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RESUMO 

 

 
Galassi TV. Relação interarcos em pacientes com FLPUC submetidos à queiloplastia 
neonatal versus queiloplastia em fase convencional com e sem ortopedia infantil 
[dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Objetivo: comparar a relação interarcos de 112 indivíduos com FLPUC submetidos a 

queiloplastia neonatal versus em fase convencional, com e sem ortopedia infantil, 

aplicando-se o índice oclusal de Goslon/5 anos em fotografias intrabucais, obtidas 

entre 6 e 12 anos de idade. Desenho: estudo retrospectivo de coorte. Local: dois 

centros de reabilitação do Brasil. Participantes: três grupos tratados com distintos 

protocolos: grupo I: queiloplastia neonatal (1 a 15 dias) + OI (ortopedia Infantil); 

grupo II: queiloplastia (3 a 12 meses) + OI; grupo III: queiloplastia (3 a 6 meses), 

sem OI. Intervenções: o grupo I (n=35) e grupo III (n=58) foram operados pelo 

mesmo cirurgião, enquanto que o grupo II (n=19) por 4 cirurgiões. Método: para 

comparação entre os grupos foi utilizado o teste qui-quadrado e para a comparação 

dos índices oclusais médio intergrupos foi aplicado o ANOVA, Kruskal Wallis 

(p<0,05). Resultados: a concordância interexaminadores (acima 0,70) e intra (acima 

de 0,60) foi dada pela estatística kappa. O grupo I apresentou maior percentual de 

índice 5. O grupo II apresentou o maior percentual de índice 1 e o grupo III 

apresentou o menor percentual de índice 5 (p=0,029). As estatísticas com os índices 

agrupados em 1+2 e 4+5 não demonstraram diferenças entre os 3 grupos (p=0,142). 

O índice oclusal médio em cada grupo apresentou diferenças significativas entre os 

grupos I (4,0) e III (3,0) (p=0,022). Conclusão: os resultados demonstraram que em 

relação ao crescimento maxilomandibular, a queiloplastia em fase neonatal com OI 

(grupo I) apresentou-se menos favorável quando comparada aos outros dois grupos 

operados a partir dos três meses. O grupo II, operados mais tardiamente de lábio e 

palato com OI apresentou crescimento favorável enquanto que o grupo III sem OI 

apresentou a menor quantidade de casos com prognóstico ortodôntico-cirúrgico. 

Considerando a variabilidade e limitações da amostra sugerimos mais trabalhos que 

envolvam centros que utilizam os protocolos com e sem ortopedia infantil, de 

preferência de forma prospectiva e randomizada.  

 
Palavras-chave: Fissura labiopalatina. Queiloplastia neonatal. Ortopedia infantil. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Galassi TV. Dental arch relationships in patients with unilateral cleft lip and palate 
(UCLP) undergoing early lip repair versus late repair with and without infant 
orthopedics [dissertation]. Bauru: Hospital for Rehabilitation of Craniofacial 
Anomalies, University of São Paulo; 2016. 

 

Objective: to compare the outcomes of early versus conventional cheiloplasty with 

and without infant orthopedics (IO) by assessment of dental arch relationships in 

individuals with non-syndromic complete UCLP, analyzed by the occlusal index for 

intraoral photographs rating. Design: retrospective cohort study. Setting: two cleft 

palate centers from Brazil. Participants: three groups treated by different protocols, 

as follows; Group I: early cheiloplasty (1 to 15 days) + infant IO; Group II: cheiloplasty 

(3 to 12 months) + IO; Group III: cheiloplasty (3 to 6 months) without IO and 

palatoplasty (12 to 18 months). Interventions: Individuals in Group I (n=35) and 

Group III (n=58) were operated by a single surgeon each, while individuals in group II 

(n=19) were operated by 4 surgeons. The 112 intraoral photographs of individuals of 

all groups, obtained between 6 and 12 years of age, were assessed by the occlusal 

index. Main outcome measures: the groups were compared by the chi-square test, 

and the mean occlusal indices between groups were compared by ANOVA and 

Kruskal Wallis tests (p<0.05). Results: intrarater (above 0.70) and interrater (above 

0.60) was performed by kappa statistics. Group I presented highest percentage of 

score 5, Group II exhibited highest percentage of score 1, and Group III presented 

the lowest percentage of score 5 (p=0.029). Analysis grouping scores 1+2 and 4+5 

did not reveal statistically significant differences between the 3 groups (p=0.142). The 

mean occlusal index for each group showed significant differences between groups I 

(4.0) and III (3.0) (p=0.022). Conclusions: early cheiloplasty with IO (grupo I) was 

less favorable for maxilomandibular growth compared to the other two groups 

operated at later ages. Group II, comprising cheiloplasty and palatoplasty at later 

stages + IO exhibited favorable growth, while group III without IO showed the least 

amount of orthodontic surgical cases prognosis. Considering the variability and 

limitation of the present sample, further prospective and randomized studies are 

warranted. 

 
Keywords: Cleft lip and palate. Early cheiloplasty. Infant orthopedics. 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas, que 

apresentam etiologia multifatorial, associando fatores ambientais e genéticos. 

Representam um relevante problema de saúde pública, pela Organização Mundial 

de Saúde, e no Brasil registram-se 5800 nascimentos por ano, com uma prevalência 

de 1 em 650 nascimentos (GARIB et al., 2010). São classificadas por sua extensão, 

podendo envolver lábio, rebordo anterior e palato e podem ocasionar problemas 

psicossociais, funcionais e estéticos (SILVA FILHO; RAMOS; ABDO, 1992; 

FIGUEIREDO et al., 2008). Dentre os tipos de fissuras labiopalatinas (FLPs) a mais 

incidente, é a fissura labiopalatina unilateral completa (FLPUC), que envolve lábio, 

rebordo anterior e palato (Figura 1). 

 

 
Fonte: FREITAS et al., 2012. 

Figura 1 - Fissura labiopalatina unilateral completa 

 

A reabilitação do paciente com FLP inicia-se na primeira infância, com as 

cirurgias reparadoras, queiloplastia (fechamento do lábio) e palatoplastia 

(fechamento do palato), que restabelecem fatores psicossociais, morfológicos, 

funcionais e estéticos. Contudo, no decorrer de seu crescimento e desenvolvimento, 

essas cirurgias demonstram influenciar negativamente no crescimento maxilar e 

desenvolvimento maxilo-mandibular (BARDACH; EISBACH, 1977; BARDACH et al., 

1984; MARS et al., 1987; SEMB, 1991; SHAW et al., 1992; SILVA FILHO; RAMOS; 

ABDO, 1992; ATACK et al., 1997a; OZAWA, 2001; NOLLET et al., 2005; GARIB et 

al., 2010; MCAULIFFE et al., 2011; SHI; LOSEE, 2015), ocasionando diminuição de 

tamanho no sentido ântero-posterior, transversal e sagital, repercutindo na 

convexidade facial e se apresentando como um dos fatores da presença de 
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maloclusões suaves, moderadas a muito complexas (CAVASSAN; SILVA FILHO, 

2007; DASKALOGIANNAKIS et al., 2011; CREPALDI, 2012; FREITAS et al., 2012). 

O tratamento reabilitador é extenso e envolve uma equipe multi e 

interdisciplinar especializada, incluindo fundamentalmente o ortodontista, pois este 

atua dirigindo e definindo os procedimentos odontológicos e cirúrgicos, monitora o 

crescimento e desenvolvimento craniofacial e corrige as complexas maloclusões. 

(SHAW; SEMB; NELSON, 2008; GARIB et al., 2010). 

 

 

1.1  QUEILOPLASTIA NEONATAL 

 

Convencionalmente instituiu-se a primeira intervenção cirúrgica plástica, aos 

três meses de idade (DASKALOGIANNAKIS et al., 2011; HATHAWAY et al., 2011; 

LONG et al., 2011; RUSSELL et al., 2011), porém há uma corrente de cirurgiões que 

realizam essa reparação nas primeiras semanas de vida e ainda alguns, com horas 

de vida (DESAI, 1983; AKIN et al., 1991; MCHEIK et al., 2002, 2006; SANDBERG; 

MAGEE; DENK, 2002; GOODACRE et al., 2004; GALINIER et al., 2008; 

CAMPBELL; COSTELLO; RUIZ, 2010; HARRIS et al., 2010; ELSAYED; 

ELTRAMSY; ABDELRAHIM, 2012; JIRI et al., 2012; FARRONATO et al., 2014). Há 

estudos também sobre este reparo ainda em fase intrauterina (HARRISON; FILLY; 

GOLBUS,
 
1982; HALLOCK, 1985; LONGAKER et al., 1992).  

O interesse pela intervenção nestas fases precoces, foi baseado nos 

achados experimentais sobre a evolução fisiológica de cicatrizes no feto (ADZICK; 

LORENZ, 1994; QUINN; ADZICK, 1997), onde a reparação neonatal do lábio traria 

benefícios estéticos por apresentar cicatrizes mais discretas e os anticorpos 

placentários atuariam para o sucesso da cirurgia (AKIN et al., 1991). Além disso, a 

reparação do lábio em fase precoce poderia contribuir para o alívio psicossocial dos 

pais e envolvidos (MURRAY et al., 2008) e também propiciar o estímulo da sucção e 

consequente aleitamento materno (DESAI, 1983; AKIN et al.,1991). Quanto a 

intervenção ainda em fase intrauterina (HARRISON; FILLY; GOLBUS,
 

1982; 

HALLOCK, 1985; LONGAKER et al., 1992), não foi considerada viável, devido o 

risco de vida da mãe e o feto (CAMPBELL; COSTELLO; RUIZ, 2010). 
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Akin et al. (1991), relataram sua experiência de 4 anos na intervenção 

cirúrgica labial associada a ortopedia infantil, em recém- nascidos. Avaliaram os 

resultados estéticos, o efeito psicológico da intervenção e o crescimento, através da 

comparação de modelos oclusais registrados antes e depois das cirurgias. A 

amostra foi composta de 22 pacientes operados com até 10 dias de vida, de lábio, 

sendo 16 com FLPUC e 6 com FLPBC. Todos utilizaram ortopedia infantil até o 12o 

mês de vida e a tração extra-oral fora aplicada em pacientes com FLPBC (fissura 

labiopalatina bilateral completa), com intuito de melhorar a protrusão da pré-maxila. 

As placas eram trocadas a medida que o paciente ia crescendo. Relatam que os 

resultados estéticos cirúrgicos foram aceitáveis, que a fenda diminuiu pós-cirurgia, 

não houve complicações anestésicas e o protocolo contribuiu positivamente para o 

estado psicológico nos pais dos pacientes. 

Slade, Emerson e Freedlander (1999), investigaram a influência da 

queiloplastia neonatal no estado psicológico das mães, comparando-as em dois 

grupos distintos: queiloplastia em fase neonatal e aos três meses. Os resultados 

demonstraram não haver diferenças significativas, no entanto, as mães 

manifestaram preferência por se realizar a queiloplastia em fase neonatal. 

Concluíram que na ausência de prova definitiva de diferenças no resultado físico, as 

preferências dos pais devem ser consideradas para a melhor decisão da época 

deste procedimento. 

Goodacre et al. (2004), em um estudo randomizado com quatro centros do 

Reino Unido, verificaram os resultados estéticos da queiloplastia de acordo com o 

tempo cirúrgico, através de fotografias e vídeos pós-operatórios de pacientes que 

operaram recém-nascido até os três meses de vida. A avaliação foi realizada por 6 

cirurgiões plásticos e por painelistas. Os examinadores não tinham ciência dos 

tempos cirúrgicos e sobre os propósitos do estudo. Os pacientes selecionados 

tinham fissura de lábio com e sem fissura de palato que foram submetidas a 

queiloplastia em fase precoce com média de idade de 4 dias e com correção tardia 

de 104 dias. Os resultados demonstraram que a queiloplastia neonatal não conferiu 

qualquer vantagem sobre a queiloplastia aos três meses, em termos de atratividade 

(cicatriz) ou sucesso de resultado cirúrgico.  

Mcheik et al. (2006), afirmam que embora a fase ideal para a realização da 

reparação do lábio e nariz seja entre dois e seis meses de idade, eles operam em 
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fase neonatal, quando da solicitação dos pais. Realizaram um estudo retrospectivo 

que incluiu 123 pacientes com idade média de 13,5 dias, operados por um único 

cirurgião entre os anos de 1985 e 1995. Examinaram, através de registros médicos, 

a eficácia da reparação precoce da fissura de lábio e nariz, no momento em que os 

respectivos pacientes tinham entre 9 e 19 anos de idade. Relatam não terem tido 

óbitos ou dificuldades anestésicas (intubação, aspiração), não verificaram também 

complicações cirúrgicas e os resultados estéticos foram bons. Encorajam a 

queiloplastia neonatal e enfatizam a importância do acompanhamento do 

crescimento maxilar e da atuação ortodôntica, no período cirúrgico. 

Lilja, Mars e Elander (2006), avaliaram modelos de estudo de 104 pacientes 

com FLPUC submetidos ao protocolo de Gotemburgo (queiloplastia com seis 

semanas, fechamento palato mole com seis meses, reparação cirúrgica do lábio e 

nariz com 18 meses e palato duro e rebordo alveolar com 8,5 anos) na idade de 5, 

10, 16 e 19 anos, por cinco examinadores duas vezes e em dias diferentes, 

classificando-os pelo índice de Goslon. Os resultados demonstraram que aos 19 

anos, 85% dos casos se encontravam no grupo 1 e 2, 15% no grupo 3 e 4 e nenhum 

modelo foi considerado do grupo 5.  

Borský et al. (2007), publicaram um trabalho sobre a experiência da equipe 

em realizar queiloplastia em recém nascidos com FLPUC. O protocolo foi motivado 

por apresentar excelentes resultados estéticos preliminares, tanto na discrição das 

cicatrizes quanto na estética nasal. Demonstraram resultados de 44 pacientes 

submetidos a queiloplastia realizada com até 8 dias de nascidos, operados por um 

mesmo cirurgião que utilizou a técnica modificada de Tennison com correção nasal. 

Não foram observadas complicações atribuíveis a amamentação e a taxa de ganho 

de peso foi maior no grupo que alcançou a amamentação. A permanência no 

hospital foi reduzida a uma média de mais de um dia (33%), naqueles que 

receberam o aleitamento materno em comparação com aqueles alimentados por 

copo. Ressaltam que não observaram nenhum impacto sobre o desenvolvimento 

maxilar, no curto espaço de tempo avaliado. Consideram o protocolo um excelente 

método e ressaltam que pretendem monitorar o impacto do mesmo, no 

desenvolvimento maxilar, em longo prazo.  

Murray et al. (2008), avaliaram o desenvolvimento cognitivo de pacientes 

com FLPUC, aos 2, 6 e 12 meses de idade, relacionando a interação mãe-bebê com 
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o tempo cirúrgico da queiloplastia. A amostra foi composta de 94 pacientes com 

FLPUC operados em fase neonatal e também aos 3-4 meses de idade e 96 

pacientes como grupo controle, sem FLP, aos 18 meses de idade. Os resultados 

demonstraram não haver diferença entre os grupos, entretanto, pacientes 

submetidos a queiloplastia aos 3-4 meses demonstraram piores resultados no 

desenvolvimento cognitivo, quando comparados aos operados em período neonatal, 

de acordo com a Scala de Desenvolvimento Mental de Bayley. Orientam que 

intervenções para facilitar a interação mãe-bebê antes da queiloplastia devem ser 

exploradas.  

Mcheik e Levard (2010), avaliaram o crescimento maxilar em 34 pacientes 

com FLPUC, não sindrômicos, por um período de dois anos. A fissura de lábio foi 

reparada durante o período neonatal, enquanto que a fissura de palato foi reparada 

aos seis meses de idade. Eles afirmam que este protocolo restabelece a anatomia 

normal do lábio, promovendo a estabilidade do músculo orbicular, e uma 

consequente reabilitação em curto período de tempo contribuindo para o 

crescimento maxilar em condições anatômicas normais.  

Harris et al. (2010), analisaram dados sobre anestesia e complicações 

cirúrgicas de 99 pacientes que realizaram a queiloplastia em fase neonatal (até 28 

dias de nascido), através de prontuários, entre os anos de 1995 a 1999. A idade 

gestacional média foi de 40 semanas e peso ao nascimento médio de 3300 g. 

Registros de complicações durante o procedimento incluíram apenas um caso de 

hipóxia, uma reintubação pelo pobre esforço respiratório de um bebê prematuro e 

cinco casos de obstrução nasal, três dos quais exigiram um stent nasal. Todos 

recuperaram sem efeitos à longo prazo. Houve significativamente mais 

complicações cirúrgicas com reparos bilaterais do que com unilateral (p<0,03). A 

amamentação foi alcançada em 54 bebês após a cirurgia. Relatam que a 

queiloplastia não é tão aceita para o período neonatal pelo fato de acreditarem que 

exista um risco aumentado de anestesia durante este período. Em seu trabalho 

não encontraram nenhuma evidência que o reparo neonatal de lábio é inseguro, 

mas ressaltam a importância de uma unidade de terapia intensiva, pediatras dentro 

de um centro especializado e monitoramento no pós-operatório assíduo, com 

atenção para a via aérea nasal.  
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Jiri et al. (2012), avaliaram aspectos psicológicos, sobre a amamentação, 

aspectos estéticos (visibilidade da cicatriz, formato e simetria do lábio e nariz) e o 

efeito da queiloplastia no desenvolvimento maxilar antes e após a cirurgia em fase 

neonatal, através de uma análise 3D (3D- finite elemento scaling analysis – FESA) 

registrados antes da queiloplastia (em pacientes com 1 a 8 dias de vida) e pós 

palatoplastia (em pacientes com 12 meses de vida), em 97 pacientes com 1 a 8 dias 

de vida, operados do lábio, pelo mesmo cirurgião, no período de 2005 a 2008 pela 

técnica de Tennison modificada. A avaliação qualitativa do aspecto estético da 

simetria dos lábios, nariz e cicatriz foi realizada na idade de 8 a 12 meses. Em 

83,5% da amostra a cicatriz apresentou-se pouco visível. A simetria nasal e labial foi 

encontrada em 64,9% e 68% dos pacientes, respectivamente. Os resultados foram 

divididos em três grupos distintos: com bandeleta, tecido mole e duro e sem a 

bandeleta. Quanto à avaliação do desenvolvimento maxilar, os pacientes sem 

bandeleta apresentaram um bom desenvolvimento no primeiro ano de vida, após a 

queiloplastia. Os pacientes com bandeleta mostraram uma região anterior mais 

aproximada dos segmentos maxilares antes e após a queiloplastia do que os 

pacientes com bandeleta em tecido mole e duro. O crescimento do arco maxilar foi 

contínuo e sem colapso. Os resultados demonstraram satisfação dos pais, grande 

impacto aos familiares e maior facilidade para a amamentação. As cicatrizes 

mostraram-se discretas e nariz e lábio simétricos, na maioria das crianças. 

Concluíram que a queiloplastia em fase neonatal é uma técnica promissora e 

ressaltam que é importante ter uma equipe especializada em recém-nascidos, as 

cirurgias devem ser rápidas (aproximadamente 50 min) e os pacientes devem 

apresentar um quadro clínico estável de saúde. 

Shi e Losee (2015), em uma comparação entre 84 pacientes com fissura 

labial (com ou sem fissura palatina) com um grupo controle, sem fissura, verificaram 

que a inibição do crescimento após a reparação primária de lábio estava diretamente 

relacionada com a extensão e gravidade da deformidade. Foi observado que em 

pacientes com fissura labiopalatina, houve retrusão maxilar e comprimento maxilar 

reduzidos, após a queiloplastia. Assim, inferiu-se que a severidade do defeito 

original e deslocamento da maxila da fissura estava associado com a inibição do 

crescimento significativo após a queiloplastia primária. 
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1.2  ORTOPEDIA INFANTIL 

 

Paralelamente a esse protocolo cirúrgico, existem correntes reabilitadoras 

que utilizam a ortodontia na reabilitação da primeira infância. Conhecida como 

ortopedia infantil, ortopedia pré-cirúrgica, ortopedia maxilar precoce ou o mais 

recente, Nasoalveolar Molding. Placas obturadoras que atuam como preparo e 

complementação para as cirurgias primárias (MCNEIL, 1956; BURSTON, 1958; 

HUDDART, 1967, 1974, 1979, 1987; ROSENSTEIN, 1969; HOTZ; GNOINSK, 1976; 

HOTZ; GNOINSKI, 1979; ROBERTSON; 1983; HOTZ et al., 1986; HOCHBAN; 

AUSTERMANN, 1989; WINTERS; HURWITZ, 1995; LOPES, 1996; KUIJPERS-

JAGTMAN et al., 1998; MAULL et al., 1999; KUIJPERS-JAGTMAN; LONG, 2000; 

MONTOYAMA et al., 2000; LOPES, 2000; SANTOS et al., 2000; GONZÁLEZ; 

ZAMBRANA, 2000; GRAYSON; CUTTING, 2001; LOPES; GANZÁLEZ, 2000, 2001; 

PRAHL et al., 2001, 2003; CARVALHO; FÉ; MIRANDA, 2003; YAMADA et al., 2003; 

GRAYSON; MAULL, 2004; HATHORN; 2005; PAI et al., 2005; BONGAARTS et al., 

2006, 2008, 2009; KIRBSCHUS et al., 2006; KUIJPERS-JAGTMAN; PRAHL-

ANDERSEN, 2006; LILJA; MARS; ELANDER, 2006; JAEGER et al., 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2008; ISHII; OYAMA, 2008; GRAYSON; GARFINKLE, 2009; 

ABBOTT; MEARA, 2012; CHOO; MAGUIRE; LOW, 2012). 

Diversos tipos são descritos na literatura, se apresentando na forma ativa 

(Figuras 2 e 3), quando aplicam força nos segmentos da maxila para movê-los na 

direção medial buscando a diminuição da largura da fissura (HARKINS, 1960; 

GEORGIADE; MIADICK; THORNE, 1968; LATHAM, 1980; ISHII; OYAMA, 2008) e 

outras passivas (HOTZ; GNOINSKI, 1976; LOPES, 2000; MONTOYAMA et al., 

2000; SANTOS et al., 2000; GONZÁLEZ; ZAMBRANA, 2000; CARVALHO; FÉ; 

MIRANDA, 2003; FIGUEIREDO et al., 2008), com intuito de propiciar os 

potenciais de desenvolvimento intrínsecos (HOTZ; GNOINSKI, 1976) induzindo o 

alinhamento do arco durante o crescimento e propiciando um desenvolvimento 

espontâneo dos segmentos maxilares (Figura 4). Mantida em posição por sucção 

(HOTZ, 1969) ou cremes adesivos (LOPES, 1986) e associados ou não a 

bandagem extra-oral. A abordagem Zurique como proposto por Hotz (1969) e 

Hotz e Gnoinski (1976) é o mais conhecido representante deste tipo de ortopedia 

(GNOINSKI, 1982, 1990). 
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A colocação de uma placa palatina, de início, foi preconizada apenas para 

auxílio na amamentação (sucção), sem qualquer finalidade ortopédica. Seu objetivo 

era o de favorecer uma obturação mecânica da abertura oronasal patológica. Devido 

a isto, o tratamento precoce evitaria o risco de vida com relação à dificuldade para a 

alimentação (MCNEIL, 1956). 

 

   
Fonte: ISHII; OYAMA, 2008. 

Figura 2 - Ortopedia ativa proposta por Ishii e Oyama - placa confeccionada em resina acrílica 
com fio de níquel titânio construída em modelo previamente segmentado com intuito 
de aproximação dos segmentos alveolares  

 

 
 

Fonte: CHOO; MAGUIRE; LOW, 2012. 

Figura 3 -  Outro tipo de ortopedia ativa em resina acrílica com 
expansor que apresenta o intuito de contrair os segmentos 
alveolares e não expandir 
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Fonte: SANTOS et al., 2000. 

Figura 4 - A: palato com fissura ampla unilateral completa; B: placa passiva; C: crescimento 
ósseo no sentido medial, após 9 meses de uso da ortopedia 

 

Na Europa, no ano de 2000, cerca de 54% dos centros utilizavam ortopedia 

maxilar (SHAW et al., 2001) entretanto, a partir de estudos intercentros foi verificado 

que os centros que aplicavam essa terapia, apresentava resultados pobres de 

crescimento. Por outro lado, no trabalho multicêntrico de Long et al. (2011), o centro 

de Zurique apresentou os melhores resultados de crescimento, por operarem 

inicialmente o lábio e palato anterior e mais tardiamente do palato.  

Desde 1969/70 (HOTZ; GNOINSK, 1976) o início do tratamento ortopédico 

infantil foi essencial neste centro. Como adiavam a intervenção cirúrgica, a fim de 

minimizar a subsequente sequela no crescimento, aplicavam-na para criar as 

condições ideais para os segmentos superiores desenvolverem todo o seu 

potencial de crescimento, manter ou melhorar a forma de arco e trabalhar os 

efeitos de controle de selamento labial cirúrgico. O aparelho, uma placa passiva 

em resina acrílica (soft e dura), preconizada para uso 24 horas por dia, por cerca 

de 16 a 18 meses, quando então o palato mole estaria fechado cirurgicamente. O 

palato duro era fechado após 5 anos de idade (HOTZ, 1969). O atraso no 

fechamento do palato duro, também praticado em Gotemburgo desde 1979, têm 

produzido os melhores índices de Goslon registrados desde que o índice foi 

utilizado pela primeira vez em 1983 (LILJA; MARS; ELANDER, 2006) Entretanto, 

como os resultados de fala foram pobres, eles consideraram adiantar a cirurgia 

para não trazer esta sequela.  

 

 

 

 

 

A B C 
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1.2.1  Nasoalveolar Molding 

 

Atualmente, estudos voltam-se para aplicação do Nasoalveolar Molding 

(NAM), um dos tipos de ortopedia, desenvolvido por Grayson et al. (1999) e também 

Bennun et al. (1999) com o foco principal de reduzir a largura da fissura e 

remodelamento da cartilagem nasal (JAEGER et al., 2007), possibilitando o alcance 

de melhores resultados estéticos ao complexo nasolabial. 

 

  
Fonte: CRANIOFACIAL..., 2015. 

Figura 5 - Um dos tipos de Nasoalveolar Molding para FLPBC 

 

Com o intuito de se verificar os efeitos da OI (ortopedia infantil) em pacientes 

com FLPUC, no formato passivo, um estudo Dutchcleft, ensaio clínico controlado 

randomizado, foi realizado entre três centros de reabilitação da Holanda (PRAHL et 

al., 2006). Os primeiros resultados mostraram que a OI teve um efeito temporário 

sobre dimensões do arco maxilar, o que não durou além do fechamento do palato 

mole (PRAHL et al., 2001; BONGAARTS et al., 2006). Os resultados de avaliações 

estéticas nos dois primeiros anos de vida utilizando escala visual analógica não 

mostraram efeito da IO na aparência facial, neste estudo (PRAHL et al., 2006). 

Um estudo posterior pelo mesmo grupo avaliou a aparência facial de 54 

pacientes, nas idades de 4 e 6 em uma ensaio clínico randomizado, pertencentes a 

dois dos três centros Dutchcleft originais. Divididos em dois grupos: 27 pacientes 

operados de lábio e palato + OI passiva até o tempo de fechamento do palato mole e 

27 operados de lábio e palato sem OI. Fotografias de frente e perfil recortadas na 

região nasolabial, foram avaliadas por 26 examinadores sendo, 16 profissionais com 

experiência em reabilitação de FLP e 10 leigos. Os resultados demonstraram que a 

OI apresentou um efeito positivo sobre a aparência completa facial de pacientes com 
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FLPUC na idade de 4 e 6, para os profissionais e para os leigos apenas verificaram 

efeitos positivos aos 4 anos (BONGAARTS et al., 2008). 

Em outro estudo multicêntrico do grupo de pesquisadores Americleft, 

examinaram os resultados estéticos nasolabiais de quatro centros, com distintos 

protocolos, por meio de registros de imagens digitalizadas e recortadas (frente e 

perfil) na região nasolabial, antes e após o manejo ortopédico de 124 pacientes com 

FLPUC, com idades entre 5 e 12 anos. Avaliadas por cinco examinadores usando o 

sistema de classificação relatados por Asher-Mcdade et al. (1991). Não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os centros. No geral 

bons resultados estéticos nasolabiais foram alcançados por todos os quatro centros 

norte-americanos (MERCADO et al., 2011). 

Em uma revisão sistemática de Uzel e Alparslan (2011), com a intenção de 

avaliar evidências científicas sobre a eficácia dos aparelhos ortopédicos infantis 

denominados NAM e suas vantagens a longo prazo em pacientes com fissura 

labiopalatina, realizaram dois levantamentos bibliográficos de cinco bases de 

dados eletrônicas, com um intervalo de um mês, para identificar ensaios clínicos 

randomizados e estudos clínicos controlados, onde os grupos controles não 

utilizavam OI. Estudos com um período de acompanhamento de um mínimo de 

seis anos foram incluídos na revisão. Dos 319 artigos encontrados nos 

levantamentos bibliográficos, 12 foram qualificados para a análise final com base 

nos critérios de inclusão. Oito estudos clínicos randomizados e quatro estudos 

clínicos controlados avaliaram os resultados do tratamento na satisfação dos pais, 

amamentação, fala, aparência nasolabial, oclusão, crescimento facial, dimensões 

do arco maxilar e simetria nasal. Em termos de desenho do aparelho, um estudo 

foi utilizado na abordagem NAM (BARILLAS et al., 2009). Aparelhos ativos foram 

avaliados em dois artigos (CHAN et al., 2003; MASAREI et al., 2007) e aparelhos 

passivos em oito (ROSS; MACNAMERA, 1994; KONST et al., 2003; BONGAARTS 

et al., 2004, 2006, 2008; PRAHL et al., 2005, 2006). Não foram identificados 

ensaios clínicos que abordassem NAM ativo e oito estudos clínicos controlados do 

NAM foram excluídos devido à falta de controles adequados ou acompanhamento 

em curto período. Com base nos resultados do estudo, os autores concluíram que 

os aparelhos ortopédicos não têm efeitos positivos a longo prazo, no tratamento 



1 Introdução e Revisão de Literatura 30 

em pacientes com FLPUC, em sete dos oito estudos, com a exceção de uma 

melhoria na simetria nasal com NAM. 

 

 

1.3  CLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO INTERARCOS 

 

Levando em consideração os diferentes graus de deficiência que as cirurgias 

primárias imprimem na relação entre os arcos dentários, Mars et al. (1987) 

desenvolveram um índice de avaliação denominado “Goslon Yardstick” (Great 

Ormond Street, Oslo and London). Este índice, baseado em modelos de estudo, 

classifica a relação interarcos de pacientes com FLPUC em categorias enumeradas 

de 1 a 5, onde os índices 1 e 2 representam a oclusão excelente e boa, com 

prognóstico bom para tratamento apenas ortodôntico e o índice 5 representa a 

relação oclusal muito pobre com prognóstico ortodôntico-cirúrgico. O índice 3 

necessita de um tratamento ortodôntico mais complexo, mas ainda com 

possibilidade de tratamento apenas ortodôntico. O índice 4 representa a relação 

interarcos no limite ortodôntico-cirúrgico para correção do problema esquelético. 

Estes scores também podem ser agrupados para avaliação dos resultados em grupo 

representando (1+2) (Figura 6 e 7) de excelente a bom prognóstico, 3 (Figura 8), 

regular e (4+5) (Figura 9 e 10) ruim a muito ruim. O Índice oclusal de Goslon é 

usualmente aplicado na fase da dentadura mista tardia ou na fase da dentadura 

permanente precoce (MARS et al., 1987). Utilizando os mesmos princípios e 

metodologia, Atack et al.
 

(1997a, 1997b, 1998), desenvolveram um índice para 

avaliação e detecção mais precoce dos problemas oclusais, aplicável na fase da 

dentadura decídua completa, aos 5 anos de idade, em fissuras unilaterais de lábio e 

palato completas, com o mesmo padrão classificatório do índice Goslon, 

denominado de índice dos 5 anos. 
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Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 6 -  Fotografias intrabucais e modelos de um paciente com fissura 
labiopalatina unilateral completa índice oclusal 1  

 

   

   
Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 7 -  Fotografias intrabucais e modelos de um paciente com fissura labiopalatina 
unilateral completa índice oclusal 2 

 

   

   
Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 8 -  Fotografias intrabucais e modelos de um paciente com fissura labiopalatina 
unilateral completa índice oclusal 3 
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Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 9 -  Fotografias intrabucais e modelos de um paciente com fissura 
labiopalatina unilateral completa índice oclusal 4  

 

 
Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 10 -  Fotografias intrabucais e modelos de um paciente com fissura 
labiopalatina unilateral completa índice oclusal 5 

 

 

1.4  APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OCLUSAIS EM FOTOGRAFIAS INTRABUCAIS 

 

O uso de fotografias intrabucais para avaliação da relação interarcos por 

meio dos índices oclusais é um método qualitativo de verificação do relacionamento 

maxilo-mandibular. Trabalhos verificaram a sua reprodutibilidade.  

Liao, Huang e Lin (2009), realizaram um estudo com fotografias intrabucais 

das relações interarcos, de 58 pacientes com cerca de 9 anos de idade portadores 

de FLPUC, do Centro Craniofacial de Chang Gung, Taiwan, classificando-as pelo 

Índice Oclusal de Goslon. Obtiveram modelos e registros fotográficos intrabucais. Os 
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modelos foram classificados seguindo a Índice de Goslon. Outros três examinadores 

classificaram as fotografias intrabucais, refazendo-as após uma semana para 

verificar a confiabilidade. Concluíram não haver diferenças significantes entre os 

resultados das avaliações dos modelos e os das fotografias intrabucais, de acordo 

com o Índice de Goslon, podendo assim, ser uma alternativa viável para aplicação 

dos índices de classificação da oclusão. 

Já para o índice dos 5 anos, McAuliffe et al. (2011), realizaram um estudo 

retrospectivo com cinco centros de reabilitação localizados no Reino Unido com o 

mesmo objetivo, registraram modelos e fotografias de 96 crianças com FLPUC na 

mesma consulta e posteriormente, quatro examinadores ortodontistas com 

experiência, treinados e calibrados, fizeram mensurações nos modelos e nas 

fotografias, incluindo medidas clínicas da sobressaliência através dos incisivos 

superiores mais protruídos e dos mais retruídos, além de aplicarem o índice dos 5 

anos (ATACK et al., 1997a, 1997b). Verificaram haver uma concordância de 

moderada a boa quando compararam os dois métodos, modelos e fotografias. 

Concluíram que nos casos onde as moldagens para a confecção de modelos 

apresentem dificuldades, as fotografias intrabucais juntamente com medidas clínicas 

de sobressaliência podem ser utilizadas para aplicar o índice de 5 anos.  

No estudo de Dogan, Olmez e Semb (2012), houve uma comparação entre 

as imagens bidimensionais e tridimensionais como método de avaliação da relação 

dos arcos dentários em uma amostra de 70 modelos de pacientes com FLPUC. 

Nesse estudo, aplicaram o índice de Goslon em modelos de gesso, em imagens 

bidimensionais (fotografias digitais) e em imagens tridimensionais (modelos virtuais). 

Concluíram que houve semelhança nos resultados do índice oclusal, obtendo uma 

concordância entre os índices de 0,82; 0,79 e 0,82, respectivamente. A avaliação 

dos arcos dentários em imagens tridimensionais demonstrou um alto grau de 

confiança quando comparadas com a avaliação das imagens bidimensionais. 

O intuito desse trabalho é avaliar a influência da queiloplastia em fase 

neonatal e a partir dos três meses com e sem ortopedia infantil no relacionamento 

maxilo-mandibular, através de um levantamento dos índices oclusais classificatórios 

de Goslon/ 5 anos, por fotografias intrabucais (MARS et al., 1987).  

Como as cirurgias primárias são as maiores influenciadores nas 

consequências negativas maxilares (SILVA FILHO; RAMOS; ABDO, 1992; ATACK 
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et al., 1997a, 1997b; OZAWA, 2001; HUANG et al., 2002; SILVA FILHO et al., 2003; 

SEMB; SHAW, 2005; SILVA FILHO, 2007; GARIB et al., 2010; CREPALDI, 2012; 

SHI; LOSEE, 2015) espera-se que os resultados das relações interarcos 

apresentem-se semelhantes nos três grupos, porém no sentido transversal, os 

pacientes submetidos ao protocolo ortodôntico na primeira infância, podem mostrar 

resultados mais favoráveis e no sentido anteroposterior os pacientes submetidos a 

queiloplastia neonatal poderão apresentar resultados menos favoráveis. 

 



 

2 PROPOSIÇÃO 
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a relação interarcos em pacientes com Fissura Labiopalatina 

Unilateral Completa (FLPUC) pertencentes a dois centros de reabilitação, 

submetidos a distintos protocolos reabilitadores na primeira infância, por meio da 

aplicação dos índices oclusais de Goslon e dos 5 anos em fotografias intrabucais. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a relação interarcos em pacientes com FLPUC, que operaram de 

lábio de 1 a 15 dias de vida, com o uso de ortopedia infantil;  

 avaliar a relação interarcos de pacientes com FLPUC, que operaram em 

fase convencional, após os 3 meses, com e sem ortopedia infantil; 

 comparar os resultados dos índices oclusais entre os três grupos, 

verificando o percentual de casos mais favoráveis (índices 1 e 2) e o 

percentual de casos mais desfavoráveis (índices 4 e 5) em relação ao 

prognóstico de tratamento; 

 verificar se há uma correlação entre os tempos cirúrgicos e a relação 

interarcos.  

 



 



 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 

de São Paulo (HRAC-USP), CAAE: 43834015.5.0000.5441, parecer n. 1.616.610 

(Anexo A). 

 

 
3.1  CASUÍSTICA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter descritivo e corte 

transversal, denominado retrospectivo de coorte, onde foram obtidos dados de 

prontuário e fotografias intrabucais de documentações ortodônticas de 112 

pacientes com fissura labiopalatina unilateral completa (FLPUC) de ambos os 

sexos, sendo 54 do arquivo de um Centro de Reabilitação do Estado de São Paulo 

(“X”) e 58 do arquivo do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (“Y”). Divididos em 3 grupos: 

 grupo I (centro “X”): queiloplastia realizada de 1 a 15 dias de nascido, 

associada à ortopedia infantil, iniciada após a queiloplastia. Palatoplastia 

realizada de 13 a 31 meses com ortopedia antes e após a mesma, 

operados pelo mesmo cirurgião; 

 grupo II (centro “X”): queiloplastia realizada entre 3 a 12 meses, 

associada à ortopedia infantil (pré queiloplastia). Palatoplastia realizada 

entre 15 e 35 meses, com ortopedia infantil, pré e pós palatoplastia, 

operados por distintos cirurgiões;  

 grupo III (centro “Y”): queiloplastia realizada entre 3 a 6 meses. 

Palatoplastia realizada entre 12 a 18 meses, sem ortopedia infantil, 

operados pelo mesmo cirurgião. 
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3.1.1  Seleção da amostra 

 

Os critérios de inclusão para a participação do paciente neste estudo foram: 

 apresentar FLP unilateral completa;  

 ausência de síndromes ou malformações associadas; 

 apresentar registros fotográficos intrabucais em estágio de dentição mista 

ou permanente precoce; 

 não ter sido submetido a enxerto ósseo alveolar ou tração reversa maxilar 

prévios; 

 ter sido submetido às cirurgias reparadoras primárias, queiloplastia pela 

técnica de Millard, Spina e McComb (AKIN et al., 1991) e palatoplastia 

pela técnica de Von Langenbeck (um único estágio);  

 o grupo I e II do centro “X” que receberam a ortopedia infantil  receberam 

em alguns casos a movimentação ortodôntica para alinhamento dos 

dentes adjacentes à fissura (incisivos). 

 

 

3.2  METODOLOGIA 

 

3.2.1  Centro “X” 

 

Do total de 300 prontuários cadastrados no centro “X”, entre os anos de 

1985 e 2006, com diferentes tipos de fissuras, foram selecionados 80 pacientes de 

acordo com critérios de inclusão, porém, 26 destes pacientes possuíam dados 

incompletos, ou não estavam na faixa etária requisitada. Sendo assim, a amostra 

final foi composta por 54 pacientes e as respectivas informações foram coletadas de 

maneira padronizada (Figura 11). 

 

 

 



3 Casuística e Métodos 43 

RG NOME DATA 
NASCIMENTO 

DATA INÍCIO 
TRATAMENTO 

OI 
PRÉ 

CIRURGIÃO QUEILOPLASTIA OI 
TRANS  

PALATO 
PLASTIA 

OI 
PÓS 

          

          

          

          

          

Figura 11 -  Esquema utilizado para coleta das informações de prontuários dos pacientes 
pertencentes ao centro “X” 

 

Destes 54 pacientes, 35 foram operados do lábio com até 15 dias de vida, 

pelo mesmo cirurgião, pela técnica de McComb, e palato pela técnica de Von 

Langenbeck de 13 a 31 meses, denominados de grupo I (A). Os outros 19 foram 

operados do lábio de 3 a 12 meses de idade, por distintos cirurgiões, denominados 

B, C, D e E, pela técnica de Spina ou Millard e palato pela técnica de Von 

Langenbeck entre 15 e 35 meses denominados de grupo II (B+C+D+E). Todos 

utilizaram ortopedia infantil pelo menos até o momento da palatoplastia, alguns 

pacientes fizeram uso contínuo de ortopedia até um estágio mais tardio, e em alguns 

casos, movimentação ortodôntica nos incisivos adjacentes à fissura. 

 

 

3.2.1.1  Ortopedia infantil  

 

A ortopedia infantil, aplicada nesta casuística, é classificada como ortopedia 

passiva (diferente da ortopedia ativa) e recebe o nome de “Ortema” (similar à placa 

de “HOTZ”) (Figura 12). Para o grupo I, o tratamento fora iniciado após a 

queiloplastia neonatal e para o grupo II na fase pré queiloplastia, com dias de vida. 

 

 

Figura 12 - Ortema 
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3.2.1.2  Ortema: apresentação, confecção e instalação  

 

Este tipo de tratamento ortopédico, realizado por meio da instalação no 

palato, de uma placa confeccionada em resina acrílica, apresenta o intuito de 

preparo e complementação para as cirurgias primárias. 

Sua confecção se dá a partir da moldagem da maxila do recém-nascido. O 

paciente, posicionado em decúbito ventral recebe uma moldeira individual com 

alginato ou silicone. A partir do molde, confecciona-se o modelo em gesso e com 

cera 7 aquecida preenche-se a região da fissura (Figuras 13 e 14). 

 

   
Fonte: GOYEN; GUREL, 2005.  

Figura 13 - A: moldeira individual para recém-nascido; B: molde em alginato de 
maxila de paciente recém-nascido com FLPUC; C: modelo de maxila de 
paciente recém-nascidos com FLPUC 

 

   
Fonte: GOYEN; GUREL, 2005.  

Figura 14 -  A: modelo de gesso de maxila de recém-nascidos com 
FLPUC; B: preenchimento da região da fissura com cera; 
C: placa de resina acrílica 

 

O desenho dessa placa passiva foi desenvolvido na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, no departamento de Prótese Buco por 

uma protesista bucomaxilo com formação em ortodontia e ortopedia maxilar, com 

auxílio da visão de uma fonoaudióloga, baseado em artigos nacionais e 

internacionais (MCNEIL, 1950; LAPA, 1970; PSAUME et al., 1986). 

A B C 

A B C 
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Confeccionada a partir de resina acrílica, apresenta características 

peculiares: Desenho plano e sem qualquer depressão na região da fenda (Figura 

15), diferente da placa desenvolvida por Lapa (1970) (Figura 16). Delimitação em 

todo o fundo de saco, com alívio na região da fissura. Na parte posterior do palato 

mole, um prolongamento velar, para propiciar o estímulo da deglutição e uma 

demarcação na região frontal para estimular a língua a buscar uma posição 

fisiológica. Essa placa é instalada no palato por meio de cremes adesivos, como o 

Fixodent (Figura 17). 

 

 

Figura 15- Características do Ortema, aparelhos maxilar 
passivo propostos por Lopes (1986): prolongamento 
velar, marcação da língua e desenho plano na 
região da fenda 

 

 
Fonte: CARVALHO; FÉ; MIRANDA, 2003. 

Figura 16 -  Aparelho maxilar passivo 
proposto por Lapa (1970) 

 

 

Figura 17 - Creme adesivo  
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As placas, eram instaladas associadas a um micropore extra-oral, com 

intuito de orientação muscular (Figura 18). Associado à ortopedia, os pacientes eram 

submetidos a exercícios fonoterapeuticos. 

 

   
Figura 18 - A: paciente com FLPUC; B: micropore instalado; C: Ortema instalado 

 

Os pais recebiam orientação da remoção, instalação, limpeza e sobre os 

cuidados em geral. Preconizada para uso 24 horas. O retorno era realizado, em 

média, a cada três semanas, para monitoramento, avaliação e acompanhamento da 

saúde geral. Era trocada a cada quilo ganho e utilizada até a fase pós palatoplastia. 

 irrompiam e o paciente crescia ela recebia modificações 

(Figura 19).  

 

 
Figura 19 - Ortema modificado com espaço para erupção 

dos molares decíduos 

 

Após a palatoplastia e com a presença de todos os decíduos, se o paciente 

apresentasse mordida cruzada, o tratamento ortopédico continuava com um 

aparelho expansor modificado, denominado Lopes, que apresentava goteiras 

laterais e expansor em leque modificado (Figura 20). 

 

A B C 
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Figura 20 - A: aparelho expansor tipo Lopes; B: expansor 

instalado 

 

E se, o paciente já apresentasse um comprometimento discrepante das 

bases ósseas (Figura 21), aplicava-se os fundamentos da ortopedia funcional dos 

maxilares.  

Estes aparelhos recebiam certas modificações: expansor superior e inferior 

com recobrimento oclusal (Figura 22) e por vezes, a reanatomização dos 

incisivos/desgastes seletivos eram aplicados, baseados nos estudos das pistas 

diretas, propostas por Planas (1988) e com o mesmo intuito de eliminar a 

interferência oclusal que poderia causar uma classe III funcional, na fase de erupção 

dos incisivos, por vezes, eram instalado braquetes para alinhamento. Na amostra do 

centro “X”, 11 pacientes receberam braquetes.  

 

 

Figura 21 - Relação interarcos com trespasse negativo 

 

 

Figura 22 - Expansor superior e inferior com recobrimento oclusal 

 

 

3.2.2  Centro “Y” 

 

Em relação ao centro “Y”, foram coletados dados de prontuário e registros 

de documentação clínica de 111 pacientes, todos operados pelo mesmo cirurgião, 

sem o uso de ortopedia infantil (OI), entre os anos de 1996 a 2003 (Figura 23). 

A B 
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RG DATA CIRÚRGICA TÉCNICA 
CIRÚRGICA 

INTERVALO 
PALATOPLASTIA 

TÉCNICA 
CIRÚRGICA 

CIRURGIÃO 

      

      

      

Figura 23 -  Esquema utilizado para coleta das informações de prontuários dos pacientes 
pertencentes ao centro “Y” 

 

Destes 111, foram selecionados somente os 58 pacientes submetidos à 

palatoplastia em um estágio pela técnica cirúrgica de Von Langenbeck modificada 

(os demais haviam sido operados pela técnica de Furlow). Destes, 26 foram 

operados do lábio pela técnica cirúrgica de Spina e 32 por Millard, entre 3 a 6 meses 

e a palatoplastia foi realizada entre 12 a 18 meses. Denominados grupo III. 

O centro “Y” apresentava modelos de estudo e fotografias intrabucais que 

possibilitavam a avaliação da relação interarcos, no entanto como nem todos os 

pacientes do centro “X” tinham modelos, decidiu-se realizar as avaliações por meio 

de fotografias intrabucais seguindo a metodologia de Liao, Huang e Lin (2009); 

Mcauliffe et al. (2011) e Dogan, Olmez e Semb (2012). 

 

 

3.3  CIRURGIÕES  

 

Os cirurgiões responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos, dos centros “X”, 

foram nomeados como: A, B, C, D, E e do centro “Y”, um único cirurgião “F” e os 

dados de ambos os centros foram tabulados numa planilha (Figura 24).  

 

RG CIRURGIÃO TÉCNICA QUEILO + 
PALATO 

OI PRÉ QUEILOPLASTIA OI TRANS PALATOPLASTIA OI PÓS 

        

Figura 24 -  Esquema utilizado para associar as informações de prontuários coletadas nos centros “X” 

e “Y” 
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3.4  OBTENÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 

 

As fotografias do centro “X”, foram convertidas em arquivo digital por meio 

de um novo registro fotográfico com máquina SONY Cyber-Shot 16.1 Megapixels ou 

quando possuía documentação digital, eram transferidas dos CD-ROM da 

documentação ortodôntica.  

As fotografias intrabucais do centro “Y”, foram obtidas do arquivo digital do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

restringindo-se à amostra de apenas um cirurgião. 

Após finalização da coleta e verificação dos critérios de inclusão/exclusão, 

os respectivos 112 RGs (centro “X” e centro “Y”) foram transferidos para um novo 

documento em Microsoft Excel, denominados: amostra centro “X” e “Y”. Assim 

randomizamos estes números, convertendo- os de seus respectivos RGs para 

números de 1 a 112. O Kit de fotografias intrabucais de ambos os centros foi 

inserido aleatoriamente em uma apresentação padronizada em Power Point (fundo 

preto e 5 fotografias) (Figura 25). 

Os três examinadores ortodontistas, calibrados e com experiência em 

tratamento com fissura, receberam em CD-ROM a apresentação dos 112 casos 

junto a um formulário para preenchimento dos respectivos índices oclusais, onde os 

mesmos deveriam inserir os escores, Avaliando 100% da amostra em dois tempos 

distintos, com um intervalo de 10 a 15 dias entre elas. 
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Figura 25 - Disposição das fotografias intrabucais apresentadas em Power Point para a 
avaliação dos examinadores  

 

 

3.5  ÍNDICES OCLUSAIS (GOSLON E 5 ANOS)  

 

ÍNDICE CARACTERÍSTICAS 

Índice 1 
Há trespasse horizontal positivo, inclinação dos incisivos superiores para palatino 
ou normal, ausência de mordida cruzada e aberta e morfologia da arcada dentária 
superior satisfatória, caracterizando um excelente prognóstico a longo prazo. 

Índice 2 
Apresenta trespasse horizontal positivo, inclinação dos incisivos para vestibular ou 
normal, presença de mordida cruzada posterior uni ou bilateral, caracterizando um 
bom prognóstico. 

Índice 3 
Apresenta mordida topo a topo anterior, inclinação dos incisivos para vestibular ou 
trespasse horizontal com incisivos inclinados para palatino, tendência à mordida 
aberta adjacente à fissura, caracterizando um prognóstico regular. 

Índice 4 
Trespasse horizontal negativo, inclinação dos incisivos superiores para vestibular 
ou normal, tendência à mordida aberta adjacente à fissura e mordida cruzada 
posterior unilateral ou bilateral, caracterizando um prognóstico pobre. 

Índice 5 

Trespasse horizontal negativo, inclinação dos incisivos para vestibular, mordida 
cruzada posterior bilateral e morfologia da arcada dentária superior muito alterada, 
caracterizando um prognóstico muito pobre dos resultados terapêuticos a longo 
prazo. 

Fonte: ATACK et al., 1997a. 

Quadro 1 - Classificação das características oclusais pelo índice oclusal dos 5 anos 

     

 

                                                       

 

  

#1 a 112 
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Fonte: OZAWA, 2001. 

Figura 26 -  Modelos de estudo representativos dos índices oclusais de 1 a 
5 de acordo com índice dos 5 anos 
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Fonte: CARDOSO, 2013. 

Figura 27 - Fotografias intrabucais representativas dos índices oclusais de 1 a 5 na 
dentadura mista, seguindo as características do índice dos 5 anos 

 

Assim, os pacientes pertencentes aos três grupos, foram misturados 

aleatoriamente e renumerados de 1 a 112 tanto na planilha do Excel como na 

apresentação em Power Point. 

Grupo I - A: queiloplastia neonatal + OI;  

Grupo II - (B+C+D+E): queiloplastia em tempo convencional + OI; 

Grupo III - F: queiloplastia em tempo convencional sem OI. 
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3.6  AVALIAÇÃO INTRA E INTEREXAMINADORES  

 

A avaliação interexaminadores foi feita comparando os escores entre os três 

ortodontistas calibrados. Cada um avaliou 2 vezes com um intervalo de 15 dias para 

cada avaliação, 100% dos casos (avaliação intraexaminadores) e ainda houve uma 

terceira avaliação às cegas) dos casos que apresentaram empate. Os resultados 

foram submetidos ao parâmetro de Moda 1 e Moda 2.  

 

 

3.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os objetivos das análises estatísticas foram: 

 verificar a concordância inter e intraexaminadores, aplicando-se a 

estatística kappa; 

 verificar a distribuição dos índices oclusais (1, 2, 3, 4 e 5) em cada grupo, 

aplicando-se o teste qui-quadrado; 

 verificar o comportamento dos grupos e o prognóstico de tratamento, 

através do percentual de índices 1+2; 3; 4+5, aplicando-se o teste qui- 

quadrado; 

 comparar dados do cirurgião F, amostra sem ortopedia infantil, para 

averiguar a influência da queiloplastia pela técnica de Spina / Millard, 

aplicando-se o teste qui-quadrado; 

 verificar o índice oclusal médio em cada grupo de cirurgiões: A, B, C, D e 

E, aplicando-se o teste Kruskal-Wallis e para os subgrupos (S+L) e (M+L) 

do cirurgião F, aplicando-se o teste Mann- Whitney; 

 buscar correlação dos tempos cirúrgicos com os resultados dos índices 

oclusais através do coeficiente de correlação de Spearman; 

 para todas as análises, valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Todos os testes estatísticos, adequados 

aos experimentos, grupos e valores obtidos foram aplicados utilizando o 

programa SigmaPlot 2.0.  



 



 

4 RESULTADOS 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  CONCORDÂNCIA INTRA E INTEREXAMINADORES  

 

Tabela 1 - Valores de kappa (escala proposta por Landis e Koch em 1977) 

Valores de k Nível de Concordância 

0 Sem concordância 

0 a 0,19 Pobre 

0,20 a 0,39 Leve 

0,40 a 0,50 Moderada 

0,60 a 0,79 Muito boa 

0,80 a 1,00 Excelente 

 

Verificou-se por meio da estatística kappa, que o nível de concordância 

intraexaminadores mostrou ser muito boa a excelente (acima de 0,70) enquanto que 

o nível de concordância interexaminadores foi acima de 0,60, indicando boa 

reprodutibilidade. 

 

Tabela 2 - Nível de concordância intraexaminadores  

Examinadores n=3 k (kappa) Nível de Concordância 

E1 0,81 Excelente 

E2 0,70 Muito boa 

E3 0,81 Excelente 

 

Tabela 3 - Nível de concordância interexaminadores  

Tempo k (kappa) Nível de Concordância 

1 0,62 Muito boa 

2 0,60 Muito boa 

Total 0,64 Muito boa 
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4.2  COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES OCLUSAIS ENTRE OS GRUPOS I, II E III 

 

Verificou-se que o grupo I (cirurgião A), que realizou a queiloplastia com até 

15 dias de vida com ortopedia associada, apresentou maiores resultados de índices 

5 (20%). O grupo II (cirurgiões B+C+D+E), que realizaram a queiloplastia em tempo 

convencional associada ao uso de ortopedia infantil, foi o que mais apresentou 

índices 1 (26,3%) e o grupo III (cirurgião F), operou em tempo convencional sem uso 

de ortopedia infantil, foi o que apresentou menos índices 5 (3,4%).  

 

Tabela 4 - Frequência (absoluta e relativa) dos índices oclusais, em cada grupo 

 
Cirurgião A Cirurgião B, C, D, E Cirurgião F 

 
Grupo I (centro “X”) Grupo II (centro “X”) Grupo III (centro “Y”) 

Índice oclusal n=35 % n=19 % n=58 % 

1 1 2,9 5 26,3 5 8,6 

2 4 11,4 2 10,5 14 24,1 

3 11 31,4 5 26,3 21 36,2 

4 12 34,3 4 21,1 16 27,6 

5 7 20,0 3 15,8 2 3,4 

Total 35 100,0 19 100,0 58 100,0 

       

 

 
Grupo I (A): queiloplastia até 15 dias + OI pós queilo (n=35); Grupo II (B, C, D, E): queilo após 3 meses + OI 
pré + pós queiloplastia (n=19); Grupo III (F): queilo após 3 meses, sem OI (n=58). 

Gráfico 1 - Percentual dos índices oclusais distribuídos entre os três grupos 
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Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos (p=0,029). Como verificou-se significância, o teste dos resíduos ajustados 

foi aplicado. Caso o resíduo ajustado seja maior que 1,96, em valor absoluto, pode-

se dizer que há evidências de uma diferença estatisticamente significativa entre os 

juízes. 

 

Tabela 5 - Teste de resíduos ajustados 

Resíduos padronizados do 
Qui-Quadrado 

1 2 3 4 5 

A -1,67 -1,20 -0,24 0,90 2,14 

B_C_D_E 2,65 -0,92 -0,68 -0,80 0,78 

F -0,44 1,80 0,74 -0,24 -2,58 

 

 

4.3  COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES OCLUSAIS AGRUPADOS EM (1+2), 3, (4+5) 

NOS GRUPOS I, II E III  

 

Tabela 6 - Distribuição dos índices oclusais agrupados em (1+2), 3 e (4+5) 

 
1+2 3 4+5 

A (grupo I) 14,3 31,4 54,3 

B_C_D_E (grupo II) 36,8 26,3 36,8 

F (grupo III) 32,8 36,2 31,0 

 

 
Grupo I (A): queiloplastia até 15 dias + OI pós queilo (n=35); Grupo II (B, C, D, E): queilo após 3 meses + OI 
pré + pós queiloplastia (n=19); Grupo III (F): queilo após 3 meses, sem OI (n=58). 

Gráfico 2 - Distribuição dos índices oclusais agrupados em (1+2), 3 e (4+5) 
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Quando se agrupa os índices oclusais, estatisticamente não apresentaram 

diferenças significativas (p=0,142), o poder da amostra foi baixa (0,050: 0,523). A 

falta de significância pode ser explicada por este motivo.  

 

 

4.4  COMPARAÇÃO DOS DADOS DO CIRURGIÃO F DE ACORDO COM A 

TÉCNICA (S+L e M+L)  

 

Tabela 7 -  Distribuição dos índices oclusais do grupo III de acordo com as técnicas cirúrgicas – 
Spina + Von Langenbeck e Millard + Von Langenbeck 

 
1 2 3 4 5 

M + L 12,5 25 28,1 31,3 3,1 

S + L 4 20 48 24 4 

 

Os resultados demonstram não haver diferenças estatisticamente 

significativas entre as técnicas S+L e M+L. O poder da performance do teste com 

alfa foi de 0,05: 0,245 significando que o poder da amostra foi baixo. Porém este 

mesmo grupo de pacientes, em avaliações clínicas prévias, em estudo com amostra 

maior (490 pacientes), continuou não apresentando diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos índices oclusais do grupo III (S+L) e (M+L) 
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4.5  COMPARAÇÃO DOS DADOS DO CIRURGIÃO F (S+L) e (M+L) AGRUPADOS 

EM (1+2), 3, (4+5) 

 

Tabela 8 - Distribuição dos índices oclusais agrupados em (1+2), 3 e (4+5) – grupo III 

 1+2 3 4+5 

M + L 37,5 28,1 34,4 

S + L 24 48 28 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos índices oclusais agrupados em (1+2), 3 e (4+5) – grupo III 

 

Ao agrupamos estes escores, demonstraram não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos S+L e M+L, com poder da 

performance do teste com alfa = 0,050:0,261 entrando na mesma questão do item 

anterior. 

 

 

4.6  ÍNDICE OCLUSAL MÉDIO DOS GRUPOS I, II E III  

 

Tabela 9 - Índice oclusal médio dos grupos I, II e III 

Grupo n  Mediana  5% 75% Média 
Desvio 
Padrão 

I 35 4,0 3,0 4,0 3,6 1,0 

II 19 3,0 1,0 4,0 2,9 1,4 

III 58 3,0 2,0 4,0 2,9 1,0 
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Quando comparamos o índice oclusal médio do cirurgião A, F e do 

agrupamento (B+C+D+E), verifica-se diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos (p=0,022). Para isolar o grupo ou grupos que diferem dos outros 

utilizamos um teste de comparação múltipla (método de Dunn), evidenciando uma 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos A e F. 

 

Tabela 10 - Resultados do teste de comparação múltipla - Dunn’s Method 

Comparação Dif. of RanKS Q p<0,05 

I vs III 17,821 2,564 Sim 

I vs II 17,009 1,838 Não 

II vs III 0,812 0,0946 Não 

 

 

4.7  ÍNDICE OCLUSAL MÉDIO NO GRUPO III F (S+L) e F (M+L) 

 

Tabela 11 - Índice oclusal médio do grupo III 

Grupos n Mediana  25% 75% Média 
Desvio 
Padrão 

M+L 32 3,0 2,0 4,0 2,9 1,1 

S+L 25 3,0 2,5 4,0 3,0 0,9 

 

A diferença nos valores medianos entre os dois grupos não é grande o 

suficiente para excluir a possibilidade de que a diferença é devido a variabilidade de 

amostragem aleatória; não há uma diferença estatisticamente significativa (p=0,650). 

 

 

4.8  CORRELAÇÃO DOS TEMPOS CIRÚRGICOS 

 

A fim de buscar alguma correlação dos tempos cirúrgicos com os scores, 

aplicou-se a análise de correlação de Spearman, que nos demonstrou uma 

correlação estatisticamente significativa entre o tempo da queiloplastia com o índice 

oclusal. Quanto mais cedo o tempo cirúrgico, maior o índice oclusal. 
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Tabela 12 -  Resultados da correlação entre os tempos cirúrgicos e índice oclusal nos grupos I, II e III 

 QUEILOPLASTIA (Meses) PALATOPLASTIA (Meses) 

Coeficiente de correlação -0,22 0,00 

Valor p 0,019 0,962 

Número amostra 112 112 

 

 

Gráfico 5 -  Correlação entre o tempo cirúrgico da queiloplastia e índice oclusal nos 
grupos I, II e III  

 

 

Gráfico 6 -  Correlação entre o tempo cirúrgico da palatoplastia e índice oclusal, nos 
grupos I, II e III 
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A média dos índices classificatórios de todos os grupos foi 3,13. 

A média total dos grupos do centro “X” (grupo I e II) foi 3,35. 

A média total dos pacientes do centro “Y” (grupo III) foi de 3,61. 

 



 

5 DISCUSSÃO 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Em sua maioria, os trabalhos sobre queiloplastia em fase neonatal (DESAI, 

1983; AKIN et al., 1991; MCHEIK et al., 2002, 2006; SANDBERG; MAGEE; DENK, 

2002; GOODACRE et al., 2004; GALINIER et al., 2008; CAMPBELL; COSTELLO; 

RUIZ, 2010; HARRIS et al., 2010; ELSAYED; ELTRAMSY; ABDELRAHIM, 2012; 

JIRI et al., 2012; FARRONATO et al., 2014) avaliam resultados estéticos, fatores 

psicossociais, complicações anestésicas e cirúrgicas e a amamentação. Quanto ao 

crescimento maxilar e relacionamento maxilo-mandibular, verificando a relação 

interarcos, há uma escassez de respostas, na literatura. Alguns trabalhos, propostos 

por cirurgiões plásticos, apresentam avaliações do comportamento da maxila, mas 

os instrumentos de mensuração não são tão claros, a avaliação se limita a curto 

prazo com comparação da maxila antes e após a queiloplastia (AKIN et al., 1991; 

MCHEIK et al., 2006; BORSKÝ et al., 2007; MCHEIK; LEVARD, 2010; JIRI et al., 

2012) apresentando um foco cirúrgico e não ortopédico.  

Sabe-se que há uma tendência de quanto maior a largura da fissura pior o 

prognóstico para o crescimento maxilar (OZAWA, 2001; SHI; LOSEE, 2015), então 

muito dos trabalhos quando avaliam o comportamento da maxila em fase neonatal, 

apresentam o foco principal de acompanhar a aproximação dos segmentos 

alveolares após a queiloplastia (AKIN et al., 1991; HUANG et al., 2002). Por vezes, 

lançam mão do manejo da ortopedia ativa (NOLLET et al., 2005; BONGAARTS et 

al., 2006) com a intenção de diminuir a distância entre os segmentos alveolares, 

aproximando-os (ISHII; OYAMA, 2008; BARILLAS et al., 2009). Buscando assim, 

melhores resultados cirúrgicos para a palatoplastia, como demonstrado no trabalho 

de Akin et al. (1991). 

No presente estudo, 54 pacientes, distribuídos em dois grupos (grupos I e II) 

receberam o manejo da ortopedia infantil (OI) classificada como passiva. Assim 

como a ortopedia ativa, apresenta o intuito de preparo e complementação das 

cirurgias plásticas primárias, entretanto, a atuação na maxila entre ambas as 

modalidades, são distintas. A ortopedia ativa visa a aproximação dos segmentos 

alveolares, já a passiva de propiciar o potencial de desenvolvimento intrínseco das 

lâminas palatinas. Esta última é realizada por meio de placas passivas sem qualquer 
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depressão na região da fissura ou presença de dispositivos que atuem ativamente, 

aplicada com ou sem bandagens extra-orais (HOTZ; GNOINSK, 1976; LOPES, 

2000; LOPES; GONZÁLEZ, 2000, 2001). Do ponto de vista ortodôntico, a OI passiva 

pode ser considerada mais favorável ao crescimento maxilar, pois apresenta o foco 

funcional de remover a língua da região da fissura, possibilitando a respiração nasal, 

buscando a prevenção de otites, e contribuindo positivamente para a amamentação 

(sucção e deglutição) (LOPES; GONZÁLEZ, 2000, 2001). Desai (1983) observou 

que nas primeiras semanas de vida, o recém-nascido tem um reflexo de sucção 

muito forte e depois de 8 a 10 semanas, este estímulo muda para o da mastigação. 

A bandagem com micropore associada a exercícios fonoterapêuticos, aplicados nos 

pacientes do grupo I e II apresentaram o intuito de orientação muscular da região 

nasolabial. 

Os resultados do presente estudo, avaliado por três examinadores 

ortodontistas, com experiência em tratamento de pacientes com FLP e que, 

apresentaram um nível de concordância intraexaminadores excelente (acima de 

0,70) e interexaminadores muito boa (acima de 0,60), pela estatística kappa, 

verificaram que o grupo II, pacientes submetidos à queiloplastia após os três meses, 

operados mais tardiamente do lábio (3 a 12 meses) e do palato (15 a 35 meses) 

(Apêndice A) com uso de ortopedia infantil, apresentaram o maior percentual de 

índice 1 (26,3%) quando comparados ao grupo I (2,9%) e III (8,6%) (p=0,029) 

(Gráfico 1). Notando-se um prognóstico favorável, classificado como excelente e 

bom, por meio dos índices oclusais (MARS et al., 1987; ATACK et al., 1997a, 

1997b). 

Já no grupo I, 35 pacientes operados pelo mesmo cirurgião, também 

submetidos à ortopedia infantil passiva, porém operados do lábio de 1 a 15 dias e 

palato entre 11 e 31 meses (Apêndice B) demonstraram a maior quantidade de 

índice 5 (20%), com prognóstico de crescimento maxilar desfavorável, classificado 

como muito pobre (MARS et al., 1987; ATACK et al., 1997a, 1997b), quando 

comparados aos grupos II (15,8%) e III (3,4%) (p=0,029). Era esperado que os 

pacientes que operaram precocemente (grupo III) apresentassem maior retrusão 

maxilar e assim foi encontrado (SHI; LOSEE, 2015). Entretanto, verificou-se uma 

expansão no sentido transversal do arco maxilar, não mensurados, em alguns 

pacientes deste grupo, que operaram mais tardiamente do palato. Bardach e 



5 Discussão 69 

Eisbach (1977), demonstraram que as cirurgias primárias, sobretudo a queiloplastia, 

podem inibir o potencial de crescimento da face média.  

O grupo II era uma amostra reduzida (n=19), heterogênea, operados por 

quatro cirurgiões distintos (B, C, D e E), todos pelas técnicas de Spina ou Millard 

para a queiloplastia e Von Langenbeck, para a palatoplastia e sem padronização de 

cronologia cirúrgica, a maioria foi operado do lábio e palato tardiamente e ainda 

receberam o manejo ortopédico nas fases cirúrgicas (antes e após a queiloplastia e 

após palatoplastia) e após estas, caso o paciente já apresentasse discrepâncias 

maxilo-mandibulares em idade precoce.  

Essas características são, sem dúvida vieses que dificultam uma análise 

mais consistente da influência da ortopedia infantil passiva no crescimento maxilar e 

relacionamento maxilo-mandibular. Houve a necessidade de incluir vários cirurgiões 

pela falta de amostra uniforme pertencentes ao mesmo. Se tivéssemos uma amostra 

maior de um mesmo cirurgião, operados em tempo tardio com certeza teríamos 

respostas mais consistentes. O resultado é considerado subjetivo, porém aceitável, 

estatisticamente (p=0,029). 

Entretanto há de se considerar que a aplicação da OI passiva, além de 

propiciar o crescimento das lâminas palatinas (HOTZ; GNOINSK, 1976, 1979; 

LOPES, 1996; LOPES, 2000; SANTOS et al., 2000; CARVALHO; FÉ; MIRANDA, 

2003; HATHORN; 2005; LILJA; MARS; ELANDER, 2006) possibilita o adiamento 

das cirurgias plásticas primárias, podendo assim favorecer o crescimento maxilar. 

Isto já foi evidenciado nos protocolos de Zurique e Gotemburgo (HOTZ, 1969; LILJA; 

MARS; ELANDE, 2006; FARRONATO et al., 2014). Segundo Lilja, Mars e Elander 

(2006), o atraso no fechamento do palato duro, praticado em Gotemburgo desde 

1979 (aos 5 anos) têm produzido os melhores índices de Goslon registrados em 

todo mundo desde que o índice foi utilizado pela primeira vez em 1983, entretanto, a 

partir de 1994, devido à preocupação com os resultados da fala, o protocolo de 

fechamento do palato duro passou para três anos. A placa passiva aplicada no 

grupo I e II, denominada Ortema, foi desenvolvida com características que visam 

contribuir para o desenvolvimento da fala também. Estes aspectos não foram 

avaliados, no presente estudo. 

Em indivíduos sem FLP, existe uma tendência natural de ocorrer 

compensações dentárias, quando há discrepância de bases ósseas e a medida que 
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ocorre o crescimento está tende a se acentuar. Entretanto, em pacientes com FLP, 

isto não sucede, pois as mesmas forças que limitam o crescimento da maxila 

também impedem a compensação dentária superior (OZAWA, 2001). Porém, 

quando submetidos a intervenções ortopédicas, atuando no sentido transversal e 

sagital, em idade precoce, essa compensação pode ser alcançada e um percentual 

de índices 2 e 3 podem passar para o índice 1 e 2. Essa tendência pode estar 

relacionada com os resultados do presente estudo. Enquanto o grupo III não 

recebeu qualquer tratamento ortodôntico ou ortopédico, nos grupos I e II, a ortopedia 

infantil foi aplicada na maxila, por vezes, na mandíbula e em alguns casos (11 de 54) 

houve movimentação ortodôntica nos incisivos adjacentes à fissura, até a fase da 

dentadura mista.  

Shaw e Semb (1992) demonstraram que os melhores resultados de 

crescimento maxilar e relacionamento maxilo-mandibular, a partir de estudos 

intercentros, vinham de centros que possuíam grande quantidade de pacientes e 

eram operados pelo mesmo cirurgião. No grupo III, 58 pacientes pertencentes ao 

centro “Y”, operados pelo mesmo cirurgião (cirurgião F), pelas técnicas de Spina ou 

Millard para queiloplastia e Von Langenbeck para a palatoplastia, com tempos 

cirúrgicos padronizados (Apêndice C) e sem o manejo ortopédico, apresentou o 

menor percentual de índice 5 (p=0,029) (Gráfico 1). Notando-se bons resultados, 

com uma quantidade muito baixa de casos com prognósticos ortodôntico-cirúrgico 

(3,9%). Estes resultados acordam com outros estudos que verificam que os maiores 

influenciadores em bons resultados ou não de crescimento maxilar e relacionamento 

maxilo-mandibular, são as cirurgias primárias (BARDACH; EISBACH, 1977; SILVA 

FILHO; RAMOS; ABDO, 1992; CAPELOZZA FILHO et al., 1996; HUANG et al., 

2002; PERLYN et al., 2002; SILVA FILHO et al., 2003; LILJA; MARS; ELANDER, 

2006; SUSAMI et al. 2006; SILVA FILHO; OZAWA;, BORGES, 2007; FIGUEIREDO 

et al., 2008; GARIB et al., 2010; MCAULIFFE et al., 2011; CREPALDI, 2012; 

FARRONATO et al., 2014; NAQVI et al., 2015; SHI; LOSEE, 2015). 

Posteriormente, para se verificar o prognóstico dos resultados à longo prazo, 

os índices foram agrupados em bom (graus 1 e 2), regular (grau 3) e pobre (graus 4 

e 5). E dessa forma não verificamos diferenças estatisticamente significativas entre 

os três grupos (p=0,142), possivelmente explicado pelo poder da amostra 

(0,050:0,5230). Notando-se uma tendência similar de prognóstico entre os grupos II 
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(B, C, D, E) e III (F) (Gráfico 2). Também não houve diferenças estatisticamente 

significativas quando comparamos o índice oclusal médio de todos os cirurgiões 

(p=0,124). 

Entretanto, buscando uma comparação estatística pelo ANOVA, Kruskal- 

Wallis entre os índices oclusais médio intergrupos, verificou-se uma diferença 

estatisticamente significativa (p=0,022) confirmada pelo teste de comparação 

múltipla (Método de Dunn) entre os grupo I e III. Demonstrando um prognóstico mais 

desfavorável para o grupo I - operados precocemente com OI (4,0) do que para o 

grupo III (3,0) - operado a partir dos 3 meses sem OI. Adicionalmente a este 

resultado, buscamos encontrar uma correlação entre o tempo das cirurgias plásticas 

com o relacionamento maxilo-mandibular dos 112 pacientes da amostra e através da 

análise de correlação de Spearman, verificou-se uma correlação estatisticamente 

significativa (p=0,019) para a queiloplastia. Quanto mais cedo operaram, pior o 

índice, já em relação ao tempo cirúrgico da palatoplastia, não houve significância 

(p=0,962) (Tabela 12). 

Em suma, quando avaliados por grau de severidade da má-oclusão, por 

meio dos índices oclusais de 1 a 5 (Gráfico 1), os resultados demonstraram que o 

grupo operado em fase neonatal, associado a ortopedia infantil apresentou maior 

percentual de resultados muito pobres (5), com prognóstico para tratamento 

ortodôntico- cirúrgico, o grupo que operou a partir dos 3 meses e utilizou ortopedia 

infantil apresentou maior percentual de casos com prognóstico excelente e bom 

(índices 1) e o grupo que operou de 3 a 6 meses, sem uso de ortopedia, apresentou 

o menor percentual de casos com prognóstico ortodôntico-cirúrgico (5). Ao 

agruparmos os graus de má-oclusão em prognóstico bom (1+2), regular (3) e pobre 

(4+5) não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, aceitando a 

hipótese nula. No entanto, se separamos os índices, rejeitamos a hipótese nula, pois 

houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Embora haja uma corrente que encoraje a realização da queiloplastia 

neonatal (AKIN et al., 1991; GOODACRE et al., 2004; BORSKÝ et al., 2007; 

GALINIER et al., 2008; HARRIS et al., 2010; MCHEIK; LEVARD, 2010; JIRI et al., 

2012), os resultados deste estudo, verificam que a precocidade da queiloplastia não 

se apresentou favorável ao crescimento maxilar e relacionamento maxilo-

mandibular. Em contrapartida, a tendência atual são estudos voltados a um outro 
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tipo de intervenção neonatal, através do “Nasoalveolar Molding (NAM) um tipo de 

ortopedia infantil proposta por Bennun et al. (1999) e Grayson et al. (1999), com 

intuito de modelamento da cartilagem nasal, baseado nos estudos de Matsuo et al. 

(1984). Embora sem unanimidade de protocolos, há estudos que demonstram 

resultados, a curto, médio e longo prazo, promissores, das melhorias pós-

operatórias da região nasolabial (MAULL et al., 1999; YAMADA et al., 2003; 

KIRBSCHUS et al., 2006; JAEGER et al., 2007; ISHII; OYAMA, 2008; BARILLAS et 

al., 2009; GARFINKLE et al., 2011; ABBOTT; MEARA, 2012; CHOO; MAGUIRE; 

LOW, 2012), enquanto que, outros demonstram graus variáveis de recidiva no pós-

operatório (LIOU et al., 2004; PAI et al., 2005). A partir de 2010, o centro “X”, 

adaptou um tutor nasal no ortema, baseado nos estudos de Bennun et al. (1999) e 

Grayson et al. (1999), para modelamento nasal. Entretanto nenhum dos 54 

pacientes (centro “X”) utilizaram essa modalidade de OI passiva, com tutor nasal. 

O presente estudo verificou que embora necessite de um protocolo mais 

padronizado e homogeneidade na amostra (CAMPBELL; COSTELLO; RUIZ, 2010) a 

ortopedia infantil não prejudicou o crescimento maxilar e relacionamento maxilo-

mandibular, (avaliados por meio da aplicação dos índices oclusais na relação 

interarcos) como relatam alguns autores (CREPALDI, 2012; PAPADOPOULOS et 

al., 2012) e possibilitou o adiamento das cirurgias plásticas primárias. 

Considerando a escassez de publicações que avaliam os resultados de 

crescimento maxilar e relação interarcos em longo prazo, seria fundamental realizar 

estudos de avaliações intercentros envolvendo centros que utilizam os protocolos 

com e sem ortopedia infantil, de preferência de forma prospectiva e randomizada. A 

documentação de modelos e fotografias de forma padronizada é um dos pré-

requisitos para se realizar a avaliação de resultados intercentros criteriosa e de 

credibilidade. 
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Baseado no presente estudo podemos concluir que: 

 pacientes submetidos à queiloplastia neonatal (operados de 1 a 15 dias 

de vida) que utilizaram ortopedia infantil (grupo I), apresentaram maior 

percentual de resultados muito pobres (5), com prognóstico para 

tratamento ortodôntico-cirúrgico em relação ao grupo II e III (operados 

após 3 meses, com e sem OI); 

 pacientes submetidos à queiloplastia após os 3 meses (operados mais 

tardiamente do lábio e palato) e que utilizaram ortopedia infantil (grupo II), 

apresentaram maior percentual de índice 1, com prognóstico excelente e 

bom enquanto que pacientes operados após 3 a 6 meses, sem nenhum 

manejo ortopédico ou ortodôntico (grupo III) apresentaram menor 

percentual de casos com prognóstico ortodôntico-cirúrgico (índice 5); 

 em relação ao prognóstico do comportamento maxilo-mandibular, por 

meio da comparação do índice oclusal médio entre grupos, foi 

demonstrado uma diferença estatisticamente significativa na relação 

interarcos entre os grupos I (queiloplastia neonatal + OI) e III 

(queiloplastia a partir dos 3 meses sem OI); com resultado mais 

desfavorável para o grupo I (4,0 ) do que o grupo III (3,0); 

 houve uma correlação significativa entre o tempo cirúrgico da 

queiloplastia com a relação interarcos, quanto mais cedo os pacientes 

operaram, maior o índice oclusal. 

Este foi um estudo piloto, sugerimos a realização de outros estudos com 

amostras mais consistentes e padronizadas, que envolvam centros que utilizam os 

protocolos com e sem ortopedia infantil, de preferência de forma prospectiva e 

randomizada.  
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APÊNDICE A – Comportamento da idade grupo II 

 

 
Gráfico das idades na queilo e palatoplastia do grupo II 
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APÊNDICE B – Comportamento da idade grupo I 

 

 
Gráfico das idades na queilo e palatoplastia do grupo I 
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APÊNDICE C – Comportamento das idades grupo III 

 

 
Gráfico das idades na queilo e palatoplastia do grupo III 
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ANEXO A – Parecer Comitê de Ética  
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