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RESUMO

Crês MC. Avaliação do crescimento e desenvolvimento puberal de crianças e
adolescentes de 10 a 18 anos e 6 meses com fissuras labiopalatinas [dissertação].
Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São
Paulo; 2014.
Este estudo avaliou o crescimento físico e desenvolvimento puberal de
crianças e adolescentes de 10 anos a 18 anos e 6 meses com fissuras
labiopalatinas (FLP). Foi realizado um estudo descritivo transversal, de uma amostra
com 346 pacientes com fissuras labiopalatinas, atendidas no ambulatório do Hospital
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da Universidade de São Paulo (HRACUSP), Bauru, São Paulo. Os pacientes foram analisados separadamente por gênero
e foram agrupados de acordo com o tipo de fissura em três grupos: Grupo 1 - fissura
de lábio isolado (FLI); Grupo 2 - fissura de lábio e palato (FL+P); e Grupo 3 - fissura
de palato isolado (FPI). Foram excluídos os pacientes com síndromes associadas,
ou com doenças que comprometam o estado geral e o crescimento. Foram obtidas
medidas de peso e estatura. Para o cálculo do percentil e do escore z da estatura e
do Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado o programa WHO AnthroPlus
(version 1.0.4, 2009). O estadiamento puberal foi avaliado segundo os Estágios de
Tanner. Para comparar as estaturas entre os pacientes dos três grupos de FLP, nos
diferentes Estágios de Tanner, foi utilizado o teste de ANOVA. O IMC dos meninos e
das meninas, a frequência de puberdade atrasada nos meninos e meninas e a
frequência de puberdade precoce nas meninas, com FLP, foi semelhante ao
esperado para adolescentes da população geral. A estatura das meninas com FPI
foi significantemente menor que a das meninas com outros tipos de FLP, mas
somente nos estágios finais do desenvolvimento puberal. Não foram encontradas
diferenças significantes entre as estaturas dos meninos com diferentes tipos de FLP,
para a faixa etária estudada.
Palavras-chave: Fissura labiopalatina. Puberdade. Estatura. Peso corporal. Estado
nutricional.

ABSTRACT

Crês MC. Evaluation of growth and puberty of children and adolescents from 10-18
years and 6 months with cleft lip and palate [dissertation]. Bauru: Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014.
This study evaluated growth and puberty in children and adolescents from 10
to 18 years and 6 months of age with cleft lip and palate(CLP). A descriptive crosssectional study of a sample of 346 patients with cleft lip and palate treated at the
Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies, University of São Paulo (HRACUSP), Bauru, São Paulo was performed. Patients were analyzed separately by
gender and were grouped according to the type of cleft into three groups: Group 1 isolated cleft lip (ICL); Group 2 - cleft lip and palate (CL+P); and Group 3 - cleft palate
alone (ICP). Patients with associated syndromes or diseases that compromise the
overall status and growth were excluded. Measurements of weight and height were
obtained. To calculate the percentile and z-score for height and Body Mass Index
(BMI) WHO AnthroPlus program (version 1.0.4, 2009) was used. The pubertal stage
was assessed according to Tanner stages. For comparison of height among three
groups of patients with CLP in different stages of Tanner, the ANOVA test was used.
The BMI of boys and girls, the frequency of delayed puberty in boys and girls and the
frequency of precocious puberty in girls with CLP were similar to those expected for
the general population of adolescents. The height of girls with ICP was significantly
lower than girls with other type of CLP, but only in the final stages of pubertal
development. No significant differences were found between the height of children
with different types of FLP, for the age group studied.
Keywords: Cleft lip and palate. Puberty. Body heigth. Body weight. Nutritional
status.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 FISSURAS LABIOPALATINAS

As Fissuras Labiopalatinas (FLP) são malformações da face, que se
caracterizam por distúrbios morfológicos da linha média do corpo, comprometendo a
anatomia e funcionalidade da face, com graus diferentes de severidade. Podem
acometer somente o lábio (FLI), o lábio associado ao palato (FL+P) ou somente
palato (FPI). São uma das mais frequentes malformações na espécie humana,
sendo reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um relevante
problema de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).

1.1.1 Epidemiologia das fissuras labiopalatinas

A prevalência média mundial das FLP é de 1 a 2 indivíduos com fissura de
lábio e/ou palato para cada 1.000 nascimentos (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2002). Ocorre em aproximadamente 1 em cada 750 nascidos vivos nos Estados
Unidos, com frequência maior entre os asiáticos e alguns índios norte-americanos
(cerca de 1:400). São relativamente menos frequentes entre os africanos e africanoamericanos (cerca de 1:1500) (YU et al., 2009). No Brasil admite-se a ocorrência em
torno de 1:650 nascimentos (NAGEN FILHO; MORAIS; ROCHA, 1968).
Embora as fissuras de lábio estejam frequentemente associadas com as
fissuras de palato, elas têm etiologias muito diferentes e os estudos mostram
diferenças na incidência, na prevalência entre os gêneros e na relação com defeitos
congênitos associados.
A FLI ocorre com uma incidência de cerca de 1/1000 de nascimentos e a FPI
tem uma incidência média de 0,7/1000 nascimentos. A incidência de FLI ou FL+P
varia de 2,1/1000 no Japão para 0,4/1000 Nigéria, sendo a variação geográfica
menos importante do que as diferenças étnicas. Em contraste, a incidência da FPI
mostra pouca variação em diferentes grupos raciais. Geralmente as FLI ou FL+P são
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mais frequentes no sexo masculino, enquanto a FPI é mais frequente no sexo
feminino (MUHAMAD, 2012).
Segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema
Único de Saúde (SIHSUS) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC) foram registrados no Brasil, de 1998 a 2002, 5.764 novos casos de
fissuras orofaciais de 15.786.107 nascidos vivos. Esses dados representam uma
prevalência de fissuras orofaciais no Brasil de 0,36 por mil nascidos vivos, num
período de cinco anos, com uma proporção de 1,6 homens para cada mulher
(RODRIGUES et al., 2009). No entanto, os dados epidemiológicos de um estudo
longitudinal, realizado em Bauru, SP, com a população escolar, revelou uma
prevalência de 1,54 fissuras orais por 1.000 nascidos vivos (NAGEN FILHO;
MORAIS; ROCHA, 1968).

1.1.2 Etiologia das fissuras labiopalatinas

A sequência de processos que resultam na formação do lábio e do palato
estende-se, na espécie humana, por mais de 15 dias. Muitos sistemas em
desenvolvimento podem ser perturbados por influências teratogênicas simultâneas,
que operam durante o longo período de diferenciação morfológica. Segundo
Muhamad (2012), estudos recentes têm enfatizado o fato de que uma parcela
significativa de crianças com fissuras têm a fenda como uma característica de um
padrão mais amplo de malformação.
É importante reconhecer que os defeitos estruturais não são, na maior parte
dos casos, associados aleatoriamente. A presença de outras malformações maiores
e menores, em associação com uma fenda implica em um único fator etiológico genético ou teratogênico - que produziu o padrão como um todo. Quando as FLP
estão associadas a outras anomalias constituem as fissuras sindrômicas e são mais
raras que as não sindrômicas. Mais de 200 síndromes que envolvem as FLP já
foram descritas, sendo a FPI a fissura mais frequente nos casos de pacientes com
fissuras sindrômicas. As FLP com anomalias ou síndromes associadas podem ser
de etiologia genética, cromossômica ou por exposição a fatores teratogênicos. As
FLP sem anomalias ou síndromes associadas, alvo deste nosso estudo, apresentam
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uma etiologia mais complexa, resultando da interação de fatores genéticos e fatores
ambientais (GARIB et al., 2010).
Muitos são os fatores genéticos envolvidos, caracterizando um padrão de
herança poligênica. Esses genes interagem com intensidades diferentes com os
fatores ambientais e somente quando um limiar crítico é atingido, a malformação se
manifesta. Carinci et al. (2007) revisaram os fatores genéticos envolvidos na
etiologia das FLP e identificaram origens genéticas distintas entre as fissuras de
lábio, associados ou não a fissuras de palato, e as fissuras de palato isoladas.
Entre os diversos fatores ambientais envolvidos, os principais são o
tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas, deficiências vitamínicas (folatos) e
drogas anticonvulsivantes (fenitoínas). Outros possíveis fatores como o estresse, os
benzodiazepínicos, algumas doenças virais (gripe por vírus influenza e sarampo) ou
a febre relacionada a elas, radiação ionizante e certos pesticidas, ainda estão sendo
objeto de estudo (GARIB et al., 2010).

1.1.3 Embriogênese das fissuras labiopalatinas

Conforme descrito por Moore e Persaud (2008a), na terceira semana após a
fecundação, o embrião diferencia-se em 3 camadas germinativas: Endoderma,
Mesoderma e Ectoderma. O ectoderma dará origem ao tubo neural e a crista neural.
No início da quarta semana ocorre a migração e a proliferação de massas de células
da crista neural para a futura região da cabeça e pescoço, desenvolvendo os arcos
faríngeos. Essas estruturas evoluirão de modo a contribuir para a formação da face,
das cavidades nasais, da boca, da laringe, da faringe e do pescoço.
Do primeiro arco faríngeo se originam cinco saliências: uma saliência
frontonasal e dois pares de saliências, um par maxilar e um par mandibular que,
juntas, formarão o grande estomodeu primitivo (boca primitiva). A face se forma da
quarta à oitava semana ao redor dessa boca primitiva.
A saliência frontonasal, através das proeminências nasais laterais e das
proeminências nasais mediais, formará a testa, o dorso e o nariz. As saliências
maxilares formarão a parte superior das bochechas e a maior parte do lábio
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superior. As saliências mandibulares formarão o queixo, o lábio inferior e as regiões
inferiores da bochecha. A fissura de lábio resulta da não fusão do lábio superior e da
parte anterior da maxila durante o período da quinta à sétima semana gestacional.
A formação do palato inicia-se no final da quinta semana e completa-se na
décima segunda semana gestacional, sendo o período mais crítico da sexta à nona
semana. O palato se desenvolve em dois estágios: palato primário e palato
secundário.
No inicio da sexta semana, após a fusão das saliências nasais mediais, surge
desta fusão um segmento intermaxilar (o processo palatino mediano), que vai dar
origem ao palato primário. Essa estrutura vai dar origem à parte pré-maxilar da maxila
que é uma pequena porção do palato duro (a porção anterior ao forame incisivo).
Também na sexta semana, os processos palatinos laterais têm origem nas faces
internas das saliências maxilares. Inicialmente, crescem para baixo, ao lado da língua.
Depois, durante a sétima e oitava semana, tornam-se horizontais, como
duas prateleiras e crescem em sentido de uma para a outro, para se fundirem no
final da décima semana, na linha média, atrás do forâmen incisivo, formando o
palato secundário. As porções mais posteriores desses processos são as últimas a
se fundirem e formarão a úvula (MOORE; PERSAUD, 2008a).
Todos esses fenômenos devem agir em perfeita harmonia em um curto
período de tempo. Os distúrbios em qualquer um desses eventos pode levar à
incapacidade dos processos palatinos se fundirem, e resultar na fenda palatina, com
ou sem fissura labial.
Há uma associação frequente entre fissura labial e a fissura palatina.
Estudos em animais sugerem que, após a falha da fusão labial há um crescimento
excessivo dos tecidos pró-labiais, desviando incorretamente a posição da língua
dentro da cavidade nasal, o que poderia acarretar um atraso no movimento de uma
ou ambas as lâminas palatinas, de modo que as possibilidades de fusão palatal
ficariam perdidas (MUHAMAD, 2012).
O processo de migração das células, o desenvolvimento e a fusão dos
processos faciais e a diferenciação dos tecidos são três importantes eventos que
levam à aparência de adulto. Fatores que possam interferir, em qualquer uma dessas
etapas, podem levar a formação de FLI, FL+P ou FPI (MOORE; PERSAUD, 2008a).
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1.1.4 Classificação das fissuras labiopalatinas

Várias classificações são propostas, devido à grande variedade na extensão
das fissuras e das estruturas envolvidas. Entre os vários métodos de se classificar
as fissuras, a classificação de Spina, adotada pelo HRAC-USP, tem como base dois
princípios: a morfologia e a origem embriológica (SPINA et al., 1972). Essa
classificação usa, como referência anatômica, o forame incisivo, que separa o palato
primário do palato secundário na vida pré-natal. Essa referência permite classificar
as fissuras em três principais grupos:


Fissuras pré-forame incisivo (fissura de palato primário), que acometem o
lábio isoladamente, podem ser unilaterais, bilaterais ou medianas, e de
extensão variável (FLI);



Fissuras transforame incisivo (fissuras de palato primário e secundário
simultaneamente com acometimento da arcada dentária), que acometem
o lábio associadas ao palato ou fissuras pré e pós-forame incisivo
(fissuras de palato primário e secundário simultaneamente sem
acometimento da arcada dentária) (FL+P);

também podem ser

unilaterais, bilaterais ou medianas;


Fissuras pós-forame incisivo (fissuras de palato secundário), que
acometem o palato isoladamente, sempre encontradas numa posição
mediana, com extensão e largura variadas (FPI). Estas, por sua vez,
podem ser completas, se atingem o palato duro e o palato mole, ou
incompletas, se atingem somente o palato mole (SILVA FILHO et al.,
1992; GARIB et al., 2010).

As FLP não causam óbito por causa das estruturas envolvidas, porém, podem
prejudicar muitas funções tais como a alimentação, a fala, a audição, a respiração e o
desenvolvimento

facial e

dental.

Além disto,

estas malformações causam

frequentemente dificuldades emocionais, psico-sociais e educacionais, associadas a
uma grande demanda de investimentos financeiros para seu tratamento.
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1.2 CRESCIMENTO

O crescimento físico de crianças e adolescentes é um processo dinâmico e
influenciado por fatores genéticos, hormonais, psicossociais e ambientais.
Alterações no processo fisiológico de crescimento podem influenciar na formação da
autoimagem e no desenvolvimento social do indivíduo, constituindo frequentemente,
uma preocupação para os pais (LONGUI, 1998).
O crescimento em estatura não tem velocidade constante e varia de acordo
com a idade da criança e os diferentes fatores fisiológicos que regulam o
crescimento. Para um melhor entendimento dos fatores que atuam no processo de
crescimento do ser humano, podemos definir o crescimento em 4 etapas: pré-natal,
lactância, segunda infância (ou infância propriamente dita) e adolescência (NICOL et
al., 2010).
O período pré-natal é a fase de maior velocidade de crescimento (VC), com
VC variando de 1,2 a 1,5cm / semana, chegando a atingir 2,5cm / semana no meio
da gestação. Nessa fase, os efeitos da nutrição fetal, dependentes de fatores
maternos e uterinos, a ação do hormônio insulina e dos fatores de crescimento
semelhantes à insulina (IGF), independentes do hormônio de crescimento (GH), são
os principais determinantes do tamanho do recém-nascido, em média 50cm.
Após o nascimento até os 2 anos de idade, fase de lactância, a VC ainda é
alta, mas vai decrescendo em relação ao período pré-natal, e a criança cresce em
média 25cm / ano e declina para 15cm / ano no final do segundo ano. Essa fase
ainda recebe muita influência da nutrição, e o hormônio tireoidiano é um dos
principais fatores responsáveis pelo crescimento linear.
Na segunda infância, a VC é mais baixa e constante, variando de 4-6cm /
ano e o GH assume importância na regulação do crescimento, juntamente com a
nutrição e o hormônio tireoidiano.
Na fase da Adolescência, sob a influência da nutrição, do hormônio
tireoidiano, e com secreção aumentada do GH e dos hormônios sexuais
(andrógenos e estrógenos) a VC novamente se eleva, com pico médio de 8-10cm /
ano no sexo feminino e de 10-12cm / ano no sexo masculino (LOURENÇO;
QUEIROZ, 2010).
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Todas as fases do crescimento dependem da herança genética de cada
indivíduo e da interação com fatores ambientais. Como já foi referido, a presença de
doenças, fatores físicos, fatores químicos, alterações ambientais e fatores
psicossociais podem interferir no crescimento, facilitando ou impossibilitando a sua
total expressão gênica.
Deste modo, as fissuras que acometem o lábio e o palato, ou o palato
isoladamente podem levar a dificuldades alimentares, como também predispor os
pacientes a infecções repetidas das vias aéreas superiores e do ouvido médio. Esse
fato pode ter como consequência uma restrição do ganho de peso e prejudicar o
crescimento, principalmente nos dois primeiros anos de vida, faixa etária mais
susceptível a agravos ambientais (SETH; MC-WILLIAM, 1988; MONTAGNOLI et al.,
2005; MARQUES et al., 2009).
Após os dois primeiros anos de idade, os fatores biológicos são mais
importantes do que os ambientais na determinação do crescimento físico e
maturação sexual (COY et al., 2000). Geralmente, após essa idade, o palato já foi
fechado cirurgicamente. Além disso, a criança desenvolve grande capacidade de se
adaptatar à esta anomalia e superar as dificuldades alimentares mesmo com o
palato aberto (LEE; NUNN; WRIGHT, 1997).
Na literatura médica especializada existem estudos sobre a deficiência de
hormônio de crescimento associado a FLP, com manifestação a partir dos dois anos
de idade (LARON; TAUBE; KAPLAN, 1969; ROITMAN; LARON, 1978; RUDMAN et
al., 1978). Estes dados não foram confirmados por outros estudos (KÖSTER;
BUTENANDT; COERDT, 1984), sendo ainda um assunto objeto de controvérsia.

1.2.1 Avaliação do crescimento e peso

A Auxologia (auxo, do grego: áuxé= crescimento; e logia, de lógos= estudo,
tratado) (CUNHA, 1982) é a ciência que estuda o crescimento e o desenvolvimento
do ser humano. Através da auxologia foram definidos modelos de crescimento na
infância e na adolescência, as curvas de crescimento, que podem ser usados para
avaliação individual ou social.
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Existem curvas para as mais variadas síndromes genéticas (síndrome de
Down, síndrome de Turner, síndrome de Marfan, acondroplasia e outras), que
auxiliam no seguimento clínico dessas crianças que crescem, em geral, num padrão
próprio para cada síndrome.
Para uma avaliação correta do crescimento devem-se realizar medidas
precisas, com instrumentos adequados. Através da antropometria foram definidas
técnicas corretas para obtenção das medidas corporais. As crianças com até dois
anos devem ser medidas em decúbito dorsal, em extensão total. A partir dos dois
anos de idade, a medida da estatura deve ser obtida na posição em pé e as crianças
devem estar descalças e alinhadas corretamente. Para obtenção do peso devem ser
usadas balanças calibradas regularmente e as crianças devem estar usando o
mínimo de roupa possível (NICOL et al., 2010).
Com as medidas de peso e estatura pode-se calcular o Índice de Massa
Corporal (IMC). Calcula-se dividindo o peso em quilogramas pelo quadrado da altura
em metros. O IMC auxilia na definição do estado nutricional do indivíduo. Esse
índice ajusta o peso para altura, mas não diferencia o aumento de peso por aumento
de massa magra, gordura ou retenção de fluidos e, portanto, deve ser interpretado
em conjunto com outras medidas (MADISON; BOSTON, 2010).
Buscando estabelecer um referência internacional para ser utilizada para
avaliar o crescimento e o estado nutricional de crianças, em abril de 2006, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou novas curvas de peso e de estatura
para crianças menores de 5 anos. Essas curvas foram baseadas em um estudo
longitudinal com crianças entre o nascimento e 24 meses e um estudo transversal
de crianças entre 18 e 71 meses. Esses estudos abrangeram diferentes continentes
(África, Américas, Ásia e Europa) e tiveram como objetivo construir um novo padrão
que represente o crescimento infantil estatisticamente normal, sob condições
ambientais ótimas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).
Para crianças a partir dos 5 anos e adolescentes até 19 anos, a OMS optou
por reconstruir, através de métodos estatísticos mais modernos, a referência de
crescimento que era recomendada anteriormente para essa faixa etária, a do
National Center for Health Statistics (NCHS) de 1977. Em setembro de 2007, a OMS
lançou as novas curvas de peso e crescimento para a idade de 5 a 19 anos
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a).
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Essas novas curvas de peso, estatura e IMC desenvolvidas pela OMS, e
recomendadas pelo Ministério da Saúde do Brasil desde 2009, tem pontos de corte
em percentil e escore z, que auxiliam o diagnóstico do estado nutricional e dos
distúrbios de crescimento.
Segundo a OMS, para avaliação da estatura, considera-se como variação da
normalidade valores entre o 3º e o 97º percentil ou escore z igual ou maior que -2
desvios-padrão (DP) e menor ou igual a +2 DP. As crianças com estatura abaixo do
3º percentil (escore z menor que -2 DP), são consideradas crianças com baixa
estatura (BE) e aquelas acima do 97º percentil (escore z maior que +2 DP),
consideradas com alta estatura (AE) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).
Para avaliar o IMC, considera-se como baixo peso (BP), valores abaixo do
3º percentil (escore z menor que -2 DP), como sobrepeso (SP), valores entre o
percentil 85º e 97º (escore z maior ou igual a +1 DP e menor ou igual a +2 DP), e
como obesidade (OB) valores acima do 97º percentil (escore z maior que +2 DP)
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007b).

1.2.2 Embriogênese da hipófise e hipotálamo

De acordo com a descrição de Moore e Persaud (2008b), durante a quarta
semana, o encéfalo começa a se desenvolver a partir da porção cefálica do tubo
neural. O encéfalo se divide em três porções: anterior (prosencéfalo), média
(mesencéfalo) e posterior (rombencéfalo). A partir da quinta semana o prosencéfalo
se divide em telencéfalo e o diencéfalo. Esse último dará origem ao tálamo,
hipotálamo e epitálamo. O hipotálamo desempenha papel central na regulação da
função da hipófise.
A hipófise se desenvolve da terceira à oitava semana de gestação e tem
origem ectodérmica. Origina-se de duas fontes:


a porção anterior, proveniente de uma evaginação do teto ectodérmico
do estomodeu, o divertículo hipofisário (bolsa de Rathke), que originará a
adenoipófise;
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a porção posterior, uma invaginação do neuroectoderma do diencéfalo, o
divertículo neuroipofisário, que originará a neuroipófise.

Na terceira semana, a adenoipófise, projeta-se do teto do estomodeu para se
fundir, em torno da quinta semana, com a neuroipófise, uma invaginação ventral do
diencéfalo. A porção da parede posterior da bolsa de Rathke que fica em contato com
a neuroipófise, se desenvolverá no lobo intermediário. Na sexta semana, a conexão
da bolsa de Rathke com a cavidade oral desaparece (MOORE; PERSAUD, 2008b).
A adenoipófise produz o hormônio de crescimento (GH), os hormônios
gonadotróficos, que são o hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante
(LH), o hormônio tireotrófico (TSH), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a
prolactina (PRL). Estes hormônios são, entre outros fatores, responsáveis pelo
crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes (MOLINA, 2007).
Nopoulos et al. (2002), ao avaliar imagens de ressonância magnética de
cérebro de 46 indivíduos adultos masculinos com FLP, sem síndromes associadas,
mostraram alterações significativas na morfologia do cérebro, com aumentos
anormais de regiões anteriores do cérebro e diminuição do volume da parte posterior
do cérebro e cerebelo, sendo o lobo temporal esquerdo o mais afetado. Além disso,
essas anormalidades estruturais foram diretamente relacionados à disfunção
cognitiva. Os autores destacam a importante relação e interação entre o
desenvolvimento da face e do cérebro.
Outros

estudos

também

demonstram

alterações

cerebrais

e

desenvolvimento anormal do cérebro dos pacientes com FLP (NOPOULOS et al.,
2001; MUELLER et al., 2007; NOPOULOS et al., 2007). Van der Plas et al. (2012)
avaliou o volume da hipófise de 79 pacientes com FLP, de 7 a 25 anos, sem
síndromes associadas e comparou com pacientes sem FLP. O autor não encontrou
diferenças anatômicas, mas salienta que isso não significa, necessariamente, que
não existam alterações funcionais da hipófise que possam causardiminuição da
estatura e do IMC.
Embora a embriogênese do palato e da hipófise não sejam dependentes,
podemos observar que tanto a hipófise quanto as estrutura da face, que formarão o
lábio e o palato, têm origem ectodérmica, estão espacialmente muito próximas nas
fases iniciais de sua formação e se desenvolvem no mesmo período embrionário. A
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ação de um agente teratogênico nesse período embrionário, durante a formação
destas estruturas, poderia eventualmente acometê-las simultaneamente, levando à
formação de FLP e alterações anatômicas e/ou funcionais da hipófise (RUDMAN et
al., 1978).

1.3 PUBERDADE

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o
período da vida que vai dos dez aos vinte anos incompletos, em que ocorrem
numerosas transformações relacionadas aos aspectos físicos, psíquicos e sociais do
individuo. A puberdade se refere às mudanças biológicas, resultantes do processo
fisiológico de maturação hormonal e crescimento somático, que torna o indivíduo
apto para reprodução. Pode ser influenciado por fatores intrínsecos e ambientais
(LOURENÇO; QUEIROZ, 2010).
Para o desenvolvimento da puberdade é necessário que o eixo hipotálamohipófise-gonadas seja ativado. O hipotálamo produz o hormônio liberador das
gonadotrofinas (GnRH), que de modo pulsátil estimula a hipófise a produzir as
gonadotrofinas (FSH e LH), que vão estimular as gônadas, os ovários nas meninas e
os testículos nos meninos, para que produzam os esteróides sexuais, que
desenvolverão os caracteres sexuais secundários (NAKAMOTO; FRANKLIN;
GEFFNER, 2010).
Geralmente a primeira manifestação da puberdade nas meninas é o
aparecimento das mamas (telarca) e nos meninos é o aumento do volume dos
testículos, mas raramente percebido por eles. A medida do volume testicular pode
ser melhor avaliada na prática clínica com o auxílio de um orquidômetro, sendo um
dos modelos usados o orquidômetro de Prader, que mede o volume dos testículos
em centímetros cúbicos. Em geral, a telarca ocorre nas meninas, em idade média de
9,7 anos (± 3 anos). A menarca, aparecimento da primeira menstruação, é um
evento que ocorre em média dois anos após o início da telarca, em média aos 12,2
anos (± 2,4 anos). Nos meninos, o aumento do volume testicular (≥ 4 cm 3 ou maior
diâmetro testicular maior que 2,5cm), caracteriza o início da puberdade, ocorre, em
média, aos 10,9 anos (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010).
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A sequência do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários na
adolescência foi caracteriza por Tanner (1962) (Figura 1). Esse autor descreveu
cinco estágios, conforme o aparecimento de mamas e pêlos pubianos em meninas e
desenvolvimento genital e de pêlos pubianos em meninos, sendo o estágio 1, o
infantil, e o estágio 5, o adulto.

Desenvolvimento mamário - gênero feminino
M1 = Mama infantil, com elevação somente da papila.
M2 = Broto mamário: aumento inicial da glândula mamária, com elevação da aréola e papila, formando uma
pequena saliência. Aumenta o diâmetro da aréola, e modifica-se sua textura.
M3 = Maior aumento da mama e da aréola, mas sem separação de seus contornos.
M4 = Maior crescimento da mama e da aréola, sendo que esta agora forma uma segunda saliência acima do
contorno da mama.
M5 = Mamas com aspecto adulto. O contorno areolar novamente incorporado ao contorno da mama.
Desenvolvimento Genital - gênero masculino
G1 = Pênis, testículos e escroto de tamanho e proporções infantis.
G2 = Aumento inicial do volume testicular (>3cm³). Pele escrotal muda de textura e torna-se avermelhada.
Aumento do pênis mínimo ou ausente.
G3 = Crescimento peniano, principalmente em comprimento. Maior crescimento dos testículos e escroto.
G4 = Continua o crescimento peniano, agora principalmente em diâmetro, e com maior desenvolvimento da
glande. Maior crescimento dos testículos e do escroto, cuja pele se torna mais pigmentada.
G5 = Desenvolvimento completo da genitália, que assume tamanho e forma adulta.
Pilosidade pubiana - gêneros feminino e masculino
P1 = Ausência de pêlos pubianos. Pode haver uma leve penugem semelhante à observada na parede
abdominal.
P2 = Aparecimento de pêlos longos e finos, levemente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados,
principalmente na base do pênis (ou ao longo dos grandes lábios).
P3 = Maior quantidade de pêlos, agora mais grossos, escuros e encaracolados, espalhando-se esparsamente
pela sínfise púbica.
P4 = Pêlos do tipo adulto, cobrindo mais densamente a região púbica, mas ainda sem atingir a face interna
das coxas.
P5 = Pilosidade pubiana igual à do adulto, em quantidade e distribuição, invadindo a face interna das coxas.
P6 = Extensão dos pêlos para cima da região púbica.
Fonte: TANNER, 1962.

Figura 1 - Estadiamento maturacional de Tanner

A puberdade precoce é definida como o aparecimento dos caracteres
sexuais, na menina, antes dos 8 anos, e no menino, antes dos 9 anos. A menarca
antes dos 9 anos na menina pode ser considerada um critério adicional de
puberdade precoce (CAREL; LÉGER, 2008; MACEDO et al., 2014).
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É definido como puberdade atrasada a ausência de caracteres sexuais
secundários na idade de 2 a 2,5DP acima da idade média esperada para a
população em geral, correspondendo a 13 anos na menina e 14 anos no menino
(NAKAMOTO; FRANKLIN; GEFFNER, 2010; PALMERT; DUNKEL, 2012).
Um estudo prévio alerta para a importância do conhecimento do
desenvolvimento puberal normal pela equipe de profissionais que lidam com
pacientes com FLP para monitorar o crescimento e alterações da puberdade. O
mesmo autor orienta que a avaliação global dos pacientes com FLP é fundamental
para elaboração de um plano de tratamento envolvendo o paciente e seus
familiares. Refere ainda que a puberdade precoce é rara em pacientes com FLP,
mas que a puberdade atrasada é mais frequente, como consequência de defeitos
sutis na linha média do sistema nervoso central (SNC). O autor comenta que existe
uma incidência aumentada de anormalidades de linha média associado as FLP e
que anormalidades no desenvolvimento do SNC podem ocorrer, mesmo nos casos
em que não se demonstram as lesões anatômicas (SCHAEFER, 1995).
A puberdade é uma fase de importantes transformações corporais e de
muitos conflitos psicológicos. Alterações no desenvolvimento dos processos
fisiológicos desta fase podem influenciar negativamente esses pacientes, que já têm
sua autoestima afetada pela presença da FLP.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Realizou-se uma revisão de literatura pertinente, que mostrou grande
variabilidade nos resultados dos estudos com relação ao crescimento de crianças e
adolescentes com FLP, não existindo um consenso em relação a esse tema.
Há na literatura médica alguns relatos de casos de associação entre FLP e
deficiência de hormônio de crescimento (LARON; TAUBE; KAPLAN, 1969;
RUDMAN et al., 1978); entre FLP e deficiência isolada de gonadotrofinas (TUOHY;
FRANKLIN, 1984); e entre FLP e múltiplas deficiências hipofisária (ROITMAN;
LARON, 1978).
Vários estudos têm sido realizados com pacientes com FLP para investigar
se essa malformação interfere na estatura e no ganho de peso dos pacientes
afetados.
Um estudo realizado por Rudman et al. (1978), com uma amostra de 200
crianças de 7 a 14 anos de idade, com FLP, sem síndromes associadas, encontrou
12% das criança abaixo do percentil 3, sendo que destas, 32% apresentaram
deficiência de GH em testes endocrinológicos realizados. O autor refere que a
amostra pode não ser uma amostra randomizada, pois as crianças avaliadas neste
trabalho foram encaminhadas por cirurgiões plásticos e clínicos que poderiam ter
feito uma seleção das crianças mais baixas. Esse fato poderia explicar, em parte, os
resultados encontrados e discrepantes de outros estudos.
A maioria dos estudos foi realizada com crianças durante os primeiros anos
de vida e alguns destes trabalhos mostraram um atraso no crescimento e ganho de
peso (SETH; MC-WILLIAM, 1988; LEE; NUNN; WRIGHT, 1997; MONTAGNOLI et
al., 2005; MARQUES et al., 2009; ZANATE et al., 2010). A deficiência de
crescimento observada nesse período da vida pode ser atribuída a fatores
ambientais, tais como dificuldades para alimentação e frequentes infecções de vias
aéreas (MONTAGNOLI et al., 2005; ZANATE et al., 2010; MARQUES, 2012). A
melhora dessas condições, com técnicas alimentares adequadas e a devida
correção cirúrgica das FLP, pode contribuir positivamente na recuperação dessas
crianças (LEE; NUNN; WRIGHT, 1997; ZANATE et al., 2010).
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Um estudo realizado no HARC-USP, com uma amostra de 881 crianças de 1
a 24 meses de idade, separadas pelo tipo de fissura, mostrou prejuízo no
crescimento e ganho de peso das crianças e estabeleceu curvas de crescimento
para crianças com FLP unilateral, mas não confirmou o diagnóstico de baixa
estatura (MARQUES et al., 2009). O mesmo autor estudou crianças de 2 a 10 anos,
com o mesmo padrão de FLP e não encontrou diferenças na estatura dessas
crianças com as referências da OMS (MARQUES, 2012). Outros estudos também
referem que as crianças com FLP não têm redução significativa na altura ou peso
com relação aos controles normais (RANALLI; MAZAHERI, 1975; DUNCAN et al.,
1983; DAY, 1985).
Duncan et al. (1983) estudaram 31 crianças com FLP, sem síndromes
associadas e demonstraram que essas crianças apresentavam crescimento normal,
mas com estaturas inferiores ao percentil 50. Cunningham e Jerome (1997)
estudaram uma amostra de 324 crianças com diferentes tipos de FLP, sem
síndromes associadas, do nascimento até os 10 anos, e também encontraram uma
estatura abaixo da média populacional. No entanto, a velocidade de crescimento
estava aumentada em meninos e reduzida em meninas, sugerindo que meninas
possam ter um risco aumentado para a baixa estatura.
Nackashi et al. (1998) estudaram crianças de 4 a 10 anos, com fissuras
labiopalatinas unilaterais e não encontraram incidência aumentada de baixa
estatura e observaram que a altura dessas crianças estava de acordo com a altura
dos pais. Segundo esses autores, as diferenças nos resultados obtidos em outras
pesquisas podem estar relacionadas ao tamanho das amostras estudadas, à
heterogeneidade das amostras sem distinção pelo tipo de fissura, à presença de
síndromes genéticas associadas, ao nível sócio-econômico das amostras
estudadas, a diferentes critérios usados para baixa estatura e a pouca precisão na
obtenção das medidas.
Poucos trabalhos abordam pacientes em faixas etárias acima dos 10 anos.
Um estudo realizado com adolescentes do gênero masculino, aos 19 anos de idade
observou que o peso e a estatura estão afetados nos pacientes com FLP, sendo
mais frequente a baixa estatura nas FPI (PERSSON; BECKER; SVENSSON, 2007).
Browers et al. (1987) estudaram 252 crianças, de 2 a 18 anos, com diversos tipos de
FLP, sem síndromes associadas, mas incluíram 10 crianças com Pierre Robin. Este
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autor refere que o tipo de FLP pode ser relevante no crescimento esperado, sendo
que as FL+P ou FPI podem ter risco elevado para estaturas mais baixas.
Alguns estudos têm demonstrado que muitas crianças com fissuras
orofaciais têm prejuizo no crescimento linear, sem prejuízo de ganho de peso
(RANALLI;

MAZAHERI,

1975;

FELIX-SCHOLLART;

HOEKSONA;

PRAHL-

ANDERSON, 1992).
Koltz et al. (2012), avaliou o IMC de 59 pacientes, de 2 a 20 anos, com FLP,
sem

síndromes

associadas

e

não

encontrou

diferenças

estatisticamente

significantes, mas ressalta o pequeno tamanho da amostra estudada.
Van der Plas et al. (2012) avaliaram o crescimento, o IMC e tamanho da
hipófise, por ressonância magnética, de uma amostra de 87 pacientes com FLP,
sem síndromes associadas e compararam com indivíduos sem fissuras. As idades
variaram de 7 a 25 anos, e embora os indivíduos com FLP apresentassem estatura
mais baixa e IMC menor (somente nos meninos), não houve diferenças no
desenvolvimento da hipófise. No entanto, o autor sugere a possibilidade de
alterações sutis, não diagnosticadas anatomicamente, que poderiam contribuir para
as diferenças observadas.
Neste contexto, não foram encontrados trabalhos que avaliassem o
desenvolvimento puberal de crianças e adolescentes com FLP. Como foi
apresentado, o crescimento de crianças e adolescentes com FLP ainda necessita de
estudos para avaliar se existem diferenças na estatura, com relação a crianças e
adolescentes sem FLP. O estudo do desenvolvimento puberal pode complementar a
avaliação do crescimento, bem como orientar na associação das FLP com outras
possíveis deficiências hipofisárias.
A partir da hipótese de que o crescimento das crianças e adolescentes com
fissuras labiopalatinas pode apresentar-se deficitário em relação às referências da
OMS e com atraso no desenvolvimento puberal, este nosso trabalho avaliou o
crescimento físico e desenvolvimento puberal de uma amostra de 346 adolescentes
de 10 a 18 anos e 6 meses, com FLP, sem síndromes associadas.
Este trabalho também representa uma continuidade aos estudos de
crescimento em pacientes com FLP já existentes no HRAC-USP, mas em faixas
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etárias inferiores, complementando, desse modo, uma análise do crescimento das
crianças do primeiro mês de vida até os 18 anos e 6 meses.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Estudar o crescimento somático e desenvolvimento puberal de crianças e
adolescentes com fissuras labiopalatinas, dos 10 aos 18 anos e 6 meses.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Avaliar o crescimento somático e desenvolvimento puberal de crianças e
adolescentes com fissuras labiopalatinas, sem síndromes associadas, na
faixa etária de 10 a 18 anos e 6 meses e compará-los ao crescimento e
desenvolvimento puberal de crianças e adolescentes normais, levandose em consideração o tipo de fissura e o gênero.



Comparar o crescimento e desenvolvimento puberal entre adolescentes
com diferentes tipos de fissuras: FLI e FL+P ou FPI.



Verificar se adolescentes com fissura labiopalatina apresentam maior
frequência de puberdade atrasada do que a população de adolescentes
normais.
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4 JUSTIFICATIVA

Este trabalho pretende esclarecer se adolescentes na faixa etária de 10 a 18
anos e 6 meses têm crescimento normal e se apresentam aumento na frequência de
casos de puberdade atrasada. A razão deste questionamento deve-se ao fato de
que esse tema ainda não é consenso na literatura médica especializada, tanto
nacional quanto internacional.
Este trabalho se justifica ainda por existirem, na literatura médica, poucos
trabalhos abordando o crescimento físico de adolescência com FLP e não terem
sido encontrados trabalhos que avaliem as alterações puberal destes pacientes.
Além disso, esse estudo complementa os estudos já realizados no HRACUSP, que avaliam o crescimento de crianças com fissuras labiopalatinas, mas em
faixas etárias inferiores. Deste modo, teremos uma análise do crescimento das
crianças e adolescentes com FLP, do primeiro mês de vida até aos 18 anos e 6
meses.
Esperamos, com esse estudo, poder auxiliar os profissionais de saúde
envolvidos no seguimento clínico dos pacientes com FLP, enfatizando a
necessidade da avaliação geral desses pacientes, de modo a detectar possíveis
atrasos do crescimento e da puberdade.
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo, observacional, comparativo (GIL, 1994),
transversal, com crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas, sem
anomalias ou

síndromes genéticas

associadas ou

outras

patologias

que

comprometam o crescimento físico, atendidas no ambulatório do Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da Universidade de São Paulo (HRACUSP), campus de Bauru, Brasil. A faixa etária dos pacientes estudados está
compreendida entre 10 anos e 18 anos e 6 meses.
Os pacientes que estavam de acordo com os critérios definidos acima foram
agendados em dias e horários pré-estabelecidos, no mesmo dia de agendamentos
prévios para outros profissionais, conforme protocolo geral de tratamento da
Instituição. Deste modo não houve interferências nos outros atendimentos, sem
causar mais gastos aos pacientes, por mais um dia de atendimento. Todos os
pacientes já tinham sua fissura operada em faixas etárias anteriores, segundo
protocolo da instituição (BERTIER; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007).
A coleta de dados foi iniciada em maio de 2013, após aprovação do projeto
pelo Comitê de Ética do HRAC-USP (Anexo A) e foi finalizada em dezembro de
2013. No decorrer desse período foram examinados 353 pacientes. Sete pacientes
foram excluídos da amostra: um paciente que apresentava hepatite auto-imune, e
estava em uso crônico de corticoterapia; dois pacientes que nasceram prematuros e
com baixo peso; um paciente em investigação para Espectro óculo-aurículovertebral; um paciente em tratamento para hipotireoidismo há 10 meses; e dois
pacientes que não permitiram o examine dos genitais. Deste modo, a amostra final
foi composta por 346 pacientes.
Todos os pacientes foram examinados pelo pesquisador, autor do presente
estudo, em uma sala pré-definida do ambulatório de pediatria, com a aprovação da
Diretoria do Departamento Hospitalar (Anexo B). Os pacientes foram submetidos a
uma única avaliação clínica para obtenção de peso, estatura e avaliação do
estadiamento puberal, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo C) pela mãe, pai ou responsável.
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Para a obtenção da estatura foi utilizado um estadiômetro de parede com
escala em centímetros, e os pacientes foram medidos em pé, sem sapatos. Para
obtenção do peso foi utilizado uma balança digital Balmak (classe III), com
graduação em 100g, e os pacientes foram pesados sem sapatos, com o mínimo de
roupa possível.
O estadiamento puberal foi realizado através de um exame físico de cada
paciente, na presença da mãe, pai ou responsável. A classificação dos caracteres
sexuais foi realizada segundo os Estágios de Tanner (TANNER, 1962). Para
dimensionar o tamanho dos testículos utilizou-se o orquidômetro de Prader, que
consiste de um conjunto de 12 modelos de testículos, de forma elipsóide, feitos de
madeira ou plástico e montados numa corda, com volumes de 1 a 25 cm³. A data da
primeira menstruação das meninas foi obtida através de pergunta direta.
O programa WHO AnthroPus (version 1.0.4, 2009), disponibilizado pela
OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009) foi utilizado para cálculo do
percentil e do escore z, do IMC e da estatura, para cada paciente. Nesse programa,
o escore z é apresentado com duas casas decimais, enquanto o percentil é
apresentado com apenas uma casa decimal. Quando os valores não são possíveis
de serem calculados pelo programa, aparece a sigla NA, que significa não
disponível. Esse programa tem como base as curvas da OMS 2007 (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2007a).
Os dados foram analisados separadamente para os indivíduos do gênero
masculino e feminino.
Os pacientes de cada gênero foram divididos em três grupos, de acordo com
o tipo de fissura apresentado:
- Grupo 1 - Pacientes com fissura de lábio isolado (FLI);
- Grupo 2 - Pacientes com fissura de lábio e palato (FL+P);
- Grupo 3 - Pacientes com fissura de palato isolado (FPI).
Foi realizada uma análise descritiva do IMC dos adolescentes, nos
diferentes grupos de FLP. Para esse fim, os adolescentes foram classificados
conforme o escore z do IMC, em quatro categorias:
1. Baixo Peso (BP), os pacientes com escore z menor -2 DP;
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2. Eutrófico (EP), os pacientes com escore z igual ou maior que -2 DP e
menor ou igual a +1 DP;
3. Sobrepeso (SP), os pacientes com escore z maior que +1 DP e menor
ou igual a +2 DP;
4. Obesidade (OB), os pacientes com escore z maior que + 2 DP.
Para classificar os adolescentes pelos Estágios de Tanner foi utilizado,
nas meninas, o desenvolvimento das mamas e, nos meninos, o desenvolvimento
dos genitais, como descrito por Marshall e Tanner (1969, 1970). Com a classificação
pelos Estágios de Tanner, foi realizado uma análise descritiva das alterações da
puberdade.
Foi considerado puberdade atrasada (PA), nas meninas, a ausência de
mamas após os 13 anos e, nos meninos, o volume testicular menor que 4 cm³ após
os 14 anos de idade (PALMERT; DUNKEL, 2012).
Foi considerado puberdade precoce (PP), nas meninas, a data referida da
primeira menstruação antes dos 9 anos (menarca precoce) (MACEDO et al., 2014).
A análise de puberdade precoce não foi possível, nos meninos, devido à faixa etária
estudada, e por não ser confiável a informação verbal do início do aumento do
volume testicular.
Para análise das estaturas, uma vez que os dados apresentam distribuição
normal, foram usados testes paramétricos de ANOVA.
A estatura foi considerada como variável resposta dependente e a idade e
as FLP como variáveis explanatórias independentes. Devido aos efeitos do
desenvolvimento puberal na estatura, em vez de utilizar diretamente a idade,
utilizaram-se os Estágios de Tanner como uma variável explanatória adicional.
Inicialmente usou-se o Teste de ANOVA para comparar as estaturas dos
adolescentes dos três grupos de FLP com os Estágios de Tanner. Da mesma forma,
usou-se o teste de ANOVA, para comparar as idades dos adolescentes dos três
grupos de FLP com os Estágios de Tanner. Foi considerado estatisticamente
significante: p<0,05.
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Para avaliar os efeitos das FLP (além dos efeitos da puberdade) que incidem
sobre as estaturas, os adolescentes foram reagrupados, segundo os Estágios da
Tanner, como descrito abaixo:
-

Grupo A, os adolescentes em Estágios de Tanner 1 e 2 (fases iniciais da
puberdade);

-

Grupo B, os adolescentes em Estágio de Tanner 3 (fase intermediária da
puberdade);

-

Grupo C, os adolescentes em Estágios de Tanner 4 e 5 (fases finais da
puberdade).

Com estes novos grupos, segundo os Estágios de Tanner, foi realizado o
teste two-way ANOVA, usando como variável resposta dependente, a estatura e,
como variável explanatória independente, os novos agrupamentos dos Estágios de
Tanner e os três tipos de FLP. Foi considerado estatisticamente significante: p<0,05.
Para avaliar se os efeitos de cada variável independente são, separadamente,
significamentes, foi aplicado o teste Type 3 Sum of Squares.
Em seguida, para avaliar que tipo de FLP tem um efeito maior sobre a
estatura, foi realizado o teste de ANOVA, separadamente, para cada agrupamento
segundo os Estágios de Tanner, comparando as estaturas dos adolescentes entre
os 3 tipos de FLP, seguido pelo teste post-hoc de Tukey.
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6 RESULTADOS

A análise estatística foi realizada com a amostra final de 346 pacientes, dos
quais 210 (60,3%) são meninos e 136 (39,7%) são meninas.
A frequência dos diferentes tipos de fissuras em cada gênero está
apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos adolescentes de acordo com o tipo de fissura labiopalatina e o gênero
Tipo de fissura

Meninos

%

Meninas

%

Fissura de lábio isolado

39

18,6%

35

25,7%

Fissura de lábio e palato

153

72,8%

81

59,6%

Fissura de palato isolado

18

8,6%

20

14,7%

Total

210

100%

136

100%

As Figuras 2 e 3 ilustra melhor a distribuição de cada tipo de FLP em
meninos e meninas.

Meninos
8,6%
18,6%
Fissura de Lábio Isolado
Fissura de Lábio e Palato
Fissura de Palato Isolado

72,8

Figura 2 - Frequência dos diferentes tipos de fissura labiopalatina em meninos
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Meninas

14,7%
25,7%
Fissura de Lábio Isolado
Fissura de Lábio e Palato
Fissura de Palato Isolado
59,6%

Figura 3 - Frequência dos diferentes tipos de fissura labiopalatina em meninas

Quanto ao IMC, 9 (4,3%) meninos apresentavam baixo peso, 166 (79,1%)
apresentavam peso adequado, 19 (9%) apresentavam sobrepeso e 16 (7,6%)
apresentavam obesidade. A distribuição do IMC dos meninos, de acordo com o tipo
de FLP está apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Porcentagem de índice de massa corporal em meninos com diferentes tipos de fissura
labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina

Baixo peso

Peso adequado

Sobrepeso

Obesidade

Lábio isolado

2,6%

79,5%

10,3%

7,7%

Lábio e palato

4,6%

77,8%

9,2%

8,5%

Palato isolado

5,6%

88,9%

5,6%

0,0%

Total

4,3%

79,1%

9,0%

7,6%

Nas meninas, observamos que 6 (4,3%) apresentavam baixo peso, 106
(76,8%) peso adequado, 20 (14,5%) sobrepeso e 6 (4,3%) obesidade. A distribuição
do IMC das meninas, de acordo com o tipo de FLP está apresentada na Tabela 3.
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Tabela 3 - Porcentagem de Índice de Massa Corporal em meninas com diferentes tipos de fissura
labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina

Baixo peso

Peso adequado

Sobrepeso

Obesidade

Lábio isolado

2,7%

78,4%

16,2%

2,7%

Lábio e palato

4,9%

79,0%

11,1%

4,9%

Palato isolado

5,0%

65,0%

25,0%

5,0%

Total

4,3%

76,8%

14,5%

4,3%

A distribuição de meninos e meninas segundo os Estágios de Tanner, foi
realizada usando a classificação das mamas (M) para as meninas e do genital (G)
para os meninos e está apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 - Distribuição dos adolescentes com fissura labiopalatina de acordo com os Estágios de
Tanner (desenvolvimento mamário em meninas e desenvolvimento genital em meninos)
Estágios de Tanner

1

2

3

4

5

Meninos

58

11

27

82

32

Meninas

6

11

21

17

81

Apenas 2 (1,74%) meninos, num total de 115 meninos, com idade superior a
14 anos, apresentaram testículos menores que 4cm³, caracterizando puberdade
atrasada. Dos 62 meninos, com idade entre 16 e 18 anos e 6 meses, somente 1
apresentava genital em estágio 2 e os demais apresentavam genital em estágios 4
ou 5. As Tabelas 5, 6 e 7 mostra a distribuição dos meninos de acordo com a
classificação do genital e a faixa etária, para cada tipo de FLP.

Tabela 5 - Distribuição dos meninos com fissura de lábio isolado, de acordo com o desenvolvimento
genital (G) e faixa etária
Idade

G1

G2

G3

G4

G5

< 14 anos

12

1

3

4

0

≥ 14 e < 16 anos

0

0

3

4

1

≥ 16 anos

0

0

0

7

4
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Tabela 6 - Distribuição dos meninos com fissura de lábio e palato, de acordo com o desenvolvimento
genital (G) e faixa etária
Idade

G1

G2

G3

G4

G5

< 14 anos

39

7

15

6

0

≥ 14 e < 16 anos

2

0

5

29

4

≥ 16 anos

0

1

0

27

18

Tabela 7 - Distribuição dos meninos com fissura de palato isolado, de acordo com o desenvolvimento
genital (G) e faixa etária
Idade

G1

G2

G3

G4

G5

< 14 anos

5

2

0

1

0

≥ 14 e < 16 anos

0

0

1

3

1

≥ 16 anos

0

0

0

1

4

Nenhuma menina apresentou puberdade atrasada, mas 3 (3,8%) meninas
apresentaram menarca precoce, caracterizando a puberdade precoce. Todas as
meninas com idade acima de 15 anos apresentavam mamas em estágio 4 ou 5 e
todas já haviam menstruado (Tabelas 8, 9 e 10). A idade média da menarca em
cada grupo de FLP está apresentada na Tabela 11.

Tabela 8 - Distribuição das meninas com fissura de lábio isolado, de acordo com o desenvolvimento
mamário (M), faixa etária e ocorrência de menarca
Idade

M1

M2

M3

M4

M5

Menarca

< 13 anos

2

3

7

2

0

1

≥ 13 a < 15 anos

0

0

1

1

2

3

≥ 15 anos

0

0

0

1

16

17

Tabela 9 - Distribuição das meninas com fissura de lábio e palato, de acordo com o desenvolvimento
mamário (M), faixa etária e ocorrência de menarca
Idade

M1

M2

M3

M4

M5

Menarca

< 13 anos

4

4

9

4

5

8

≥ 13 a < 15 anos

0

0

3

4

13

15

≥ 15 anos

0

0

0

0

35

35
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Tabela 10 - Distribuição das meninas com fissura de palato isolado, de acordo com o
desenvolvimento mamário (M), faixa etária e ocorrência de menarca
Idade

M1

M2

M3

M4

M5

Menarca

< 13 anos

0

4

1

3

2

4

≥ 13 a < 15 anos

0

0

0

2

4

6

≥ 15 anos

0

0

0

0

4

4

Tabela 11 - Idade média da menarca em meninas com diferentes tipos de fissura labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina

Total de meninas com menarca

Idade média da menarca

Lábio isolado

21

12,13 anos

Lábio e palato

58

12,01 anos

Palato isolado

14

12,06 anos

O teste de ANOVA para a estatura em relação aos Estágios de Tanner,
apresentou p altamente significativo (p<10-10), tanto para meninos como para
meninas, sugerindo que a estatura média mostra uma variação estatisticamente
significante com os Estágios de Tanner.
Também há uma correlação estatisticamente significativa entre a idade e os
Estágios de Tanner (p<10-10), sugerindo que os Estágios de Tanner podem ser
usados no lugar de idade.
Observou-se, porém, uma diferença na extensão da correlação entre os
meninos e entre as meninas, com relação aos Estágios de Tanner e a estatura. Em
meninos o ajuste R2 foi 0,7451 e em meninas foi 0,6065.
Esse dado pode ser explicado por um número relativamente grande de
meninas em torno das idades de 16 a 18 anos, onde o crescimento está completo ou
em fase final. Nos meninos a distribuição por faixa etária é mais uniforme.
A distribuição dos meninos e meninas, reagrupados pelos Estágios de
Tanner, nos Grupos A, B e C é mostrada nas Tabelas 12 e 13.
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Tabela 12 - Distribuição dos meninos com diferentes tipos de fissura labiopalatina, segundo os
agrupamentos dos Estágios de Tanner
Tipo de fissura labiopalatina

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Lábio isolado

13

6

20

Lábio e palato

49

20

84

Palato isolado

7

1

10

Tabela 13 - Distribuição das meninas com diferentes tipos de fissura labiopalatina, segundo os
agrupamentos dos Estágios de Tanner
Tipo de fissura labiopalatina

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Lábio isolado

5

8

22

Lábio e palato

8

12

61

Palato isolado

4

1

15

Para ambos os gêneros, nos testes de ANOVA, usando-se como variável
resposta dependente a estatura e como variável independente os novos
agrupamentos dos Estágios de Tanner e os três tipos de FLP, o valor de p foi
significante (p<10-10). Entretanto, o valor de p para a interação entre os Estágios de
Tanner e as FLP não foi significativo (p>0,7). Por esse motivo, foi retirada a
interação entre os Estágios de Tanner e as FLP.
No entanto, em ambos os casos, a análise de variância é desequilibrada,
dificultando a separação entre os efeitos dos Estágios de Tanner e das FLP.
No teste Type 3 Sum of Squares, para as meninas, tanto os Estágios de
Tanner como as FLP (p=0,024) são, separadamente, estatisticamente significantes.
Para os meninos, apenas os Estágios de Tanner são estatisticamente significantes.
Para os meninos, separadamente para os grupos A, B e C, nenhum dos
testes de ANOVA foi estatisticamente significante na análise de efeito do tipo de FLP
sobre a estatura. Para as meninas, do Grupo C, o teste de ANOVA foi
estatisticamente significante (p=0,0177).
As Tabelas 14 e 15 mostram as alturas médias e o escore z médio das
alturas, dos meninos e das meninas, respectivamente, de acordo com o tipo de FLP.
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Tabela 14 - Estatura média e escore z médio das estaturas dos meninos do Grupo C, de acordo com
o tipo de fissura labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina

Número de pacientes

Altura média (cm)

Escore z médio das alturas

Lábio isolado

20

172,8

0,25

Lábio e palato

84

172,1

0,11

Palato isolado

10

169,1

-0,29

Tabela 15 - Estatura média e escore z médio das estaturas das meninas do Grupo C, de acordo com
o tipo de fissura labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina

Número de pacientes

Altura média (cm)

Escore z médio das alturas

Lábio isolado

22

160,2

-0,06

Lábio e palato

61

160,0

-0,06

Palato isolado

15

155,1

-0,31

O teste post-hoc de Tukey mostrou, somente nas meninas do grupo C,
uma média significantemente menor para o grupo das fissuras de palato isolado, em
relação aos outros tipos de FLP (Tabela 16). Esse dado sugere que as alturas das
meninas, com fissuras de palato isolado, são menores do que as alturas das
meninas com outros tipos de FLP.

Tabela 16 - Resultados do teste post-hoc de Tukey, em meninas do Grupo C, na comparação entre
as estaturas nos diferentes tipos de fissura labiopalatina
Tipo de fissura labiopalatina
comparada

Diferença

Limite inferior

Limite superior

Valor de p
ajustado

FL+P com FLI

-0,249

-3,822

3,242

0,985

FPI com FLI

-5,094

-9,900

-0,278

0,0356

FPI com FL+P

-4,840

-8,981

-0,699

0,0177

FL+P=fissura de lábio e palato;FLI=fissura de lábio isolado;FPI=fissura de palato isolado.

Na análise dos meninos do grupo C, o teste post-hoc de Tukey, mostrou
que as alturas daqueles com fissura de palato isolado são, em média, mais baixas,
em relação aos outros tipos de FLP. No entanto, as diferenças não foram
estatisticamente significativas.
A distribuição dos tipos de FLP, nos meninos e nas meninas, do Grupo C já
foi apresentada nas Tabelas 12 e 13 (acima).
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Esta análise mostrou uma proporção muito maior de casos de fissuras de
palato isolado em meninas (0,153) do que em meninos (0,088), o que facilita a
observação de qualquer diferença, entre as meninas, nesse tipo de fissura.
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7 DISCUSSÃO

Na amostra estudada foi observado uma maior proporção de FLP no sexo
masculino em relação ao sexo feminino e uma incidência maior de FPI em meninas.
Estes dados são condizentes com os dados apresentados pela literatura médica
específica (RODRIGUES et al., 2009; CASADO; GRÁVALOS, 2012; MUHAMAD,
2012).
A maioria dos adolescentes apresentou valores adequados de IMC, tanto
para a meninos quanto para as meninas. Uma pequena porcentagem apresentou
peso abaixo do esperado para sua estatura, caracterizando pacientes com baixo
peso. Os índices de excesso de peso são um pouco mais baixos que os valores
observados na população geral de adolescentes brasileiros, tendo como referência a
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009). Somente em meninas com
FPI, os valores do IMC foram mais elevados, sem uma razão aparente.
A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, analisou adolescentes da 10 a 19
anos, no período de 2008 a 2009, e encontrou sobrepeso em 21,7% dos meninos e
19,4% das meninas, e obesidade, em 5,9% dos meninos e 4% das meninas
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
Alguns estudos mostram um comprometimento do ganho de peso de
pacientes com FLP, nos primeiros anos de vida, sendo esse prejuízo mais
acentuado naqueles com FL+P ou FPI (MONTAGNOLI et al., 2005), mas segundo
alguns autores, após o segundo ano de vida, parece haver um catch up, com
recuperação do peso e da estatura (LEE; NUNN; WRIGHT, 1997; ZANATE et al.,
2010). Marques (2012) justifica o catch up do ganho ponderal devido a melhora da
capacidade alimentar e da redução das incidências de processos infecciosos
relacionados à FLP, decorrentes do avanço da idade e das correções cirúrgicas.
Poucos estudos avaliam o IMC em adolescentes (KOLTZ et al., 2012; VAN
DER PLAS et al., 2012), e esses estudos também encontraram valores médios de
IMC semelhantes ao da população geral, com IMC menor somente nos meninos.
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Não foi possível, no nosso estudo, diferenciar a interferência dos fatores que
influenciam na alimentação e no ganho de peso desse pacientes, mas, pelo que foi
observado, os adolescentes com FLP seguem as tendências atuais para aumento
de peso.
Ao avaliarmos os dados relacionados ao desenvolvimento dos caracteres
puberais dos adolescentes com FLP, observamos que apenas 2 meninos ainda não
haviam iniciado a puberdade aos 14 anos, caracterizando puberdade atrasada.
Esses pacientes que apresentaram puberdade atrasada, podem ser
deficientes em gonadotrofinas, e essa deficiência estar associada à mesma origem
etiológica das FLP. Somente com a avaliação laboratorial e o seguimento clínico
desses pacientes seria possível definir o diagnóstico preciso, o que não é possível
em estudos transversais como este.
Outro menino, apresentava-se com genital menos desenvolvido do que o
esperado para sua idade cronológica, o que pode ter sido causado por um atraso
constitucional ou por uma puberdade de evolução lenta, e também estar associado a
deficiência de gonadotrofinas.
Observamos que todos os pacientes que apresentaram algum grau de
atraso na puberdade eram pacientes com fissuras que acometeram o palato. Os
estudos que associam deficiências hipofisárias com FLP, sem síndromes genéticas
associadas, referem-se a fissuras em que o palato está envolvido (LARON; TAUBE;
KAPLAN, 1969; ROITMAN; LARON, 1978; TUOHY; FRANKLIN, 1984). Isto sugere
uma maior gravidade das fissuras que envolvem o palato, bem como etiologias
diferentes para os diferentes tipos de FLP (GARIB et al., 2010).
Porém, a frequência de casos de puberdade atrasada, em meninos com
FLP, observada no presente estudo não excede o esperado para a população de
adolescentes do gênero masculino sem FLP, considerando-se que 95% dos
meninos iniciam sua puberdade entre 9 e 14 anos (MARSHALL; TANNER, 1970).
Além disso, entre os meninos com puberdade atrasada, alguns podem
apresentar um atraso constitucional da puberdade, uma variante da normalidade, e
iniciar puberdade espontaneamente em idades mais velhas (PALMERT; DUNKEL,
2012). Um estudo que avaliou uma larga série de casos de adolescentes com
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puberdade atrasada, aproximadamente 65% dos meninos e 30% das meninas,
apresentavam atraso constitucional da puberdade (SEDLMEYER; PALMERT, 2012).
Nenhuma menina com FLP apresentou puberdade atrasada. As meninas
com faixas etárias mais velhas, apresentavam classificação do desenvolvimento
puberal em estágios finais da puberdade, sugerindo um desenvolvimento puberal
dentro do esperado para faixa etária estudada. A idade média da menarca, nos três
grupos de FLP, estava dentro da faixa etária esperada para as meninas da
população geral (MARSHALL; TANNER, 1969). Somente 3 meninas referiram
menarca precoce, o que também caracteriza puberdade precoce. Considerando-se
que 95% das meninas devem iniciar sua puberdade entre 8 e 13 anos (MARSHALL;
TANNER, 1969), a incidência de puberdade precoce na amostra estudada está
dentro dos índices esperados para a população de meninas sem FLP.
Um estudo mostra uma incidência 10 vezes maior de puberdade precoce,
nas meninas do que em meninos (TEILMANN et al., 2005). Na prática clínica, a
puberdade atrasada é uma queixa mais frequentemente vista em meninos, enquanto
a puberdade precoce é uma queixa mais frequente entre as meninas. Esse padrão
também se observou nesta pesquisa.
O presente estudo não pode confirmar a associação entre FLP e deficiência
de gonadotrofinas. No entanto, se os casos relatados em nosso estudo estiverem
associados à deficiência hormonal, podemos inferir que não são mais frequentes do
que o esperado nos pacientes sem FLP.
Na análise da estatura, os estudos demonstram que existe um efeito do tipo
de FLP na estatura. Entretanto, esse efeito está presente somente entre as meninas
e nos estágios finais do desenvolvimento puberal. Este estudo demonstra que nas
meninas com fissura de palato isolado existe uma diminuição na estatura em relação
aos outros tipos de FLP, visível apenas nas fases finais de desenvolvimento da
puberdade (Estágios de Tanner 4 e 5).
Observamos também que em meninos, o mesmo efeito está presente, mas
não é estatisticamente significante. Isso pode ter ocorrido porque, a proporção de
fissura de palato isolado, entre os meninos, não é tão elevada como nas meninas.
Por esse motivo os efeitos da fissura de palato isolado, na estatura dos meninos,
não são facilmente visíveis.
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As crianças e adolescentes em Estádios de Tanner 1, 2 e 3, tanto os
meninos como as meninas, não apresentaram diferenças nas estaturas.
Um estudo realizado por Person, Becker e Svensson (2007) avaliou a
estatura de 335 adolescentes somente do gênero masculino, com 19 anos de idade,
e encontrou uma diferença significativamente mais baixa nas estaturas dos
adolescentes com fissura de palato isolado, com relação aos adolescentes sem FLP.
Outros estudos que avaliaram amostras bem menores de pacientes, não
encontraram diferenças estatisticamente significantes na estatura de adolescentes
com FLP, comparados a pacientes sem FLP (BROWERS et al., 1987; KOLTZ et al.,
2012).
Embora nossa amostra tenha sido composta por 346 pacientes, número
muito superior à maioria dos estudos encontrados, a distribuição dos tipos de FLP
não é uniforme. Deste modo a proporção de pacientes com diferentes tipos de FLP é
muito desigual, e este fato tem influência na análise estatística, sendo provável que
valores não significativos estatisticamente podem ser consequência de uma amostra
muito desproporcional.
Entretanto, Cunningham e Jerome (1977), estudando crianças até 10 anos
de idade, encontraram uma velocidade de crescimento dos meninos acima da média
esperada para a idade, enquanto as meninas apresentavam valores abaixo da
média. Esses dados podem sugerir um catch up da estatura, mais adequado nos
meninos do que nas meninas e, como consequência, pode-se esperar, nas meninas,
estaturas mais baixas. Van der Plas et al. (2012), estudando pacientes de 7 a 25
anos, também encontrou velocidades de crescimento mais baixas em meninas e
sugere que a estatura dos meninos se normaliza antes dos 30 anos.
Com base no que foi observado, ou seja, que a presença de fissura de
palato isolado pode interferir com a estatura das meninas, nos estágios finais da
puberdade, seria interessante repetir uma análise semelhantecom um número maior
de adolescentes do genero masulino, com idades acima de 16 anos. Tal análise
poderia esclarecer se, realmente, existem efeitos do tipo de FPI na estatura final dos
meninos.
Uma limitação deste estudo é o seu desenho transversal, que não permite
avaliar a progressão do desenvolvimento puberal e a velocidade de crescimento
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desses pacientes, o que poderia ajudar a explicar as estaturas mais baixas das
adolescentes com FPI, nas fases finais da puberdade.
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8 CONCLUSÃO

Nos adolescentes com FLP, sem síndromes genéticas associadas, na faixa
etária dos 10 aos 18 anos e 6 meses, a frequência de puberdade atrasada em
meninos e meninas, a frequência de puberdade precoce em meninas e a idade
média da menarca, estão de acordo com o esperado para adolescentes da
população geral, conforme a literatura médica.
Há um efeito do tipo de fissura na estatura. A fissura de palato isolado,
interfere negativamente na estatura das meninas.
Nas meninas, a fissura de palato isolado está associada a uma diminuição
em estatura, mas o efeito é visível apenas na fase final de desenvolvimento puberal,
com diferenças estatisticamente significantes.
Nos meninos, é provável que o mesmo efeito esteja presente, mas isso não
foi confirmado a partir das análises realizadas, provavelmente, porque a amostra
estudada dos meninos, não inclue muitos individuos em fase final da puberdade.
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

exigências

legais,

o

Sr.

(a)

_________________________________________________________________________________,
portador da cédula de identidade ______________________________, responsável pelo paciente
____________________________________________________________, após leitura minuciosa
deste documento, devidamente explicado pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos
serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do
lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar
da pesquisa: Avaliação do crescimento e desenvolvimento puberal de crianças e adolescentes de 10
a 18 anos com fissuras labiopalatinas, realizada por Maria Cristina Crês, médica Endocrinologista
Pediátrica, nº do Conselho Regional de Medicina: 55.072, sob orientação da Dra. Ilza Lazarini
Marques, que tem como objetivo avaliar e crescimento e desenvolvimento da puberdade em
crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas. Para isso cada paciente será pesado e
medido e submetido a um exame físico dos genitais. Esse exame será realizado em uma sala
para atendimento médico do ambulatório do HRAC-USP, em uma única vez, e na presença de
um dos pais ou responsável, com consentimento do paciente. O tempo necessário estimado
para cada paciente será de aproximadamente 15 minutos. O paciente será avaliado por uma
médica endocrinologista pediátrica, que o orientará sobre o seu crescimento, seu peso em
relação à sua altura e sobre seu estadiamento puberal. Os pacientes que apresentarem
anormalidades serão encaminhados ao pediatra do HRAC para acompanhamento. Para
aqueles que se sentirem constrangidos ao exames do genital e se recusarem a serem
examinados, será respeitado o direito do paciente e não serão incluídos na pesquisa. Será
solicitado a altura do pai e da mãe do paciente quando presentes ou por contato telefônico
posterior.
"Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do
HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Marchione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão ou pelo telefone (14) 3235-8421".
Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento retirar seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que
todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional
(Art. 73 do Código de Ética Médica).
Por estarem de acordo assinam o presente termo.

Bauru-SP, ________ de ______________________ de 2013.

______________________________
Assinatura do Sujeito da Pesquisa

___________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Nome do Pesquisador Responsável: Maria Cristina Crês
Endereço Institucional (Rua, Nº): Rua Sílvio Marchione, nº 3-20
Cidade: Bauru
Estado: São Paulo
CEP: 17012-900
Telefone: (14) 3235-8187
e-mail: crisces@uol.com.br

