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RESUMO 

 

O presente trabalho avaliou a simetria dos arcos dentários de pacientes com e 

sem fissura labiopalatina através da comparação e correlação entre os lados direito e 

esquerdo dos arcos dentários (maxila e mandíbula), após tratamento 

ortodôntico/reabilitador utilizando uma prótese parcial fixa de 3 elementos na região 

da fenda. O estudo transversal, observacional, retrospectivo incluiu 15 pacientes com 

fissura labiopalatina submetidos a tratamento ortodôntico e reabilitados com uma 

prótese parcial fixa (GPPF) e 20 pacientes sem fissura labiopalatina submetidos a 

tratamento ortodôntico (GNF). Todos os pacientes (n=35) foram inicialmente 

diagnosticados com mordida cruzada anterior e/ou posterior e submetidos a mecânica 

ortodôntica semelhante. Os critérios de exclusão foram cirurgia ortognática, presença 

de síndromes e documentação incompleta. A simetria do arco foi avaliada utilizando-

se modelos dentários digitalizados com um scanner a laser (R700TM; 3Shape). Três 

medidas lineares foram determinadas em cada um dos lados (direito e esquerdo): 

distância incisivo-canino (INC), canino-molar (CM) e incisivo-molar (INM) avaliadas 

através do programa Vectra Analysis Module (VECTRA H1; Canfield Scientific, Inc). 

O teste t-pareado e o coeficiente de correlação de Pearson (r-value), significância α = 

0.05, foram utilizados para comparação entre os lados direito e esquerdo do arco, de 

acordo com o fator grupo e sexo. No grupo GPPF o teste t-pareado não apresentou 

nenhuma diferença em nenhum dos lados em nenhum arco, entretanto a única região 

que apresentou correlação moderada foi a região posterior de mandíbula (CM: r=0,56; 

INM, r=0,57). Já no grupo GNF, tanto a maxila quanto a mandíbula foram 

consideradas simétricas apresentando correlação forte em todas as medidas lineares. 

No grupo GPPF, o sexo feminino apresentou correlação moderada na maxila em duas 

das três medidas lineares avaliadas (INC e CM: r=0,57 e r=0,59, respectivamente) e 

forte em todas as medidas lineares mandibulares (INC, CM e INM: r=0,82, r=0,69 e 

r=0,78, respectivamente). Já no sexo masculino nenhuma medida linear apresentou 

correlação. O grupo GNF tanto no sexo feminino como no masculino, a maxila foi 

considerada simétrica e somente na mandíbula do sexo masculino na região posterior 

não se verificou correlação (CM e INM: r=0,38 e r=0,55, respectivamente). Os 

pacientes que receberam uma prótese fixa, na região anterior de maxila, não 

 



  



apresentaram simetria desejada após o tratamento, sendo que esse resultado foi 

obtido devido a assimetria verificada no sexo masculino. 

 

Palavras-chave: Fenda labial. Fissura Palatina. Estética. Reabilitação. Reabilitação 

Bucal. 

 

 

  



 

  



ABSTRACT 

Symmetry evaluation of dental arch in cleft lip and palate patients rehabilitated 

with a fixed partial denture in the cleft region after orthodontic treatment 

 

The present study aimed to evaluate the dental arch symmetry in cleft and non-cleft 

patients by comparing and correlating the right and left sides of dental arches (maxilla 

and mandible) after orthodontic/rehabilitative treatment with a three-unit fixed partial 

dental prosthesis in the cleft region. The cross-sectional, observational, retrospective 

study included 15 patients with cleft lip and palate undergoing orthodontic treatment 

and rehabilitated with a fixed partial denture (GPPF) and 20 patients without cleft lip 

and palate undergoing orthodontic treatment (GNF). All patients (n = 35) were initially 

diagnosed with anterior and/or posterior crossbite and underwent similar orthodontic 

mechanics. Exclusion criteria were orthognathic surgery, presence of syndromes also 

incomplete documentation. Exclusion criteria were orthognathic surgery, presence of 

syndromes and incomplete documentation. The arch symmetry was assessed using 

dental models digitized with a laser scanner (R700TM; 3Shape). Three linear 

measurements were established on each side (right and left): incisive-canine (INC), 

canine-molar (CM), and incisive-molar (INM) distance assessed using the Vectra 

Analysis Module program (VECTRA H1; Canfield Scientific, Inc). According to group 

and sex factor, the paired t-test and Pearson's correlation coefficient (r-value) 

compared the right and left sides of the arch with a significance level of 5%. In the 

GPPF group, the paired t-test did not show any difference on either side in any arch, 

however, the only region that showed a moderate correlation was the posterior 

mandible region (CM: r = 0.56; INM, r = 0.57). In the GNF group, both the maxilla and 

the mandible were considered symmetrical, showing a strong correlation in all linear 

measurements. The female gender in the GPPF group showed a moderate correlation 

in the maxilla in two of the three linear measures evaluated (INC and CM: r = 0.57 and 

r = 0.59, respectively) and strong in all the mandibular linear measurements (INC, CM, 

and INM: r = 0.82, r = 0.69 and r = 0.78, respectively). In the male sex, no linear 

measure showed a correlation. In the GNF group in both males and females, the 

maxilla was considered symmetrical, and only in the male mandible in the posterior 

region, there was no correlation (CM and  



  



INM: r = 0.38 and r = 0.55, respectively). Patients who received a fixed prosthesis, in 

the maxilla anterior area did not present desired symmetry after treatment, and this 

result was obtained by the asymmetry observed in males. 

 

Keywords: Cleft lip. Cleft palate. Aesthetics. Rehabilitation. Oral Rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento facial embrionário humano é complexo (SHKOUKANI 

et al., 2014) e as anomalias craniofaciais podem variar desde pequenas assimetrias 

até grandes defeitos faciais com consequências anatômicas, funcionais e estéticas, 

que, na dependência de sua gravidade, comprometerão em menor ou maior 

proporção, o desenvolvimento do complexo bucomaxilofacial (WILL, 2000).  

Uma das anomalias craniofaciais mais comuns são as fissuras 

labiopalatinas, consideradas alterações anatômicas congênitas que resultam na não 

fusão dos processos embrionários e palatinos, que deveria ocorrer entre a 4ª e 12ª 

semana de vida intrauterina, quando acontece a formação dos arcos faríngeos 

(KATCHBURIAN; ARANA, 2012). O desenvolvimento natural do lábio e palato envolve 

uma série de acasos intimamente planejados durante o desenvolvimento dos 

primórdios faciais que incluem migração celular, crescimento, diferenciação e 

apoptose. Transtornos nesses eventos, por meio de fatores genéticos e ambientais, 

podem afetar a morfogênese adequada das estruturas faciais (BUTALI et al., 2011). 

As fissuras labiopalatinas apresentam prevalência estimada de 

aproximadamente 1 em 700 nascidos vivos, com variações étnicas e geográficas, 

sendo considerada um relevante problema de saúde pública, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

As deformidades das fendas orofaciais podem ser sindrômicas ou não 

sindrômicas, por natureza. As fissuras sindrômicas são aquelas associadas as 

malformações envolvendo outras regiões de desenvolvimento, já as não sindrômicas 

podem ser anomalias isoladas ou podem estar associadas a outras anomalias de 

desenvolvimento ou malformação primária. 

Pela gravidade variável, complexidade e diversidade morfológica das 

fissuras orofaciais, diferentes classificações foram propostas com a finalidade de 

padronizar seu diagnóstico e o protocolo de tratamento (TOLAROVÁ; CERVENKA, 

1998). 

No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de 

São Paulo (HRAC/USP), adota-se a classificação de Spina et al. (1972) modificada 

por Silva Filho, Ramos e Abdo (1992). Essa classificação se baseia na evolução 

embriológica dos tecidos envolvidos na formação orofacial e na morfologia da face, 

tendo o forame incisivo como referência anatômica, já que simboliza o único vestígio 
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do que separava, na vida intrauterina, o palato primário do palato secundário (SILVA 

FILHO; FREITAS, 2007). Desta forma, as fissuras labiopalatinas se dividem em 

fissuras pré-forame incisivo, fissuras transforame incisivo, fissura pós-forame incisivo 

e fissuras raras da face. Ainda há subdivisões, podendo ser fissuras unilaterais, 

bilaterais ou medianas, completas ou incompletas. As fissuras podem estar 

associadas a uma grande quantidade de síndromes, constituindo de 5 a 7% do total 

de fissuras (FREITAS et al., 2012a). 

As fissuras que envolvem o palato primário acarretam implicações estéticas 

permanentes na face e, quando passam pelo rebordo alveolar, interferem na oclusão. 

Já as que acometem o palato secundário desencadeiam problemas funcionais 

relacionados a fala e audição.  

O momento apropriado e a ordem dos cuidados específicos relacionados a 

fissura são fatores importantes para otimizar os resultados, no entanto, o cuidado deve 

ser individualizado para atender as necessidades específicas de cada paciente e 

família (LEWIS; JACOB; LEHMANN, 2017). 

Os diversos envolvimentos estéticos e funcionais devido à presença da 

fissura labiopalatina, requerem reabilitação (FREITAS et al., 2012a) e os indivíduos 

que apresentam essa alteração necessitam de acompanhamento multidisciplinar ao 

longo da vida, desde o nascimento até a idade adulta (MARTELLI et al., 2012). Não 

se pode definir um tempo exato para a reabilitação completa, pois cada paciente 

apresenta um tipo de fissura e uma situação que requer intervenções diferenciadas 

(ALONSO et al., 2009). 

Assim, o processo de reabilitação desses pacientes é necessário para que 

o indivíduo seja incluído na sociedade e tenha sua dignidade restaurada, porém é 

longo e complexo. Constituído por inúmeras etapas e abrangendo as mais variadas 

especialidades (BARDACH et al., 1985) tendo idealmente seu início logo nos 

primeiros dias após o nascimento, com as cirurgias plásticas primárias de queiloplastia 

e palatoplastia (BERTIER; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; FREITAS et al., 2012b; 

2012c). As cirurgias primárias são realizadas em tecido mole, com o objetivo de 

reconstruir os defeitos presentes no lábio e no palato respectivamente (BERTIER; 

TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; SILVA FILHO; FREITAS et al., 2012b; 2012c). 

Conforme o protocolo do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC/USP), a cirurgia reparadora do lábio (queiloplastia), é realizada 

por volta dos 3 meses de vida, e a cirurgia reparadora do palato, (palatoplastia), é 
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realizada em torno dos 12 meses. Essas cirurgias, apesar de promoverem uma 

melhora estética e funcional do paciente, interferem na qualidade do crescimento 

craniofacial. Principalmente nos indivíduos com fissuras com envolvimento total de 

lábio, rebordo alveolar e palato (SEMB; SHAW, 1991; SEMB et al., 2005; GNOINSKI; 

RUTZ, 2009; KREY; BÖRNGEN; DANNHAUER, 2009).  

A fissura do processo alveolar maxilar é reparada entres os 9 e 12 anos de 

idade, de acordo com o desenvolvimento da dentição. Enxertos ósseos autógenos 

são colocados para unir os segmentos da maxila, e todas as fístulas orofaciais são 

fechadas. Os procedimentos seguintes podem incluir cirurgia ortognática e revisão 

labial ou nasal (ABRAMSON et al., 2015). 

A odontologia (ortodontia), assim como a cirurgia plástica e a 

fonoaudiologia, constituem os pilares essenciais na reabilitação da fissura 

labiopalatina. A ortodontia e a cirurgia bucomaxilofacial, entre as diversas 

especialidades odontológicas, representam parte do tratamento desejado pelos 

pacientes, pois corrigem deficiências que comprometem a estética facial, incluindo a 

má oclusão dentária e alterações esqueléticas faciais (FREITAS et al., 2012a) 

Todo período de crescimento, do nascimento até à idade adulta de 

indivíduos com fissura labiopalatina, requer um protocolo de documentação clínica 

sistemática, para um planejamento apropriado e prospectivo por meio do ajuste do 

manejo nas várias fases do tratamento, e da avaliação longitudinal do progresso do 

tratamento (WUTZL et al., 2009; MELLO et al., 2013). Frequentemente, essas 

avaliações do crescimento do complexo maxilo-mandibular são realizadas por análise 

em modelos de gesso (ESTEVES; BOMMARITO, 2007) ou por exames de imagem, 

tais como fotografias, radiografias cefalométricas (SABARINATH et al., 2010; 

ROUSSEAU et al., 2013) e tomografias (KIM et al., 2012; OTERO et al., 2012; YANG 

et al., 2012). Apesar de efetivos, pelo posicionamento do paciente, mas também pela 

distorção de imagem e sobreposição de estruturas, podem levar a erros, dificultando 

a análise mais objetiva das informações (MENEZES et al., 2016). Entretanto, a 

inadequação em relação aos modelos de estudo em gesso, a estocagem, a 

manutenção, o acesso e a troca de informações inter centros (ROSATI et al., 2012) 

levaram ao desenvolvimento de métodos tecnológicos acessíveis para facilitar a 

avaliação morfológica das estruturas em crescimento, bem como preencher as 

necessidades atuais. Assim a digitalização de modelos e análise tridimensional das 

arcadas dentárias representam uma mudança expressiva na documentação dos 
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dados anatômicos e estruturais desses pacientes (SFORZA et al., 2012; HUANCA 

GHISLANZONI et al., 2013; MELLO et al., 2013; KUIJPERS et al., 2014; UGOLINI et 

al., 2015; MENEZES et al., 2016) 

O tratamento reabilitador é desafiador, pois as alterações anatômicas e 

funcionais estão diretamente relacionadas ao tipo de malformações e à idade do início 

do tratamento. Por isso o tratamento de escolha para reabilitar a área com fissura é a 

ortodontia. A obtenção da oclusão ideal e relações intermaxilares, assim como a 

manutenção dos resultados obtidos, como alinhamento apropriado dos dentes em 

ambas as arcadas dentárias, com sobressaliência e sobremordida adequadas, são 

desejados porque proporcionam custos reduzidos e manutenção mais simples ao 

longo da vida do paciente. Porém, o espaço edêntulo remanescente nem sempre é 

fechado pelo tratamento ortodôntico. Quando o osso alveolar está ausente, a 

movimentação ortodôntica não é possível ou não pode fornecer resultados funcionais 

e estéticos suficientes para o tratamento. Nesses casos, a reabilitação dos incisivos 

laterais é necessária após a manutenção ortodôntica do espaço edêntulo. As 

alternativas de reabilitação com próteses variam, proporcionando maior satisfação 

psicológica, e devem ser consideradas (MALGAJ et al., 2020). Dessa forma, muitos 

pacientes necessitam de diferentes tipos de próteses dentárias para reabilitar a área 

da fenda edêntula, normalmente a área dos incisivos laterais (CABALLERO et al., 

2019; PUCCIARELLI et al., 2020). A intervenção reabilitadora com próteses fixas se 

tornou uma necessidade quando a extensão edêntula permanece após a conclusão 

do tratamento ortodôntico e geralmente é considerada um elo final para a reabilitação 

oral completa em paciente com fissura labiopalatina (FREITAS et al., 2013). A 

possibilidade de tratamento escolhida para restaurar o local edêntulo em paciente com 

fissura labiopalatina é prescrita pela patência e extensão do defeito, presença de 

fenda labial e ou palatina não reparada, relação maxilomandibular e estado dos dentes 

remanescentes (BHANDARI, 2017).  

As próteses parciais fixas convencionais são bem indicadas quando há 

limitação do tamanho da fissura para uso de implantes ou quando o enxerto ósseo foi 

perdido (PINTO; LOPES, 2007). As próteses podem promover contorno facial mais 

adequado e quando bem planejadas, levam a estética e a função satisfatória, 

permitindo que os pacientes fiquem mais positivos com a autoimagem após a 

reabilitação (AYNA; BAŞARAN; BEYDEMIR, 2009). 
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Independentemente do tipo de prótese a ser usada na reabilitação, esta 

deve apresentar simetria com o dente adjacente, bem como mimetizar o dente natural 

para que se obter estética satisfatória (KAZOR et al., 2004; FÜRHAUSER et al., 2005; 

JUODZBALYS; WANG, 2007). 

A etiologia da assimetria inclui: malformações genéticas ou congênitas, 

fatores ambientais (hábitos e traumas) e desvios funcionais. As assimetrias dentárias 

e desvios funcionais podem ser tratados ortodonticamente, o que não ocorre com as 

assimetrias faciais (BISHARA; BURKEY; KHAROUF, 1994). Durante a dentição mista, 

fatores ambientais podem explicar melhor a assimetria, porque as mudanças no 

crescimento e desenvolvimento são aceleradas após o período relativamente estável 

da dentição decídua (MAURICE; KULA, 1998; ŠLAJ et al., 2003). Em pacientes com 

fissura labiopalatina (MOLSTED; DAHL, 1990; PRECIOUS; DELAIRE, 1993; PARK; 

PARK; BAEK, 2018) as investigações da simetria do arco dentário após a maturidade 

esquelética são restritas. Porém, a simetria do arco dentário é uma referência 

importante para o tratamento ortodôntico de pacientes com fissura labiopalatina 

(SCHAEFER et al., 2006; CHEN et al., 2015), além de permitir a verificação dos 

resultados obtidos. Alguns estudos concluíram que a atividade muscular influencia e 

determina a forma dos arcos dentários, resultando em assimetria (LEAR, 1968). As 

regiões dento alveolares e mandibulares, segundo Shah e Joshi (1978) se mostraram 

simétricas, devido ao equilíbrio muscular da língua e forças labiais, o que pode não 

ser verificado nos pacientes com fissura labiopalatina, uma vez que há quebra desse 

equilíbrio, devido a presença da fissura. Contudo, Scanavini et al. (2012), observaram 

assimetrias em todos os arcos dentários dos indivíduos estudados, independente da 

presença de má-oclusão (SCANAVINI et al., 2012) 

Diante do exposto, estudar e avaliar as simetrias pós tratamento 

ortodôntico e reabilitador protético é importante pois permite verificar a direção do 

tratamento proposto e ainda estabelecer objetivamente a presença ou não de 

possíveis alterações nos arcos dentários e trazer à luz da ciência novas perspectivas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar a simetria dos arcos dentários 

(maxila e mandíbula) de pacientes com e sem fissura labiopalatina, através da 

comparação e correlação entre os lados direito e esquerdo dos arcos, após tratamento 

ortodôntico e protético, em pacientes que receberam uma prótese parcial fixa de 3 

elementos na região da fenda.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar e comparar a simetria dos arcos dentários em duas variáveis, 

sendo a primeira variável o fator grupamento (pacientes com fissura labiopalatina e 

sem fissuras orofaciais) e a segunda variável de análise sendo o fator sexo, 

verificado nos dois grupos estudados.
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3 ARTIGO 

 

O artigo apresentado na dissertação foi escrito de acordo com as instruções e diretrizes 

para submissão de artigo da revista Journal of Craniofacial Surgery. 
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RESUMO 

 

O trabalho avaliou a simetria dos arcos dentários de pacientes com e sem fissura 

labiopalatina, após tratamento ortodôntico/reabilitador utilizando uma prótese parcial 

fixa de 3 elementos na região da fenda. Estudo transversal, observacional, 

retrospectivo incluiu 35 pacientes, 15 com fissura labiopalatina, submetidos a 

tratamento ortodôntico e reabilitados com uma prótese parcial fixa (GPPF) e 20 

pacientes sem fissura labiopalatina, submetidos a tratamento ortodôntico (GNF). A 

simetria do arco foi avaliada utilizando-se modelos dentários digitalizados, medidas 

lineares foram determinadas nos lados direito e esquerdo: distância incisivo-canino 

(INC), canino-molar (CM) e incisivo-molar (INM). O teste t-pareado e o coeficiente de 

correlação de Pearson (r-value), significância α=0.05, foram utilizados para 

comparação entre os lados, de acordo com o fator grupo e sexo. No GPPF, o teste t-

pareado, a única região que apresentou correlação moderada foi a região posterior de 

mandíbula (CM: r=0,56; INM, r=0,57). No GNF, os arcos foram considerados 

simétricos, correlação forte em todas as medidas. Quanto ao sexo, no GPPF, o 

feminino apresentou correlação moderada na maxila em duas das três medidas 

avaliadas (INC: r=0,57 e CM: r=0,59) e forte em todas as medidas mandibulares (INC: 

r=0,82, CM: r=0,69 e INM: r=0,78). O GNF nos sexos, a maxila foi considerada 

simétrica e somente na mandíbula do sexo masculino na região posterior não se 

verificou correlação (CM: r=0,38 e INM: r=0,55). Os pacientes que receberam uma 

prótese fixa, na região anterior de maxila, não apresentaram simetria após o 

tratamento, sendo que esse resultado foi obtido devido a assimetria verificada no sexo 

masculino. 

 

Palavras-chave: Fenda labial. Fissura Palatina. Estética. Reabilitação. Reabilitação 

Bucal 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento facial embrionário humano é complexo1 e as anomalias 

craniofaciais podem variar desde pequenas assimetrias até grandes defeitos faciais 

com consequências anatômicas, funcionais e estéticas, que, na dependência de sua 

gravidade, comprometerão em menor ou maior proporção, o desenvolvimento do 

complexo bucomaxilofacial.2 As fissuras labiopalatinas são alterações anatômicas 

congênitas, com prevalência de 1 em 700 nascido vivos e relevante problema de 

saúde pública.3 

Os diversos envolvimentos estéticos e funcionais devido à presença da 

fissura labiopalatina, requerem reabilitação4 e acompanhamento multidisciplinar ao 

longo da vida, desde o nascimento até a idade adulta.5 Assim, o processo de 

reabilitação desses pacientes é necessário para que o indivíduo seja incluído na 

sociedade e tenha sua dignidade restaurada, porém é longo e complexo. 

A odontologia (ortodontia), assim como a cirurgia plástica e a 

fonoaudiologia, constituem os pilares essenciais na reabilitação da fissura 

labiopalatina.6 

Todo período de crescimento, dos indivíduos com fissura labiopalatina, 

requer um protocolo de documentação clínica sistemática, para um planejamento 

apropriado e prospectivo por meio do ajuste do manejo nas várias fases do tratamento, 

e da avaliação longitudinal do progresso do tratamento.7-8 Com a evolução tecnológica 

novos sistemas se tornaram acessíveis para facilitar a avaliação morfológica das 

estruturas em crescimento, bem como preencher as necessidades atuais. Assim a 

digitalização de modelos e análise tridimensional das arcadas dentárias representam 

uma mudança expressiva na documentação dos dados anatômicos e estruturais 

desses pacientes.8-13 

O tratamento ideal para reabilitar os pacientes com fissura labiopalatina é 

a ortodontia, mas nem sempre é possível se atingir o objetivo proposto e o espaço 

edêntulo nem sempre é reabilitado. Quando o osso alveolar está ausente, a 

movimentação ortodôntica não é possível ou não pode fornecer resultados funcionais 

e estéticos suficientes para o tratamento. E a reabilitação dos incisivos laterais é 

necessária após a manutenção ortodôntica do espaço edêntulo. As alternativas de 
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reabilitação com próteses variam, proporcionando maior satisfação psicológica, e 

devem ser consideradas.14 Dessa forma, muitos pacientes necessitam de diferentes 

tipos de próteses dentárias para reabilitar a área da fenda edêntula, normalmente a 

área dos incisivos laterais.15-16 A intervenção reabilitadora com próteses fixas se 

tornou uma necessidade quando a extensão edêntula permanece após a conclusão 

do tratamento ortodôntico e geralmente é considerada um elo final para a reabilitação 

oral completa em paciente com fissura labiopalatina.17 A possibilidade de tratamento 

escolhida para restaurar o local edêntulo em paciente com fissura labiopalatina é 

prescrita pela patência e extensão do defeito, presença de fenda labial e ou palatina 

não reparada, relação maxilomandibular e estado dos dentes remanescentes.18  

Independente da prótese indicada a simetria dos arcos dentários deve ser 

avaliada, pois o que se visa com os tratamentos propostos é a oclusão adequada 

capaz de restabelecer estética, função, anatomia e inclusão social do paciente.19-21 

Estudos sobre a avaliação das dimensões dos arcos dentários de 

indivíduos com fissura labiopalatina após a ortodontia e sobre a estabilidade 

alcançada após o tratamento protético são carentes. Portanto, este estudo teve como 

objetivo comparar e correlacionar as dimensões lineares dos arcos dentários de 

pacientes com fissura labiopalatina após tratamento ortodôntico e protético com 

prótese parcial fixa com as dimensões de pacientes sem fissura labiopalatina 

imediatamente após a ortodontia. A hipótese a ser testada é que não há diferença de 

simetria entre os pacientes com e sem fissura labiopalatina após o tratamento 

ortodôntico e protético reabilitador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

XXXXXXXXXX sob número XXXXXX. Os pacientes foram recrutados no próprio 

hospital e na XXXXXX. O cálculo amostral para detectar uma correlação simples entre 

o lado direito e esquerdo no arco maxilar e mandibular significante (r = 0,7), nível de 

significância de 5% (α = 0,05), com poder de 80% (β = 0,8) foi de pelo menos 14 

indivíduos por grupo.  

 

Características da amostra 
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A simetria do arco dentário foi avaliada após tratamento reabilitador em 35 

pacientes com idades entre 18 e 30 anos. Os indivíduos foram divididos em dois 

grupos distintos: O grupo dos pacientes com fissura labiopalatina reabilitados com 

uma prótese parcial fixa (GPPF) foi composto por 15 pacientes que receberam 

tratamento interdisciplinar no XXXXX e o grupo dos pacientes sem fissuras orofaciais 

(GNF), foi composto por 20 pacientes submetidos a tratamento ortodôntico. 

Os critérios de inclusão dos pacientes selecionados para o estudo foram: 

Idade entre 18 e 30 anos, estarem regularmente em atendimento no XXXXX e XXXXX. 

Os participantes submetidos a cirurgia ortognática ou extração de pré-molares e 

portadores de próteses totais ou removíveis foram excluídos da pesquisa.  

Todos os pacientes receberam tratamento ortodôntico semelhante, 

expansão rápida da maxila (ERM) com expansores Haas fixados aos caninos e 

segundos molares decíduos e uma barra lingual estendida aos primeiros molares 

permanentes. O protocolo de ativação foi o mesmo para todos os pacientes: um full 

swing por dia (2/4 pela manhã e 2/4 à noite) durante 7 dias.22 Após a expansão ativa, 

o dispositivo foi mantido como retenção por 6 meses, e todos os pacientes 

apresentaram as mesmas características oclusais iniciais, mordida cruzada anterior 

e/ou posterior. 

 

Medidas Lineares 

A análise foi feita utilizando modelos de gesso digitalizados através de um 

scanner de bancada a laser (R700TM; 3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 1060, 

Copenhagen/Dinamarca) e toda amostra foi avaliada com o software Vectra Analysis 

Module (VAM) (VECTRA H1; Canfield Scientific, 4 Wood Hollow Road, Parsippany, 

Nova Jersey 07054/EUA). As medidas lineares foram baseadas em um estudo 

prévio23. Foram mensuradas três medidas lineares: distância incisal-canina (INC) 

correspondente à distância linear do ponto incisal à ponta da cúspide canina (a); 

distância canino-molar (CM) correspondente à distância linear da ponta da cúspide 

canina à ponta da cúspide disto-vestibular do primeiro molar permanente (b); e a 

distância incisal-molar (INM) correspondente à distância linear da ponta incisal à ponta 

da cúspide disto-vestibular do primeiro molar permanente (c) (Fig 1). 
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FIGURA 1. Medidas Lineares. 

 

Forma de análise dos resultados 

Erro do método 

As medidas foram avaliadas duas vezes pelo mesmo examinador em 50% 

dos modelos digitalizados para analisar o erro do método, 15 dias após a primeira 

medida. Os erros sistemáticos foram avaliados através do teste t pareado e os erros 

aleatórios foram calculados.24 Não foram encontrados erros aleatórios e sistemáticos 

entre os dois tempos (p ≥ 0,05), sendo assim o examinador foi considerado calibrado. 

 

Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada com o software Minitab (versão 19). 

Estatísticas descritivas foram realizadas para calcular a média, desvio padrão, 

mínimo, máximo, faixa e intervalo de confiança. O teste t-pareado e o coeficiente de 

correlação de Pearson (r-value), significância α = 0.05, foram utilizados para 

comparação entre os lados direito e esquerdo do arco, de acordo com as variáveis 

grupo e sexo. O coeficiente de correlação (valor r) varia de -1,0 a +1,0. Um r positivo 

indica que, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta 

estabelecendo relação significativa quando r ≥0,6 e quando o valor de r for próximo 

de 0 isso indica que não há relação de associação entre as variáveis. 

 

RESULTADOS 

Verifica-se através do teste-t pareado (P), que comparando os lados direito 

e esquerdo dos arcos dentários da maxila e mandíbula de pacientes com e sem fissura 

labiopalatina (GPPF e GNF), não há diferença estatisticamente significativa em 
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nenhum deles (P>0.05). E apesar de todos terem uma correlação positiva (análise de 

Correlação de Pearson – r value, seguido de p), se mostrou quase nula, nas 

mensurações entre incisivos-caninos, tanto na maxila (r=0,11) quanto na mandíbula 

(r=0,26) de pacientes com fissura labiopalatina. O que não encontramos, bem como 

previsto, nos pacientes não fissurados. Todas as medidas nestes, com diferença 

estatisticamente não significativa e com uma correlaçao entre eles forte em todas as 

medidas, tanto na maxila (INC/r=0,63;CM/r=0,96;INM/r=0,89) quanto na mandíbula 

(INC/r=0,76;CM/r=0,60; INM/r=0,67)(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Comparação e correlação das medidas lineares entre os lados direito e esquerdo, em 
pacientes com fissura labiopalatina (GPPF) e sem fissura (GNF) 

Dimensões Lado Direito Lado Esquerdo   

 GPPF (15) Média/Dp (mm) Média/Dp (mm) T-pareado (P) 
Correlação 

(r-value) 

Maxila     

INC 18.58±2.93 18.39±2.59 0.84 0.11 
CM 23.68±3.45 25.47±2.82 0.05 0.47 
INM 39.13±4.03 40,07±3.36 0.41 0.32 

Mandíbula     
INC 13.31±2.06 13.92±1.34 0.28 0.26 
CM 24.32±3.27 24.78±3.02 0.55 0.56* 
INM 35.42±3.18 33.11±3.43 0.39 0.57* 

GNF (20)     

Maxila     
INC 18.41±1.20 18.92±1.71 0.11 0.63** 
CM 27.21±1.78 27.31±1.81 0.36 0.96** 
INM 43.24±2.27 42.98±2.64 0.34 0.89** 

Mandíbula     
INC 14.04±1.43 14.23±0.87 0.23 0.76** 
CM 25.35±3.31 25.73±3.83 0.59 0.60* 
INM 36.96±3.28 37.04±3.50 0.89 0.67* 

INC: distância incisal-canino, CM: canino-molar e INM: incisal-molar/ *correlação moderada (p<0.05)/ 
Dp:  desvio-padrão mm: milimetros 
**correlação forte (p<0.005). 

 

Na comparação entre lados direito e esquerdo da maxila e mandíbula, nos 

sexos de pacientes com fissura labiopalatina (GPPF), observa-se que em nenhuma 

das mensurações existe diferença estatisticamente significativa perante ao teste t 

pareado (P>0.05) e há correlação positiva está presente em todas as mensurações 

(INC, CM E INM), tanto na maxila (r= 0,57;0,59;0,80) quanto na mandíbula (r=0,82; 

r=0,69; r=0,78) porém apenas somente no sexo feminino. Ainda há de ressaltar que 

no sexo masculino, embora não haja diferença entre os lados segundo o teste t 

pareado, não houve correlação em nenhuma medida linear, não podendo assim 

concluir a tendencia a simetria do arco (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comparação e correlação das medidas lineares entre os lados direito e esquerdo em 
pacientes com fissura labiopalatina (GPPF) de acordo com o sexo 

Dimensões Lado Direito Lado Esquerdo   

 Sexo Feminino (7) Média/Dp (mm) Média/Dp (mm) T-pareado (P) 
Correlação 

(r-value) 

Maxila     

INC 19.85±2.45 18.95±1.45 0.27 0.57* 

CM 23.78±3.87 25.25±3.18 0.27 0.59* 

INM 40.18±4.56 40.20±3.18 0.98 0.80** 

Mandíbula     

INC 12.88±2.45 13.62±1.41 0.24 0.82** 

CM 25.34±2.84 25.25±2.09 0.91 0.69** 

INM 35.65±3.83 35.91±2.87 0.77 0.78** 

Sexo Masculino (8)     

Maxila     

INC 17.47±2.99 17.90±3.32 0.80 0.1 

CM 23.59±3.32 25.67±2.68 0.13 0.33 

INM 38.21±3.55 39.96±3.72 0.39 0.1 

Mandíbula     

INC 13.69±1.72 14.19±1.31 0.61 0.53 

CM 23.43±3.54 24.37±3.77 0.49 0.49 

INM 35.24±2.75 36.29±4.05 0.44 0.47 

INC: distância incisal-canino, CM: canino-molar e INM: incisal-molar/*correlação moderada (p≤0.05) / 
Dp:  desvio-padrão mm: milimetros 
**correlação forte (p≤0.005). 

 

 

Na avaliação dos pacientes sem fissura labioapalatina (GNF) comprova-se a 

tendencia simetria quando comparados os lados direito e esquerdo da maxila e 

mandíbula dos sexos masculino e feminino, entretanto com uma correlação apesar de 

positiva, muito fraca na mandíbula dos homens (CM/r=0,38; INM/r=0,55) (Tabela 3).  
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Tabela 3. Comparação e correlação das medidas lineares entre os lados direito e esquerdo em 
pacientes sem fissura (GNF) de acordo com o sexo 

Dimensões Lado Direito Lado Esquerdo   
 Sexo Feminino 

(11) 
Média/Dp (mm) Média/Dp (mm) T-pareado (P) 

Correlação 
(r-value) 

Maxila     

INC 19.34±0.97 19.03±0.81 0.08 0.83** 

CM 26.57±1.51 26.63±1.51 0.53 0.97** 

INM 42.68±1.91 42.46±2.01 0.10 0.97** 

Mandíbula     

INC 13.85±0.79 14.02±0.76 0.37 0.69** 

CM 24.71±2.53 24.55±2.71 0.33 0.98** 

INM 36.16±2.03 35.72±1.99 0.07 0.93** 

Sexo Masculino (9)     

Maxila     

INC 19.49±1.50 18.78±2.46 0.30 0.62** 

CM 27.99±1.84 28.13±1.89 0.51 0.94** 

INM 43.94±2.59 43.63±3.28 0.61 0.83** 

Mandíbula     

INC 14.28±1.29 14.48±0.98 0.46 0.80** 

CM 26.13±4.09 27.18±4.62 0.53 0.38 

INM 37.94±4.30 38.65±4.35 0.61 0.55 

INC: distância incisal-canino, CM: canino-molar e INM: incisal-molar/ *diferença estatística (p≤0.05) / 
Dp:  desvio-padrão mm: milimetros 
**correlação forte (p≤0.005). 

 

DISCUSSÃO 

O presente trabalho avaliou a simetria dos arcos dentários de pacientes 

com e sem fissura labiopalatina após tratamento ortodôntico/reabilitador utilizando 

uma prótese parcial fixa de 3 elementos na região da fenda. A metodologia utilizada 

foi a análise tridimensional em modelos digitalizados, baseada em estudos relevantes 

na literatura.8-13 A avaliação tridimensional através da estereofotogrametria é uma 

tecnologia confiável e validada.8 

Pacientes com fissura labiopalatina necessitam de tratamento 

interdisciplinar desde o nascimento, iniciando pelas cirurgias primárias6, as quais 

restringem o crescimento maxilar25 e se tornam um desafio para a equipe 

interdisciplinar. Assim, o tratamento protético deve promover harmonia entre estética 

e função e incluir o paciente socialmente além de devolver qualidade de vida. Por esse 

motivo, é importante avaliar a simetria do arco após o tratamento reabilitador. 

Idealmente, um paciente com FLP deve ser reabilitado com tratamento ortodôntico e 

o espaço do incisivo lateral superior ausente deve ser fechado, movendo os dentes 

posteriores no lado da fissura; na maioria das vezes, o canino é movido para mesial.6 
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No entanto, pode levar a assimetria do arco dentário porque o dente ausente não é 

substituído. Outra solução é a substituição do dente perdido por uma prótese parcial 

fixa convencional.17 Por esse motivo, neste estudo, selecionamos participantes que 

receberam tratamento protético com prótese parcial fixa para substituição do dente 

ausente na região da fenda.  

Nos dois grupos avaliados (GPPF e GNF) não se observou diferença, 

revelando uma tendência a simetria. Porém, no teste de correlação entre os lados, 

nos dois grupos, apenas o grupo GNF mostrou correlação significativa na maioria das 

medidas, sugerindo que esses pacientes tem tendência real ao arco simétrico. Esses 

resultados são corroborados pelos apresentados por outro autor, no qual a amostra 

incluiu pacientes não tratados ortodonticamente e em oclusão normal (classe I)23, 

indicando que os pacientes tratados no presente estudo após a ortodontia (GNF), 

atingiram um padrão simétrico mesmo partindo de uma má oclusão (Classe III). A 

hipótese testada foi rejeitada porque os pacientes com FLP, reabilitados com prótese 

parcial fixa, não apresentaram uma correlação forte principalmente na maxila, o arco 

associado a prótese.  

No grupo GPPF, de acordo com o sexo, não se observou diferença 

estatística, mas as mulheres mostraram correlação positiva nos arcos dentários sendo 

os mais fortes INCmand, INMmax, INMmand com valores de r-value, respectivamente 0,82; 

0,80; 0,78 (Tabela 2). Ao compararmos com o trabalho de Al-Zubair veremos que os 

resultados, nas mulheres, foram em INCmand, INMmax, INMmand com valores de r-value, 

0,91; 0,87; 0,87, respectivamente, em pacientes sem fissura labiopalatina, com 

oclusão normal.23 Isso revela que mesmo em pacientes com condições adversas, 

como o grupo GPPF, é possível uma correlação forte no sexo feminino nas medidas 

acima dispostas. Trabalhos que avaliem a simetria de arcos de pacientes com fissura 

labiopalatina são escassos, dificultando a comparação entre resultados.  

Em geral, é incomum observar um organismo com simetria perfeita nas 

duas metades do corpo26, a assimetria verificada em questão é chamada de 

assimetria flutuante, a qual é caracterizada por diferenças entre os lados esquerdo e 

direito devido a erros aleatórios no desenvolvimento individual e pode ser vista como 

a variação do indivíduo em relação à assimetria direcional média.27  

As assimetrias flutuantes do arco dentário foram reconhecidas como 

importantes fatores contribuintes para a etiologia da má-oclusão.28-30 Isso foi  

verificado no grupo GNF no trabalho em questão, visto que os pacientes inicialmente 
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foram classificados com uma má-oclusão severa (classe III), porém ao final do 

tratamento ortodôntico, pudemos constatar que esse grupo de pacientes (GNF) 

apresentaram tendência a simetria tanto na maxila quanto na mandíbula, verificada 

pela não diferença estatística observada no teste-t pareado e correlação significante, 

em todas as medidas lineares (INC, CM, INM), resultados equivalentes a pacientes 

sem má-oclusão e não tratados ortodonticamente, avaliados por Al-Zubair.23 

Quanto a avaliação no fator sexo, observamos resultados parcialmente 

semelhantes a estudo prévio, o qual verificou uma tendência a simetria no arco 

mandibular no sexo feminino31, embora o nosso estudo também tenha constatado o 

mesmo para a maxila. Os resultados para o sexo masculino do presente trabalho 

contrastam com os resultados obtidos por Ferrario el al., que independente de não ter 

constatado assimetria significante no sexo masculino, a região com maior tendência 

assimétrica foi a região anterior.31 No presente estudo, os resultados obtidos 

sugeriram essa assimetria na região posterior de mandíbula (CM, INM), pois nessas 

mensurações não verificamos uma correlação forte no sexo masculino (r=0,33; r=0,55, 

respectivamente). A literatura relata que em média, os arcos se apresentam simétricos 

com índices médios variando de 0,28% a 4,57%, revelando que certo grau de 

assimetria morfológica pode ser considerado um achado normal.32 

Embora haja muitos trabalhos sobre assimetrias faciais, são escassas as 

pesquisas que avaliam a simetria dos arcos dentários. Em geral, não há consenso 

metodológico bem estabelecido nos estudos, pois alguns autores  avaliam a simetria 

comparando a distância de alguns dentes de um lado, a linha média correspondente 

à rafe palatina mediana, com a distância dos dentes homólogos do outro lado à 

mesma linha que corresponde a rafe palatina mediana.33-38 Outros autores usam 

pontos dentais estratégicos e medidas lineares com base em triângulos 

semelhantes23,26, metodologia escolhida pelo presente trabalho pois a rafe palatina 

não se mostrou confiável como centro do palato como eixo de simetria23,39, ainda mais 

envolvendo pacientes com fissura labiopalatina que foram submetidos a palatoplastia.  

Outros estudos são necessários para avaliação da simetria de arco após 

tratamento ortodôntico/reabilitador nos pacientes com fissura labiopalatina, pois o 

mesmo tem como objetivo minimizar a assimetria dento facial discrepante causada 

pela fissura. Uma das limitações do presente trabalho foi a seleção de uma amostra 

de conveniência, submetidos apenas ao tratamento de um centro específico 
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(HRAC/USP), e para extrapolar os resultados obtidos no presente trabalho há a 

necessidade de realizar pesquisas semelhantes em outros centros.  
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

O presente estudo concluiu que os pacientes com fissura labiopalatina do grupo 

GPPF não apresentaram simetria na maxila. Isso ocorreu devido aos pacientes do 

sexo masculino (n=8), os quais não apresentaram simetria em nenhum arco dentário, 

já nos indivíduos do sexo feminino desse grupo, todas as medidas foram consideradas 

simétricas em ambos os arcos. No grupo sem fissura labiopalatina (GNF) ambos os 

arcos foram considerados simétricos e apenas observou-se a não tendência a simetria 

na região posterior da mandíbula. 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos (CEP) 

 
continua 

 

 

USP - HOSPITAL DE
REABILITAÇÃO DE

ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO -HRAC/USP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

AVALIAÇÃO DA SIMETRIA DO ARCO DENTÁRIO DE PACIENTES COM E SEM
FISSURA LABIOPALATINA APÓS TRATAMENTO ORTODÔNTICO/REABILITADOR
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