). Também 

pode-se observar inadequação estética da amostra (65% homens e DVB = SF: 0.25 

mm; FU: 0.33 mm; FB: 0.37 mm, todas apicais ao IC) frente à agradabilidade 

suscitada pelo degrau entre IC e IL, o qual preferencialmente devem ser de 1 a 1,5 

mm para mulheres e de 0,5 a 1 mm para homens. Somadas, essas características 

denotam desfavorecimento ao contorno do arco do sorriso e a dominância dos 

incisivos centrais superiores, elementos chave no design do sorriso (MACHADO, 

2013; MACHADO, 2014).  

Contrariamente, quanto à DVB dos IC (SF+FU: 0.19 mm; FB: 0.08 mm) os 

resultados deste estudo apresentam-se adequados aos parâmetro estético, já que 

em média as DVB dos IC são menores que 0,5 mm (MACHADO, 2013). 

 

Distância vertical entre as margens gengivais (Tabela 5) 

 

A DVM dos C de todos os grupos encontra-se incisal ao IC (SF:-1.32  mm; 

FU: -2.86 mm; FB: -2.11 mm), de forma que ocorrem maiores medidas (mais 

incisais) na região com fissura. Esses resultados, possivelmente, são decorrentes da 

substituição do canino pelo 1º pré-molar. Como o 1º pré-molar apresenta coroa mais 

curta , projeção incisal quando na posição dos caninos (Tabela 4), e ainda pela 

ausência de reanatomizações por acréscimo de resina no 14 ou 24 (Anexos 1 e 2), 

tem-se, como consequência lógica, margens gengivais dos pré-molares (C) mais 

incisais nas regiões com fissura - FU e FB (MAGNE; GALLUCCI; BELSER, 2003; 

FREITAS et al., 2012; FREITAS et al., 2013).  

Já na DVM dos IL com IC (referência) observa-se degraus maiores em SF 

que em FU e FB (SF:-1.39 mm; FU:-0.86 mm; FB:-0.53 mm). Essa característica 

correlaciona-se ao alto índice de recessão gengival na região da fissura, uma vez 

que essa condição é 10 vezes mais prevalente em indivíduos com FLP e encontra-

se com grande frequência na amostra analisada - anexos 1 e 2. (ALMEIDA et al., 

2007) Essa análise também cabe à diferença (p<0,05) notada na DVM dos IC de 

invidivíduos com FTI bilateral (FB) em relação àqueles com FTI unilateral (SF+FU). 

Dessa forma, como as recessões são mais frequentes do lado com fissura e essa se 
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apresenta unilateral em SF+FU, observa-se maiores DVM dos IC para esse grupo 

(ALMEIDA et al., 2007). 

Quando o padrão estético é avaliado, pesquisa anterior em pacientes com FTI 

unilateral mostra que, ao avaliar o lado sem fissura, 47,4% desses indivíduos 

apresentaram exposição de tecido gengival em algum nível (de apenas ameias 

gengivais a até 2 mm de exposição). Já no lado com fissura, o percentual reportado 

foi de 35,92% (ESPER et al., 2012). Portanto evidencia-se a participação do 

componente gengival na estética do sorriso. 

Assim, em relação à margem gengival dos C, em todos os grupos ela não se 

posiciona no mesmo nível do IC, portanto apresenta padrão distinto do definido na 

literatura como esteticamente preferível (PROFFIT; SARVER; ACKERMAN, 2007). 

Além disso, uma vez que alterações do nível da margem gengival dos caninos em 

relação ao incisivo central de apenas um dos lados  são percebidas como 

antiestéticas a partir de 2 mm de desnível, verifica-se na amostra característica 

diferente desse padrão, pelo menos para o grupo FU - unilateral e FU: -2.86 mm 

(CORREA, BITTENCOURT; MACHADO; 2014).  

Para as demais variáveis encontra-se harmonia estética, pois o degrau médio 

verificado entre IC e IL (-1.39 mm), para o grupo SF, está clinicamente próximo do 

definido como mais estético na literatura - 1,5 mm (PROFFIT; SARVER; 

ACKERMAN, 2007). Por outro lado, médias mais distantes, com menor degrau, são 

encontradas para os grupos FU e FB. Contudo, estudo anterior, tendo 1 mm como 

referência, reporta que variações de até 2 mm na DVM dos incisivos laterais com 

incisivos centrais não influencia na observação estética do sorriso (KOKICH, 1999).  

Para a DVM dos IC (SF+FU:-0.69 mm; FB: -0.15 mm), embora  haja 

assimetria mais acentuada nos pacientes com FTI unilateral, somente assimetrias 

maiores de 1,5 mm são avaliadas como esteticamente menos atrativas (KOKICH; 

KOKICH; KIYAK, 2006). Assim, deve-se fazer uma avaliação criteriosa frente ao 

binômio tratar ou não tratar discrepâncias menores que a descrita acima. 

(MACHADO; MOON e GANDINI, 2013) 
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Angulação da coroa dentária (Tabela 6) 

 

Esse aspecto da microestética dentária refere-se ao posicionamento angular 

mesio-distal do dente, tomando como referência o longo-eixo da coroa do elemento 

avaliado (ANDREWS, 1972). Para essa variável, diante dos resultados obtidos em 

nosso trabalho, não se constatou diferença entre os grupos (p>0,05). Portanto, 

verificou-se semelhança entre as regiões com e sem fissura. 

Esse resultado potencialmente decorre da presença do EOAS na região da 

fissura, cujo índice de sucesso supera 80% (BERGLAND, SEMB; ABYHOLM, 1986; 

TRINDADE et al., 2005, FREITAS et al., 2012). Nesse sentido, estando a fissura 

preenchida com osso, possibilita-se um melhor posicionamento das raízes na base 

óssea e consequente adequação da angulação da coroa dentária na região da 

fissura comparativamente à sem fissura (SILVA FILHO et al., 2000; FREITAS et al., 

2012) 

Interessante observar que os resultados aqui apresentados para a ANG 

diferem dos valores esperados, pois os braquetes mais utilizados no setor de 

ortodontia do HRAC-USP tem prescrição de +8, +9 e +5, respectivamente, para 

caninos, incisivos laterais e incisivos centrais. Vários fatores podem estar envolvidos 

nesses resultados, dentre os quais se destacam as posições dos dentes pré 

tratamento ortodôntico, tais como as contra-angulações e as giroversões, assim 

como as substituições dos incisivos laterais por caninos e desses por pré-molares na 

região da fissura, situações comuns em indivíduos com FLP (TRINDADE; SILVA 

FILHO, 2000; FREITAS et al., 2012) e que podem influenciar o posicionamento do 

braquete ortodôntico e consequentemente a angulação final da coroa dentária.  

Outro ponto passível de influência infere-se do padrão III de crescimento da 

face, comum tanto na população de indivíduos com FLP completa , como também 

na amostra - anexos 1 e 2 (SEMB, 1991; CAPELOZZA; NORMANDO; SILVA FILHO, 

1996; FREITAS et al., 2012). Nela, essa ocorrência é evidenciadapela frequência de 

cirurgias de avanço maxilar, o que nos permite concluir haver severa deficiência 

maxilar nesses pacientes. Portanto, ocorrem compensações de ângulo e torque 

dentário (prévias à ortodontia) decorrentes do crescimento alterado, como indica o 

índice Goslon e sua modificação por Atack , assim como o índice para a avaliação 
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do arco dentário em fissuras bilaterais (MARS, 1987; ATACK, 1997; OZAWA, 2011). 

Esses fatos, somados ao poder retrusivo das cicatrizes decorrentes da queiloplatia 

(CAPELOZZA; NORMANDO; SILVA FILHO, 1996; FREITAS et al, 2012), 

determinariam, durante a colagem, alinhamento e nivelamento ortodôntico, 

correções de anglo e torque parciais, ou seja, sem total expressão da angulação e 

torque embutidos nos braquetes.(ODEGAARD; MELING; MELING, 1994; 

ARCHAMBAULT et al., 2010).  

Observa-se ainda que as prevalentes recessões gengivais (Anexo 1 e 2), que  

potencialmente alteram a posição do zênite gengival, e as reanatomizações, que 

alteram plasticamente a forma das coroas dentárias, podem influenciar a percepção 

da angulação dos dentes, tanto no momento da colagem do braquete ortodôntico, 

quanto durante a aplicação da metodologia aqui desenvolvida (ALMEIDA et al., 

2007; BHUVANESWARAN, 2010; ZACHRISSON; ROSA; TORESKOG, 2011). 

Por fim, quanto aos parâmetro estéticos, no que se refere ao IC, estudo 

anterior reporta que angulações de 0o, -2º e +2º são, nessa ordem, as mais atrativas 

(YANG et al., 2015). Diante disso, observa-se coincidência entre os resultados deste 

trabalho (SF: 1.08º; FU: 0.36º; FB: 0.52º) e a literatura recente. 

 

Inclinação da coroa dentária - torque. (Tabela 7). 

 

A inclinação dentária ou torque refere-se ao posicionamento angular 

vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatino da coroa dentária cuja referência coincide com 

a descrita para a angulação (ANDREWS, 1972). Cabem aqui as mesmas 

considerações feitas para a variável ANG, quanto às características de 

posicionamento dentário, de forma dentária, influência do padrão de crescimento e 

cicatrizes (MARS, 1987; SEMB, 1991; CAPELOZZA; NORMANDO e SILVA FILHO, 

1996; ATACK, 1997; OZAWA, 2011; FREITAS et al., 2012). Isso porque os 

resultados aqui apresentados também diferenciam-se daqueles esperados, já que a 

prescrição ortodôntica mais utilizada no HRAC-USP prevê torques de -5, +3 e +7, 

respectivamente, para caninos, incisivos laterais e incisivos centrais. 

No que se refere à comparação entre os grupos, constatou-se IC e IL com 

INC vestibulares menos acentuadas em FB que em FU. Nesse sentido, pode-se 
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observar grande semelhança clínica entre os torques desses dentes nos grupos SF 

e FU. Tratando-se de grupos que representam os mesmos indivíduos, evidencia-se 

que o lado SF acaba por determinar maior estabilidade no posicionamento sagital 

dos dentes antero-superiores, determinando menor perda de torque durante a 

mecânica ortodôntica no lado FU comparativamente ao grupo FB. Nesses últimos, 

as agenesias de incisivos laterais bilateralmente acabam por diminuir, antes do 

fechamento dos espaços, a estabilidade sagital. Consequentemente, perde-se 

torque vestibular no decorrer da reabilitação ortodôntica, uma vez que os incisivos 

centrais ficam mais susceptíveis à força retrusora do lábio superior, a qual se 

apresenta potencializada no paciente com FLP devido às cicatrizes da queiloplastia. 

(WOODWORTH; SINCLAIR; ALEXANDER, 1985; MARS, 1987; SEMB, 1991; 

CAPELOZZA; NORMANDO e SILVA FILHO, 1996; ATACK, 1997; OZAWA, 2011; 

FREITAS et al., 2012 ) 

Em relação aos C nota-se similaridade dos torques entre as regiões com 

fissura (FU e FB) e sem fissura (SF). Além do mais, os C (em média) apresentam–se 

com torques muito maiores que o definido pela prescrição habitualmente utilizada (- 

5). Esse fato pode estar relacionado às terapêuticas protocolares no HRAC-USP: 

uso do Hyrax ou Hass para correção da deficiência maxilar transversal, frequente 

em indivíduos com FLP completas, e posterior uso da contenção tipo 3D (barra 

transpalatina com ancoragem em molares e extensões até a região de caninos) 

durante a mecânica com braquetes (FREITAS et al., 2012). Esses procedimentos 

possivelmente  determinariam  a expressão parcial dos torques dos braquetes  

O aspecto anatômico dos caninos, quando substitutos dos incisivos laterais, 

também pode interferir no torque. Pois, além de reanatomizações por desgaste na 

palatina, a correção do torque vestibular da coroa desse elemento também é 

necessária, de maneira a mimetizar a inclinação própria dos incisivos laterais e se 

obter o melhor resultado estético (ZACHRISSON; ROSA; TORESKOG, 2011).  

Por fim, dos resultados deste trabalho observa-se predominância de torques 

vestibulares para IC e IL. Logo, favorece-se o arco do sorriso, dado que  inclinações 

palatinas promovem o achatamento do referido arco e a diminuição da exposição 

dos incisivos (SARVER, 2001). Além disso, torques de +5º para os incisivos 

superiores são tidos como os mais atraente (CAO et al., 2011), valor semelhante 

clinicamente aos achados do presente trabalho (SF: 6.58º; FU: 7.78º; FB: 4.37º). 
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De todo exposto, destaca-se que, do ponto de vista funcional, em paciente 

com FLP com agenesia IL e envolvimento do rebordo alveolar, o padrão ouro na 

reabilitação ortodôntica do HRAC-USP parece ser o fechamento de espaços com a 

mesialização do canino, substituindo o incisivo lateral, e com o 1º pré-molar na 

posição do canino pós EOAS (FREITAS et al., 2012; FREITAS et al., 2013; 

DALBEN, LAURIS, ALMEIDA, 2013). Esteticamente, do presente trabalho, observa-

se que grande parte das alterações observadas na microestética dos elementos 

antero-superiores (não necessariamente desagradáveis) advieram justamente da 

proposta padrão de reabilitação funcional deste Centro, que se soma às 

características definidas pela própria fissura, com particular ênfase às recessões 

gengivais nos dentes adjacentes à fissura (ALMEIDA et al., 2007).  

A ausência de literatura correspondente à temática aqui discutida, específica 

para pacientes com FLP, é fator limitante para uma comparação mais precisa das 

análises desse trabalho. Portanto, nosso estudo tem um grande papel: fomentar a 

discussão e, posteriormente, servir como base para que novos trabalhos possam ser 

realizados com pacientes com FLP. Outra limitação encontra-se na metodologia 

aplicada, pois outros aspectos importantes da microestética dentária, tais como: 

pontos de contato, ameias gengivais, triângulos negros; tonalidade e cor dos dentes 

(PROFFIT; SARVER e ACKERMAN, 2007) não se mostraram fidedignos nos 

modelos digitais analisados. Por isso, sugere-se que novos trabalhos avaliem esses 

outros aspectos, e que também busquem correlacionar a reabilitação estética da 

face de indivíduos com FLP ao bem estar e qualidade de vida dela decorrente.  

 



 

 Conclusão 
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6  CONCLUSÕES 

 

Os resultados desse trabalho não dão suporte à hipótese nula sugerida, posto 

que concluiu-se haver, em adultos jovens após o tratamento ortodôntico, diferenças 

na microestética dentária da região com fissura (FU e/ou FB) quando comparada à 

sem fissura (SF). Inclusive existem diferenças entre a região da fissura de indivíduos 

com FTI unilateral (FB) e aqueles com FTI bilateral (FB). Notadamente, 

• na PL/H: há maiores proporções para C e menores para IC em FU que em 

SF.  

• Quanto à PLA: entre C/IL encontrou-se valores maiores em SF que em FU e 

FB, e entre IL/IC, a PLA do grupo FU foi maior que a do SF.  

• Relativo à DVB: constatou-se C mais proeminentes em SF que em FU e FB.  

• Correspondente à DVM: tomando IC como referência, as DVM dos C são 

mais incisais na seguinte ordem: FU, FB e SF; para IL e a mesma referência 

(IC), há menores DVM em FU e FB que em SF; e a DVM dos IC apresenta 

menores desníveis em FB que em SF+FU.  

• Na INC: IL e IC apresentaram torques vestibulares menos acentuados em FB 

que em FU. 
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Anexo 1: Análise descritiva dos pacientes pertencentes ao grupo SF e FU. 

Sujeito 
Idade 

(anos) 
Gênero Raça 

Cirurgia 

ortognática 

(Avanço da 

Maxila) 

Reanatomização 

por acréscimo 

Reanatomização 

por desgaste 
Agenesia 

Alteração 

dentária 

Lado da 

fissura 

Recessão 

gengival 

1 26 M B P A P (13*) 12 A D P (14*) 

2 23 M B A A P (13*) 12 A D P (13*) 

3 22 M B A A P (13*) 12 A D A 

4 21 M B P A P (13*) 12 A D P (13*) 

5 18 F B A A P (13*) 12 A D A 

6 16 M B A A A 12 A D A 

7 15 M B A A P (13*) 12 A D A 

8 24 M B A A P (13*) 12 A D P (14*,13*,11) 

9 26 M B P A P (13*) 12 A D P (11) 

10 25 M B A A A 12 A D A 

11 21 F B A P P (22) 12 A D A 

12 22 M B A A P (13*) 12 A D A 

13 22 M B P A P (13*) 12 A D A 

14 24 F B A P P (13*) 12 A D A 

15 20 M B A A P (13*) 12 A D A 

16 21 M B A A A 12 A D P (11) 

17 28 F B A A A 12 A D A 

18 25 M B P A P (13*) 12 A D A 

19 25 M B P A P (13*) 12 A D A 

20 21 M B P P P (13*) 12 A D A 

21 16 F B A A P (13*) 12 A D A 

22 19 M B A A P (13*) 12 22 - CONICO D A 

23 22 M B A A P (13*) 12 A D P (11) 
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24 19 F B P A A 22 A E P (21) 

25 19 F B P A P (23*) 22 A E A 

26 20 F B A A P (23*) 22 A E P (21 

27 17 M B A A P (23*) 22 A E A 

28 17 M B A A P (23*) 22 A E P (21) 

29 19 M B A A A 22 A E P (21) 

30 22 M B A P P (23*) 22 A E A 

31 19 M B A A A 22 A E A 

32 25 M B A A P (23*) 22 A E P (21,23*,24*) 

33 18 M B A P P (23*) 22 A E P (21) 

34 21 F B A A P (23*) 22 A E P (21) 

35 20 F B A A A 22 A E A 

36 17 F B A A P (23*) 22 A E A 

37 18 F B P A A 22 A E A 

38 26 M B P P P (23*) 22 A E P (21,23*) 

39 20 F B A A P (23*) 22 A E A 

40 21 F B A A A 22 A E A 

41 18 F B A A P (23*) 12 A E P (23*) 

42 18 F B A A P (23*) 22 A E P (21) 

43 18 F B A A P (23*) 22 A E P (21) 

44 19 M B A A A 22 A E A 

45 19 M B A P P (23*) 22 A E P (21) 

46 20 M B A P P (23*) 22 A E P (21) 

47 26 M B P P P (23*) 22 A E P (21) 

48 17 M B A A A 22 A E A 

49 22 F B A A P (23*) 22 A E P (21) 

50 23 M B A P P (23*) 22 A E P (13, 21 

51 31 F B P A P (23*) 22 A E P (21) 

52 24 F B P P P (23*) 22 A E A 
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53 24 M B P A P (23*) 22 A E P (21) 

54 20 M B A A A 22 A E A 

55 24 M N P A P (23*) 22 A E P (21) 

56 19 F B A A P (11,21,23*) 22 A E A 

57 23 F B A A A 22 A E A 

58 22 M B P P P (23*) 22 A E P (21,23*) 

59 24 M B P A A 22 A E P (13,12,11,12,13) 

 

Legenda: M: masculino; F: feminino; B: branco; N: negro; A: ausente; P: presente; D: direito; E: esquerdo; *canino na posição do incisivo lateral 

ou 1° pré-molar na posição do canino; ** 1° pré-molar na posição do incisivo lateral. 
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Anexo 2: Análise descritiva dos pacientes pertencentes ao grupo FB. 

Sujeito 
Idade 

(anos) 
Gênero Raça 

Cirurgia 

ortognática 

(Avanço da 

Maxila) 

Reanatomização 

por acréscimo 

Reanatomização 

por desgaste 
Agenesia 

Alteração 

dentária 
Recessão gengival 

1 35 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (11,21,23*) 

2 29 M B P A P (13*,23*,14*) P (12,22) A 
P 

(14*,13*,11,21,23*,24*) 

3 27 M B P P (23*) P (13*,23*,14*) P (22) A P (13,11,23*,24*) 

4 30 M B A P (13*,11,21,23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (13*,23*) 

5 25 M B P P (12,22) A A A P (11,21) 

6 26 M B A P (13*,23*) P (13*,23*) P (12,22) A A 

7 29 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (11,21) 

8 30 M B P A A P (12,22) A P (11,21) 

9 26 F B P P (13*,23*) P (13*,23*) P (12,22) A A 

10 24 F B P A A A A A 

11 25 F B P A P (13*;24**) P (12,22,23) A A 

12 26 M B P P (23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (13*,23*) 

13 25 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (13*) 

14 25 F B A P (22) P (13*) P (12) A A 

15 25 M B A A P (13*,23*) P (12,22) A P (11) 

16 24 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (23*) 

17 27 M B P P (23*) P (23*) P (22) A P (21,24*) 

18 23 M B A A P (13*,23*) P (12,22) A P (21) 

19 25 M B P P (13*,23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (21) 

20 26 M N P P (21) A P (12,22) P (21) A 
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Legenda: M: masculino; F: feminino; B: branco; N: negro; A: ausente; P: presente; D: direito; E: esquerdo; *canino na posição do incisivo lateral 

ou 1° pré-molar na posição do canino; ** 1° pré-molar na posição do incisivo lateral

21 22 M B P P (23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (23*) 

22 27 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (14*,11,21,23*,24*) 

23 24 F B A P (13*,22) P (13*) P (12) A P (23*) 

24 22 F B P P (13*,23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (21) 

25 24 M B P A P (13*,23*) P (12,22) A P (23*) 

26 21 M B A P (13*,23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (14*) 

27 24 M B A A A P (12,22) A P (13*,23*) 

28 23 M N P A P (13*,23*) P (12,22) A P (21) 

29 26 M B A A P (13*) P (12) A P (22) 

30 20 M B A P (13*,11,21,23*) P (13*,23*) P (12,22) A P (14*) 

31 23 F B P A P (13*,23*) P (12,22) P (21) P (13*,11,21) 

32 25 M B A A P (14*,13*,23*,24*) P (12,22) A P (13*,23*) 

33 21 F B P P (12,23*) P (23*) P (22) A A 

34 17 M B A A A A A P (12,21,22) 

35 18 M B A A P (23*) P (22) P (12) P (21) 

36 20 F B P P (13*,11,21,23*) P (13*,23*) P (12,22) A A 

37 20 F B A P (12,22) A A A A 

38 22 F B P P (13*,11,21,23*) P (13*,23*) P (12,22) A A 

39 19 F B P A P (13*,23*) P (12,22) A A 

40 20 F B A P (13*,11,21,23*) P (13*,23*) A A A 

41 19 M B A A A A A P (13,23) 
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Anexo 3 – Carta de aprovação do CEP 
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