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RESUMO 
 

Nicoliello B. Avaliação longitudinal do estado periodontal de indivíduos com fissura 

de lábio, rebordo alveolar e palato [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014 

 

Dentre as malformações da face, as fissuras de lábio e palato, isoladas ou 

conjuntas, são o terceiro tipo de defeito congênito mais frequente no mundo. Para 

proporcionar um atendimento multidisciplinar aos pacientes com o intuito de 

reabilitá-los nos aspectos estético, funcional e psicológico, é necessário conhecer as 

particularidades dessa população. Sabe-se que alguns indivíduos apresentam maior 

risco de desenvolvimento de alguma forma da doença periodontal, e em um 

indivíduo há sítios em que a doença se desenvolve enquanto em outros isso não 

acontece. Nos indivíduos com fissura labiopalatina essa condição não deve ser 

diferente, entretanto existem poucos estudos que analisam qual a prevalência e a 

incidência da doença nesta população. Por esse motivo este estudo teve como 

objetivo avaliar longitudinalmente a situação periodontal de indivíduos com fissura 

de lábio, alvéolo e palato. Foram avaliados 30 indivíduos com fissura labiopalatina 

que acometem o rebordo alveolar matriculados no Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, em Bauru. Os parâmetros 

clínicos avaliados foram: medida da profundidade de sondagem do sulco ou bolsa 

periodontal (PS), medida do nível de inserção clínica (NI), índice gengival (IG), 

índice de placa (IP), recessão gengival por vestibular (RV) e lingual (RL) de todos os 

dentes. A média da PS foi de 2,4 mm, da NI foi de 2,6 mm, do IG foi de 0,9, do IP foi 

de 1,0, da RV foi de 0,3 mm e da RL foi de 0,2 mm. Houve aumento das médias de 

PS e NI (p=<0,001) e diminuição das médias de IP e IG (p-<0,001) ao longo do 

tempo, mas a variação entre os sextantes não foi estatisticamente significante. 

Apesar da piora nos valores de profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica ao longo do tempo, essa piora não foi diferente entre os sextantes. Isso 

sugere que a fissura em si não configura um fator de risco para a doença 

periodontal. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Periodontia. Fissura Palatina. Fenda labial 

 





 

ABSTRACT 
 

Nicoliello, B. Longitudinal evaluation of periodontal condition of individuals with cleft 

lip, alveolus and palate [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Cleft lip and palate are the third most common type of congenital 

anomalies in the world. To provide a multidisciplinary care to patients, ensuring 

esthetic, functional and psychologic rehabilitation, it is necessary to know the 

particularities of this population. It is known that some patients have more risk of 

developing periodontal disease and that there are sites where it may occur while in 

others it does not. In individuals with cleft lip and palate this condition should be the 

same, however there are few studies that evaluate the prevalence and incidence of 

periodontitis in this population. For this reason, the objective of this study was to 

evaluate the periodontal condition of individuals with cleft lip and palate. The sample 

contained 30 individuals with cleft lip, alveolus and palate, under treatment at the 

Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies/USP, in Bauru. The clinical 

parameters that were considered are: probing depth (PD), clinical attachment level 

(CAL), gingival index (GI), plaque index (PI), buccal (BR) and lingual gingival 

recession (LR) of all teeth. The mean for PD was 2,4 mm, of CAL was 2,6 mm, of GI 

was 0,9, of PI was 1,0, of BR was 0,3 mm and of LR was 0,2 mm. There was a raise 

of the means for PD and CAL (p=<0,001) and reduction of the means of PI and GI (p-

<0,001) over the time, but the variation between the sextants was not statistically 

significant. Although the worse values for PD and CAL over the time, it was not 

different between the sextants. This fact suggests that the cleft is not a risk factor to 

periodontal disease. 

 

Keywords: Epidemiology. Periodontics. Cleft Palate. Cleft Lip 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As fissuras de lábio, rebordo alveolar e palato são, isoladamente ou em 

conjunto, o terceiro tipo de malformação congênita mais prevalente no Brasil 

(CORTELA, 1992). Em Bauru, cidade onde a prevalência média é de um para cada 

650 nascimentos (CAPELOZZA et al., 1987), foi fundado o Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais (HRAC) visando proporcionar um atendimento 

multidisciplinar aos pacientes com o intuito de reabilitá-los nos aspectos estético, 

funcional e psicológico, além de desenvolver estudos que possibilitem novas 

descobertas acerca dessa anomalia. É a integração de várias especialidades da 

área saúde que possibilita o êxito na terapia reabilitadora desses indivíduos. Dentre 

elas, a periodontia é a especialidade odontológica responsável pela manutenção da 

saúde dos tecidos periodontais, além de garantir um ambiente propício e livre de 

contaminações, para que outros procedimentos possam ser realizados com melhor 

eficiência e menor risco ao paciente.  

As patologias do periodonto não acometem de forma igual todos os 

dentes (LINDHE et al., 1983; MACHTEI et al., 1993a; 1993b; 1999), assim como 

existe uma variação na história natural da doença de indivíduo para indivíduo 

(JOHNSON et al., 1988; MACHTEI et al., 1999) e ainda um mesmo indivíduo pode 

apresentar o desenvolvimento da doença em alguns sítios e não em outros 

(RAMFJORD, 1969; BECKER et al., 1979). Entretanto, poucos estudos investigaram 

essa condição em pacientes com fissura labiopalatina e estabeleceram os índices de 

prevalência e incidência da doença nessa população. (BRÄGGER et al., 1985; TEJA 

et al., 1992; AL-WAHADNI et al., 2005)  

A maioria dos estudos epidemiológicos que tem o intuito de investigar a 

prevalência e a incidência da doença, os fatores de risco relacionados a ela, a 

efetividade e a eficácia das intervenções, são observacionais transversais. Estes 

estudos são úteis, mas são limitados a somente indicar os casos prevalentes da 

doença e a não conseguir determinar se certa característica está associada ou não a 

certa doença. Em contrapartida, os estudos longitudinais podem determinar se uma 

exposição ou uma dada característica está associada ao desenvolvimento de uma 

doença ou condição por analisarem o comportamento das doenças ou alterações 

teciduais ao longo do tempo. (CARRANZA, 2006). 
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Existem poucos trabalhos na literatura que avaliam a condição periodontal 

de pacientes com fissura labiopalatina (ALMEIDA et al., 2007; 2009; 2010; 2012). A 

maioria deles analisou a gengivite em crianças ou adolescentes (DEWINTER et al., 

2003), e em muitos a análise é executada somente nos dentes próximos ou na área 

da fissura (BRÄGGER et al., 1985, 1990, 1992; TEJA, PERSON e OMNELL, 1992; 

RAMSTAD, 1989; ANDLIN-SOBOCKI, ELDEEB e PAULIN, 1995; HUYNH-BA et al., 

2009).  

Poucos estudos longitudinais têm sido realizados com o propósito de 

avaliar a prevalência, incidência e fatores de risco da doença periodontal em 

indivíduos com fissuras labiopalatinas (MUNCINELLI et al., 2012). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA PERIODONTAL – ESTUDOS TRANSVERSAIS 

 

Hinrichs et al. (1984) examinaram 18 indivíduos com idade média de 16,2 

anos e fissura unilateral com o objetivo de avaliar a condição periodontal de caninos 

irrompidos no enxerto ósseo alveolar. Os índices de placa e gengival, quantidade de 

mucosa queratinizada, profundidade de sondagem e perda de inserção clínica foram 

avaliados e comparados com os dentes contralaterais. Os resultados mostraram que 

os caninos irrompidos no enxerto ósseo apresentaram maior perda de inserção (0,72 

mm) nas faces mesio-vestibular, vestibular e mesio-lingual. 

Em 1990, Brägger et al. verificaram as características periodontais de 

dentes adjacentes à fissura de 25 indivíduos com fissura acometendo o rebordo 

alveolar com o intuito de determinar se o tecido conjuntivo longo no dente adjacente 

à fissura proporciona maior susceptibilidade à doença periodontal. Foram avaliados 

índice de placa, gengivite, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e 

altura da crista óssea em dois momentos distantes em 8 anos. Os dentes 

contralaterais foram utilizados como grupo controle. Houve alta prevalência de 

inflamação gengival e placa em todos os indivíduos nos dois momentos avaliados. A 

média de perda de inserção clínica variou de 1,7 mm a 1,9 mm e a perda óssea de 

1,85% a 1,96%. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

A conclusão foi que os dentes adjacentes à fissura e seus contralaterais seguem o 

mesmo padrão de progressão da doença periodontal. 

Dezoito adultos com fissura unilateral de lábio e palato que não foram 

submetidos ao enxerto ósseo alveolar secundário participaram do estudo de Teja, 

Person e Omnell (1992). O objetivo foi comparar a condição periodontal de dentes 

adjacentes à fissura com seus contralaterais. Para tanto, foram analisados índice de 

placa, profundidade de sondagem, largura da mucosa queratinizada, recessão, 

mobilidade dental e altura óssea interdental. O grupo teste apresentou maior perda 

óssea e maior mobilidade dental, apesar de ter apresentado maior largura de 

mucosa queratinizada. Concluíram que existe um risco maior dos dentes adjacentes 

à fissura apresentarem gengivite, mas não periodontite. Um estudo longitudinal foi 

sugerido para verificar como se comporta o desenvolvimento da doença nos 

diferentes grupos. 
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Schultes, Gaggl e Kärcher (1999) realizaram um estudo comparando a 

diferença entre as condições periodontais de indivíduos com fissura unilateral de 

lábio, alvéolo e palato com indivíduos com fissura de palato apenas. Foram 

selecionados 30 indivíduos e avaliados quanto à profundidade de sondagem, índice 

gengival, índice de placa, perda de inserção clínica e mobilidade dental. Os dois 

grupos apresentaram alto índice de placa, mas a região anterior dos indivíduos com 

fissura de palato apenas apresentou índice gengival significativamente menor. Os 

dentes adjacentes à fissura apresentaram alta prevalência de bolsas maiores que 6 

mm. Os autores concluíram que a lesão periodontal na região anterior superior é 

maior nos indíviduos com fissura que acometem o lábio, alvéolo e palato. 

Dewinter et al. (2003) investigaram a frequência de anormalidades 

dentárias e periodontais dos dentes próximos à fissura. Para isso, foram 

selecionados 75 indivíduos com fissura unilateral de lábio e palato e acompanhados 

durante o longo período de tratamento ortodôntico e cirúrgico. Foram avaliados o 

nível de inserção clínica, profundidade de sondagem, recessão gengival e nível 

ósseo. Não houve diferenças significantes entre os grupos e todos os parâmetros se 

mantiveram constantes ao longo do tempo. De acordo com suas conclusões o 

tratamento ortodôntico prolongado e as várias intervenções cirúrgicas não 

prejudicam as condições periodontais dos dentes próximos à fissura. 

Também em 2003, Quirynen et al. estudaram os parâmetros periodontais 

e microbiológicos de crianças com fissura unilateral completa de lábio e palato 

através da comparação dos dentes adjacentes à fissura com seus contralaterais. 

Setenta e cinco indivíduos foram avaliados quanto a índice de placa, índice gengival, 

profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e mobilidade, além da coleta 

de três amostras por dente para realização de exame microbiológico. Pacientes em 

terapia ortodôntica apresentaram maiores escores de índice de placa, mas a 

diferença entre os grupos controle e teste foram pequenas. Os dentes próximos à 

fissura apresentaram significante aumento na profundidade de sondagem e nível de 

inserção clínica. Os exames microbiológicos não apresentaram diferença. 

Al-Wahadni, Alhaija e Al-Omari (2005) avaliaram e compararam a doença 

periodontal e cárie de 31 indivíduos divididos em dois grupos, um com fissura de 

lábio e palato e outro sem fissura além de serem diferenciados em relação à sua 

faixa etária. O exame clínico avaliou o índice de placa, índice gengival, profundidade 

de sondagem e presença de cárie nos dentes. A média do índice de placa e 
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profundidade de sondagem foi significativamente maior nos indivíduos com fissura, 

assim como nos de idade inferior. Os autores concluíram que os indivíduos com 

fissura tem maior risco para cárie e doença periodontal do que o grupo controle e 

ainda salientam que há negligencia dos cuidados bucais por parte dessa população. 

Sugerem ainda que os profissionais fiquem atentos para esse fato e promovam 

programas preventivos e de manutenção para esses indivíduos. 

Almeida, em 2007, realizou estudo transversal com o objetivo de analisar 

a prevalência e severidade da doença periodontal em 400 indivíduos com fissura de 

lábio, rebordo alveolar e palato, uni e bilateral, com idade entre 15 e 50 anos, do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

sem tratamento periodontal prévio. No exame clínico foram realizadas as medidas 

de profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, índice gengival, índice de 

placa e recessão gengival; 86,75% apresentaram profundidade de sondagem < 3 

mm. Não houve nenhum sextante com profundidade de sondagem > 6 mm. Houve 

diferença estatisticamente significante entre profundidade de sondagem e idade, 

tipos de fissura e sextantes (p<0,001). Dos sextantes, 95,87% apresentaram medida 

do nível de inserção menor ou igual a 3 mm.  O sextante da fissura não apresentou 

as maiores médias de profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, índice 

de placa e índice gengival. Não houve diferença estatisticamente significante entre 

gênero e as demais variáveis. Houve sangramento gengival em 99,69% da amostra 

e presença de placa em 97,40%. A frequência e severidade das recessões gengivais 

aumentaram com a idade, os dentes mais acometidos foram os pré-molares e 

molares. Os incisivos e caninos apresentaram frequência de recessão dez vezes 

maior que a população em geral. O tipo de fissura não foi um fator importante para a 

prevalência da doença periodontal. A idade parece ser um fator importante na 

prevalência e severidade da doença periodontal, para todos os parâmetros 

estudados. A doença periodontal em indivíduos com fissura, neste estudo, 

demonstrou ocorrer de maneira semelhante a outras populações. A presença da 

fissura parece não ser um fator agravante para a prevalência da doença. 

No mesmo ano, Almeida et al. examinaram 200 indivíduos com fissura de 

lábio, alvéolo e palato para analisar a prevalência, extensão e severidade da 

recessão gengival. À medida que a idade foi maior, observou-se maiores valores de 

recessão, sendo que os primeiros molares apresentaram maior prevalência na 

maxila enquanto na mandíbula foram os pré-molares. Os autores concluíram que a 
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prevalência, extensão e severidade das recessões não diferem entre indivíduos com 

e sem fissura, pois os dentes mais afetados não foram os adjacentes à área da 

fissura. Apesar de esses dentes apresentarem uma incidência maior, eram pouco 

severas quando presentes. 

Em 2009, Almeida et al. investigaram se o dente adjacente à fissura 

apresentaria maior prevalência e severidade da doença periodontal do que dentes 

em outras regiões. Foram avaliados 400 indivíduos com fissura de lábio, rebordo 

alveolar e palato, de 15 a 49 anos sem nunca terem sido submetidos a tratamento 

periodontal. A maioria dos sextantes (86,75%) apresentou médias de profundidade 

de sondagem e nível de inserção clínica menores que 3 mm. O sextante da fissura 

não apresentou médias mais elevadas de profundidade de sondagem, nível de 

inserção clínica, índice de placa e índice gengival. Os autores concluíram que a 

doença periodontal ocorreu de maneira semelhante à outras populações e que a 

presença da fissura não aumenta a prevalência da doença. 

Almeida et al. (2010) realizaram estudo com o objetivo de avaliar a 

prevalência, severidade e os possíveis fatores etiológicos da recessão gengival em 

dentes adjacentes à área da fissura. Foram avaliados 641 dentes (caninos e 

incisivos centrais superiores) de 193 indivíduos com fissura de lábio e/ou palato. Os 

resultados, analisados pelo modelo linear e teste de Wilcoxon, foram significantes 

quando comparada a presença de recessão gengival entre os dentes canino e 

incisivo central (p=0,034). O dente mais frequentemente afetado foi o canino 

superior direito (26,16%). Concluiu-se que a prevalência da recessão gengival em 

dentes próximos à fissura foi mais alta, porém não muito severa. 

Almeida et al. (2012) analisaram transversalmente a prevalência e 

severidade da recessão gengival em indivíduos com fissura de lábio, rebordo 

alveolar e palato de 400 indivíduos, de ambos os gêneros, com idade variando entre 

15 e 49 anos, sem tratamento periodontal prévio. A prevalência da recessão 

gengival foi comparada entre o sextante da fissura (2) e os demais (1, 3, 4, 5 e 6). A 

relação entre a recessão gengival nos dentes do sextante da fissura e o gênero foi 

avaliada. Os resultados foram avaliados pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney. A correlação entre a recessão gengival e a idade foi calculada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre gênero e recessão gengival. A frequência e severidade da 

recessão gengival aumentou com a idade, e os dentes mais afetados foram os pré-
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molares e molares. A área da fissura não apresentou maior prevalência e 

severidade. Os autores concluem que os indivíduos com fissura de lábio e palato 

apresentam a mesma prevalência e severidade da recessão gengival da população 

em geral. Os dentes adjacentes à fissura não mostraram maior risco para a recessão 

gengival que as demais áreas. 

 

2.2. EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA PERIODONTAL – ESTUDOS LONGITUDINAIS 

 

Brägger et al., em 1985, conduziu um experimento com 80 pacientes com 

fissura de lábio, rebordo alvéolar e palato tendo sido avaliado: índice de placa, 

presença de cálculo, índice de sangramento, profundidade de sondagem, nível de 

inserção clínica, e envolvimento de furcas. Também foram realizadas tomadas 

radiográficas com a técnica do cone longo para determinar a altura radiográfica do 

osso alveolar. Os índices de placa e gengival foram altos para todas as variações de 

conformação da fissura. Entre todos os tipos de fissura não houve diferença 

significante entre os parâmetros com exceção da profundidade de sondagem quem 

foi menor no grupo com fissura de lábio apenas. Foi detectada a presença de 

inserção conjuntiva longa e deficiência de suporte ósseo na região da fissura, o que 

levou os autores a sugerirem programas preventivos intensos tão precoce quanto 

possível. 

Em 1990, Brägger et al. avaliaram as condições periodontais de 19 

indivíduos com fissura transforame incisivo unilateral e seis indivíduos com bilateral. 

Neste estudo os autores tinham como objetivo principal avaliar se a inserção 

conjuntiva longa do dente adjacente à fissura representaria um local de menor 

resistência à doença periodontal, e concluíram que a progressão da doença 

periodontal nesses dentes e nos contralaterais não difere estatisticamente. 

Brägger et al. (1992) acompanharam 80 pacientes com fissura 

labiopalatina por um período de 8 anos para investigar a progressão da doença 

periodontal em indivíduos sem tratamentos preventivos de higiene bucal. Os dentes 

adjacentes à fissura foram comparados com outros dentes em relação ao índice de 

placa, recessão, profundidade de sondagem, e cálculo. Foi observado que houve 

acúmulo de placa em todas as áreas, mas que a progressão da doença periodontal 

não foi diferente entre o grupo teste e controle. 
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Em 1995, Andlin-Sobocki, Ellasson e Paulin realizaram um estudo para 

investigar as características periodontais dos dentes adjacentes à fissura e dos 

caninos irrompidos no local de enxerto ósseo alveolar secundário durante os 

períodos pré e pós-operatórios. Para isso, foram avaliados 28 indivíduos quanto ao 

índice de placa, índice gengival, profundidade de sondagem, largura da mucosa 

queratinizada e perda óssea utilizando os dentes contralaterais como grupo controle. 

Apesar dos altos índices de placa e gengival em todos os períodos, houve melhora 

na largura de mucosa queratinizada nos dentes adjacentes à fissura além da 

melhora do número de recessões gengivais. Os caninos irrompidos na área de 

enxerto mostraram condições semelhantes aos contralaterais. A conclusão dos 

autores é que o enxerto ósseo alveolar secundário promove condições satisfatórias 

para os dentes adjacentes à fissura. 

Gaggl et al., em 1999, investigaram a situação de 80 indivíduos com 

fissura labiopalatina separados em 3 grupos: indivíduos com fissura transforame 

unilateral, pós-forame e transforame bilateral. Foram avaliados o índice gengival, 

nível de inserção clínica, índice de placa e mobilidade dentária. Os pacientes com 

fissura transforame apresentaram um alto índice de gengivite ao contrário dos com 

fissura pós-forame. Ao passo que os indivíduos pós-forame apresentaram uma 

prevalência de doença periodontal similar à da população geral, os indivíduos com 

fissura transforame apresentaram predisposição a destruição periodontal nos dentes 

adjacentes à fissura. Os autores concluíram que a situação periodontal dos 

pacientes com fissura que acomete o rebordo alveolar é mais crítica que a dos que 

não apresentam essa característica. 

Foram avaliados 26 pacientes por Salvi, Brägger e Lang (2003), 13 com 

fissura de lábio, rebordo alveolar e palato bilateral e 13 ou só de lábio ou só palato 

para avaliar a perda de nível de inserção clínica, índice de placa, índice gengival e 

profundidade de sondagem de toda boca. Durante um período de 14 anos estes 

indivíduos não fizeram terapia periodontal de suporte. Não houve diferença do índice 

de placa entre os grupos, porém os indivíduos com acometimento do rebordo 

alveolar apresentaram alto grau de perda de inserção clínica comparados ao outro 

grupo. A conclusão foi que a fissura, configura um alto risco para a progressão da 

doença periodontal se não houver controle adequado de higiene bucal. 

Huynh-Ba et al. (2009) avaliaram a progressão da doença periodontal em 

indivíduos com fissura orofacial por um período de 25 anos. Foram avaliados 10 
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indivíduos com fissura de lábio, rebordo alveolar e palato e 10 com fissura de lábio 

(n=2) ou palato (n=8).  Os parâmetros clínicos utilizados foram: índice de placa, 

presença de sangramento, profundidade de sondagem e nível de inserção clínica. 

Os 10 indivíduos com fissura de rebordo alveolar, 6 unilaterais e 4 bilaterais, 

forneceram um total de 26 sítios adjacentes à fissura e, para sítios controle, foram 

utilizadas áreas distantes da fissura. Os resultados mostraram que ambos os grupos 

apresentaram perda de inserção clínica significante ao longo do tempo e que os 

valores obtidos nos sítios adjacentes à fissura não foram estatisticamente maiores 

que os valores obtidos nos sítios controle, em contrapartida apresentaram 

profundidade de sondagem significantemente maior. Os índices de placa foram 

maiores nos sítios relacionados à fissura, enquanto a presença de sangramento se 

deu semelhante em todas as medições para ambos os grupos. O autor conclui que 

os níveis de higiene não foram satisfatórios, independente do envolvimento do 

processo alveolar, e que indivíduos com fissura labiopalatina, reabilitados com 

próteses fixas ou removíveis, apresentam alto risco de progressão da doença 

periodontal, sendo recomendada a implementação de terapia periodontal de suporte 

após a reabilitação. 

Em 2012, Eke et al. realizaram um estudo retrospectivo com dados 

coletados em 2009 e 2010 acerca da prevalência da doença periodontal em adultos 

nos Estados Unidos. O primeiro estudo nacional realizado com avaliação boca toda. 

Foi encontrado que 47,2% da população acima dos 30 anos apresenta algum grau 

da doença, sendo 8,7% leve, 30% moderada e 8,5% severa. A profundidade à 

sondagem encontrada foi maior do que 3 mm em 76,1% dos sítios , sendo 42,2% 

entre 3 e 5 mm e 4,2% maior do que 7 mm , mas a média de todos os dentes foi de 

1,67 mm. Em relação à perda de inserção clínica, 85,9% apresentaram uma média 

maior do que 3 mm, mas a média por dente foi de 1,59 mm de perda. Através da 

analise estatística dos dados coletados, o autor conclui que existe uma prevalência 

de periodontite maior em homens, em descendentes de mexicanos, adultos, de 

baixa renda e fumantes, além de ressaltar o alto índice de acometimento da doença. 

Segundo Papapanou (2012) esse estudo tem uma grande relevância, pois compara 

resultados encontrados com dados obtidos em seis sítios por dente, em todos os 

dentes com resultados na mesma população realizados com metodologia de apenas 

2 ou 3 sítios avaliados em metade dos dentes. Segundo o autor há um aumento nos 
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valores encontrados quando se utiliza a metodologia mais completa o que 

possivelmente diminui o viés da pesquisa. 

Em 2012, Haisman-Welsh e Thomsom fizeram um estudo comparativo 

dos dados coletados em 1988 e 2009 acerca das condições periodontais da 

população da Nova Zelândia. O Estudo de 1988 utilizou o índice de CPITN, proposto 

por Ainamo et al. (1982), enquanto o de 2009 utilizou o índice de perda de inserção 

proposto por Kingman e Albandar (2002). Após equiparar os resultados obtidos por 

índices diferentes, os autores encontraram que em 1988 31,6% da população de 20 

a 74 anos apresentava profundidade à sondagem de 4 a 5 mm e que 4% 

apresentavam bolsa periodontal de mais de 6 mm. Já em 2009 esses valores caíram 

para 17,7% e 3,3%. O autor conclui que houve uma diminuição significativa na 

prevalência da doença, sobretudo entre mulheres e indivíduos com mais de 35 anos. 

Ele ainda supõe que essa diminuição esteja relacionada ao fato de também haver 

diminuído o número de fumantes. 

Em 2013, Al-Harthi et al. desenvolveram uma revisão de literatura a fim de 

investigar a prevalência da doença periodontal em países árabes. Para tanto eles 

utilizaram artigos indexados no PubMed até setembro de 2011 além do banco de 

dados da Organização Mundial de Saúde. Os autores relataram a existência de 

poucos estudos sobre o assunto, e ainda assim sem padronização. Até mesmo os 

dados obtidos através da OMS apresentam uma prevalência variando de 0 a 54,6% 

o que sugerem falhas metodológicas. O uso único da profundidade de sondagem 

como parâmetro periodontal gera um grande viés em virtude da existência das 

bolsas falsas. O autor ainda sugere que a metodologia que avalia seis sítios em 

cada dente e a utilização de todos os dentes, com exceção dos terceiros molares é 

considerada padrão ouro para estudos epidemiológicos. Ele conclui sugerindo que 

mais estudos sejam feitos sobre o assunto, mas que sejam estabelecidos padrões 

confiáveis e que sejam levados em consideração profundidade de sondagem, nível 

de inserção clínica e sangramento à sondagem. 

Em 2013, Kadanakuppe e Bhat realizaram um estudo em uma população 

aborígene no distrito de Ramanagara na Índia. Foram examinados 2605 indivíduos 

utilizando o formulário proposto pela Organização Mundial de Saúde em 1997. A 

variação de idade da amostra foi de 1 a 80 anos e a forma mais comum de higiene 

oral praticada foi a mastigação de gravetos específicos (79,8%) enquanto somente 

um indivíduo (0,03%) fazia uso de escova de dentes. Dos parâmetros periodontais 
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investigados, os autores encontraram que apenas 4,22% apresentaram 

sangramento, enquanto 57,9 apresentaram cálculo dentário. A prevalência de 

indivíduos com bolsas de 4 a 5 mm foi de 22% e a de bolsas maiores que 6 mm foi 

de 3,67%. O índice CPOD médio 0,55 por pessoa. Os autores concluem que mesmo 

estando distantes da modernização em saúde oral, existe uma pequena prevalência 

de doenças orais nessa população, mas ainda assim reforçam a necessidade de 

serem vencidas as barreiras existentes para poder oferecer atenção à saúde nas 

comunidades mais remotas. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar longitudinalmente a situação 

periodontal de indivíduos com fissura de lábio, rebordo alveolar e palato. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. AMOSTRA DA PESQUISA 

 

A amostra pretendida foi composta de 200 indivíduos com fissura 

labiopalatina que acometem o rebordo alveolar, de ambos os gêneros, matriculados 

no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 

Paulo, em Bauru. Os indivíduos, com idade entre 16 a 50 anos, foram examinados 

em estudo prévio (ALMEIDA, 2007). 

Destes, 97 não puderam ser contatados por razões como alta hospitalar; 

interrupção de tratamento; opção por tratamento em outro centro especializado ou 

óbito. 73 foram devidamente agendados, mas não compareceram ao atendimento 

na data solicitada e 30 indivíduos foram examinados e efetivamente participaram do 

estudo. 

 

4.2. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DO ESTUDO 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do HRAC/USP (Anexo 1) 

Os pacientes foram informados a respeito da avaliação a qual seriam 

submetidos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, firmando 

sua anuência em participar do estudo (Anexo 2). 

 

4.3. EXAME CLÍNICO 

 

Durante o exame clínico foi realizada anamnese e análise do prontuário 

para a obtenção de informações sobre cada indivíduo: idade, sexo, número do RG 

do Hospital, informações de saúde geral, tipo de fissura, classificação do nível 

socioeconômico segundo Graciano (1976), histórico periodontal e ortodôntico, entre 

outros, conforme ficha nos anexos (Anexo 3). Também foram avaliados parâmetros 

clínicos para diagnosticar a situação periodontal de cada indivíduo. 

 

 

4.3.1. CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS LABIOPALATINAS 
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No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais é adotada a 

classificação de Spina modificada (SILVA FILHO et al., 1992), que toma o forame 

incisivo como ponto de referência para sua classificação.  Na verdade, ao incluir o 

forame incisivo na sua terminologia agrupou as fissuras da seguinte forma: 

 

 Grupo I – fissuras pré-forame incisivo (fissuras que se estendem 

anteriormente ao forame incisivo). Fissura de lábio com ou sem fissura alveolar.  

a) Unilateral 

Direita completa ou incompleta 

Esquerda completa ou incompleta 

b) Bilateral 

Completa 

Incompleta 

c) Medianas 

Completa 

Incompleta 

 

Grupo II – Fissuras transforame incisivo (fissuras que acometem o lábio, o 

alvéolo e o palato). 

a) Unilateral 

Direita 

Esquerda 

b) Bilateral 

 

Grupo III – Fissura pós-forame incisivo (fissuras que se entendem 

posteriormente ao forame incisivo) 

a) Total 

b) Parcial 

 

Grupo IV – Fissuras raras da face 

 

 

4.3.2 PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS 
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a) Medida da profundidade de sondagem do sulco ou bolsa periodontal: 

medida da margem gengival à base do sulco gengival/bolsa periodontal. Foram 

analisados seis sítios em todos os dentes (MV, V, DV, ML, L, DL). 

 

b) Medida do nível de inserção clínica: medida da junção amelo-

cementária à base do sulco gengival/bolsa periodontal. Assim como na profundidade 

de sondagem, foram avaliados seis sítios por dente. 

 

Para obtenção destas medidas foi utilizada uma sonda periodontal do 

modelo COLOR CODED PROBE CP-ISUNC-PCPUNC15 (Hu-Friedy, USA), que 

corresponde a uma sonda graduada em 15 mm, com demarcações negras a cada 

milímetro, sendo o intervalo entre a 4ª e a 5ª, entre 9ª e 10ª e entre 14º e 15º. A 

ponta cônica deste instrumento apresenta um diâmetro de aproximadamente 0,5mm 

na extremidade e de 0,9mm na base. 

 

c) Avaliação do Índice Gengival 

O método empregado para avaliação do Índice Gengival (IG) foi o 

preconizado por Löe e Silness em 1963, que avalia os tecidos gengivais ao redor de 

cada dente, divididos em quatro unidades: papila disto-vestibular, margem 

vestibular, papila mesio-vestibular e margem linguo-gengival. Os critérios para 

atribuição do índice gengival são: 

0= gengiva normal 

1= inflamação média, leve alteração na cor, pouco edema, nenhum 

sangramento à sondagem. 

2= inflamação moderada, rubor, edema e superfície brilhante, 

sangramento à sondagem. 

3= inflamação grave, rubor intenso e edema, ulceração, tendências a 

sangramento espontâneo. 

O IG para cada dente é a média aritmética entre os valores de cada 

unidade, e o IG por indivíduos, a média aritmética entre todos os dentes 

examinados. 

 

d) Avaliação do Índice de Placa 



4 Material e Métodos 50 

O índice de placa (IP) que foi empregado foi preconizado por Silness e 

Löe (1964), o qual avalia a presença da placa na área cervical do dente. As áreas 

dentais avaliadas são as superfícies disto-vestibular, vestibular, mesio-vestibular e 

lingual. A avaliação é feita com auxílio do espelho bucal, explorador ou sonda 

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

0= nenhuma placa na área cervical do dente 

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

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

superfície do dente. 

2= acúmulo moderado de resíduos moles no interior do sulco gengival, e 

na superfície cervical do dente, que pode ser vista a olho nu. 

3= abundância de matéria mole no interior da bolsa gengival e na 

superfície cervical do dente. 

O IP por dente é a média aritmética entre os escores das diversas faces e 

o IP por indivíduo, a média aritmética entre os índices de placa dos dentes 

avaliados. 

 

e) Recessão gengival / hiperplasia gengival 

Corresponde à medida da distância da junção amelo-cementária à 

margem gengival em milímetros.  Foi realizada nos seis sítios em todos os dentes 

(MV, V, DV, ML, L, DL) com a sonda periodontal já citada. A média aritmética dos 3 

valores da face vestibular correspondem ao valor de recessão vestibular, enquanto a 

média aritmética dos 3 valores da face lingual correspondem ao valor de recessão 

lingual. 

Os dentes avaliados serão classificados em sextantes para posterior 

análises comparativas. Desta forma os dentes 17, 16, 15 e 14 serão classificados 

como pertencentes ao sextante 1. Os dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 23 configurarão o 

sextante 2. Como a fissura acomete essa região, este sextante também será 

denominado sextante da fissura. Os dentes 24, 25, 26 e 27 farão parte do sextante 

3. O sextante 4 será composto pelos dentes 37, 36, 35 e 34. Os dentes 33, 32, 31, 

41, 42 e 43 serão enquadrados no sextante 5 enquanto os dentes 44, 45, 46 e 46 no 

sextante 6. 

 Todos estes parâmetros foram avaliados em estudo transversal 

realizado por um único examinador, previamente calibrado no período de 2005 a 
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2007 (ALMEIDA, 2007), e foram realizados novamente seguindo a mesma 

metodologia no período de 2013 a 2014. 

 

4.4.4.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As medidas obtidas foram comparadas com as medidas encontradas em 

exames realizados entre os anos de 2005 e 2007 que originaram o estudo de 

Almeida (2007) e analisados quanto à sua significância estatística pelo teste de 

Wilcoxon. 

A correlação entre os parâmetros clínicos e a quantidade de 

procedimentos terapêuticos realizados durante o período estudado foi realizada pelo 

teste de correlação de Spearman. 

A análise da variação dos parâmetros clínicos de cada dente ao longo do 

período estudado em relação ao seu sextante foi realizada pelo teste de Kruskal-

Wallis, sendo que os procedimentos de comparações múltiplas foram realizados 

pelo método de Dunn. 

A interferência do tratamento ortodôntico e do enxerto ósseo alveolar 

secundário na variação dos parâmetros clínicos ao longo do tempo foi realizada pelo 

teste de Mann-Whitney. 

A correlação entre a variação dos parâmetros clínicos durante o tempo 

estudado e a idade dos indivíduos foi realizada pelo teste de correlação de 

Spearman. 

Em todos os testes foram adotados o nível de significância de 5% 
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5 RESULTADOS 

 

A estatística para a avaliação longitudinal foi realizada comparando os 

valores médios de cada parâmetro clínico em cada dente das medições feitas no 

período entre 2005 e 2007 com as medições feitas em 2013 e 2014. Dessa forma, 

foram avaliados um total de 665 dentes. Sendo 0,861 o maior desvio padrão dos 

parâmetros avaliados e com a diferença a ser detectada de 0,1 mm adotando alfa 

5% e poder de teste de 80%, um N mínimo de 584 dentes se mostraram suficientes 

para realização de todas as analises estatísticas propostas. 

A amostra foi constituída por 30 indivíduos, com idade variando entre 22 e 

53 anos. 11 com idade entre 22 e 29 anos (37%), 13 com idade entre 30 e 39 anos 

(43%) e 6 com idade entre 40 e 53 anos (20%). O número total de indivíduos do 

sexo masculino foi de 18 (60%) e 12 do sexo feminino (40%) (tabela 1). Nesta 

amostra, a classe socioeconômica variou de baixa inferior a média inferior (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Distribuição da amostra pela classificação socioeconômica. 

 

A maioria dos indivíduos da amostra era de etnia branca (n=24), seguida 

pela etnia mestiça (n=5) e apenas um individuo de etnia negra. 

O tipo de fissura mais frequente na amostra foi a fissura transforame 

unilateral esquerda (n=14), a menos frequente a fissura transforame unilateral direita 

(n=2) (Figura 2). 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra de acordo com características gerais. 

Característica Quantidade de indivíduos 

22-29 anos 11 

30-39 anos 13 

40-53 anos 6 

Masculino 18 

Feminino 12 

Branco 24 

Mestiço 5 

Negro 1 

Cl. Social Baixa Inferior 5 

Cl. Social Baixa Superior 19 

Cl. Social Média Inferior 6 

Fissura Transforame Unilateral Esquerda 14 

Fissura Transforame Unilateral Direita 2 

Fissura Transforame Bilateral 8 

Fissura Pré-forame Unilateral Esquerda 6 

Realizou trat. ortodôntico 22 

Não realizou trat. ortodôntico 8 

Realizou EOAS 13 

Não realizou EOAS 17 

 

Ao todo foram examinados 3990 sítios de 665 dentes, dos 30 indivíduos. 

As médias, medianas e desvio padrão estão descritos na tabela 2. 

As médias e desvios padrão encontradas por sextante podem ser 

observadas na tabela 3. Os sextantes 2 e 5 apresentaram as menores médias para 

profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e recessão gengival por 

vestibular. Para recessão por lingual, índice de placa e índice gengival, o sextante 2 

apresentou os menores valores (Figura 3). Quando comparada a variação dos 

valores dos parâmetros clínicos no intervalo de tempo estudado com o sextante de 

cada dente foi encontrada diferença estatisticamente significante somente no nível 

de inserção clínica (p=0,011). Os sextantes 6 e 3 apresentaram valores 

significantemente maiores do que o sextante 2. Todos os outros parâmetros não 
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apresentaram diferença estatística entre os sextantes quanto à sua variação com o 

tempo (tabela 4). 

 
Figura 2. Distribuição da frequência dos indivíduos por tipo de fissura 

   

Tabela 2. Médias, medianas e desvio padrão dos parâmetros periodontais: 

profundidade de sondagem (PS) (mm), nível de inserção clínica (NI) (mm), recessão 

gengival na face vestibular (RV) (mm), recessão gengival na face lingual (RL) (mm), 

índice de placa (IP) (escores) e índice gengival (IG) (escores). 

Variável Média Desvio Padrão Mediana N 

PS 2,4 0,519 2,3 3990 

NI 2,6 0,839 2,5 3990 

RV 0,3 0,861 0,0 3990 

RL 0,2 0,705 0,0 3990 

IP 1,0 0,806 1,0 3990 

IG 0,9 0,738 1,0 3990 

 

 

14 

2 

8 

6 

Ditribuição do tipo de fissura 

Transforame Unilateral
Esquerda

Transforame Unilateral
Direita

Transforame Bilateral

Pré-forame Unilateral
Esquerda
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Figura 3. Distribuição das médias dos parâmetros clínicos por sextante. 

 

Tabela 3. Médias, e desvio padrão dos parâmetros periodontais: profundidade de 

sondagem (PS) (mm), nível de inserção clínica (NI) (mm), recessão gengival na face 

vestibular (RV) (mm), recessão gengival na face lingual (RL) (mm), índice de placa 

(IP) (escores) e índice gengival (IG) (escores) de cada sextante avaliado. 

Sext. PS  NI RV RL IP IG 

1 
2,5 ± 

0,449 

2,8 ± 

0,828 

0,5 ± 

1,039 

0,2 ± 

0,623 

1,1 ± 

0,761 0,9 ± 0,765 

2 
2,4 ± 

0,482 

2,4 ± 

0,594 

0,2 ± 

0,643 

0,0 ± 

0,163 

0,7 ± 

0,782 0,8 ± 0,716  

3 
2,6 ± 

0,496 

2,9 ± 

0,852 

0,4 ± 

0,932 

0,2 ± 

0,653 

1,0 ± 

0,741 0,9 ± 0,714 

4 
2,4 ± 

0,542 

2,7 ± 

0,871 

0,4 ± 

0,872 

0,3 ± 

0,687 

1,0 ± 

0,759 0,9 ± 0,701 

5 
2,2 ± 

0,522 

2,4 ± 

0,844 

0,2 ± 

0,709 

0,2 ± 

0,904 

1,0 ± 

0,881 1,0 ± 0,782 

6 
2,4 ± 

0,514 

2,8 ± 

0,901 

0,4 ± 

1,000 

0,3 ± 

0,838 

1,0 ± 

0,790 0,9 ± 0,714 

 

0,0

0,5

1,0

1,5
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2,5
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PS NI RV RL IP IG

Parâmetros clínicos por sextante 

1

2
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5
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Tabela 4. Análise comparativa entre os sextantes quanto à diferença entre 

profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínica (NI), recessão por 

vestibular (RV), recessão por lingual (RL), índice de placa (IP) e índice gengival nas 

medições de 2005 a 2007 e 2013 a 2014. – ANOVA ranqueado 

Variável P 

PS 0,145 

NI 0,011 

RV 0,051 

RL 0,246 

IP 0,156 

IG 0,683 

 

Os valores de cada parâmetro obtidos nos anos de 2013 e 2014 foram 

comparados com os valores dos mesmos parâmetros obtidos no período de 2005 a 

2007 e houve um aumento estatisticamente significante na profundidade de 

sondagem e do nível de inserção clínica. As medidas de recessão, tanto vestibular 

quanto lingual, não apresentaram diferença estatisticamente significante. Os escores 

de índice de placa e índice e gengival foram significantemente menores (tabela 5). 

Procedimentos de profilaxia e de raspagem, alisamento e polimento 

corono-radicular foram realizados 4,45 vezes em média em cada dente durante o 

período avaliado. Já os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 56 dentes, 

0,08 vezes em média por dente. O procedimento cirúrgico mais comum foi a 

ressecção de tecido mole, tendo sida realizada em 31 dentes, seguida de 

procedimentos de enxertia gengival, realizada em 19 dentes (figura 4).  

A correlação entre a quantidade de procedimentos executados no 

intervalo de tempo estudado e a variação dos valores entre os dois exames foi 

investigada. Os procedimentos de profilaxia e de raspagem, alisamento e polimento 

corono-radicular não apresentaram correlação estatisticamente significante com a 

profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e recessão vestibular. Houve 

correlação positiva estatisticamente significante entre esses procedimentos e os 

valores de recessão lingual (r=0,0809), ou seja, quando mais os procedimentos 

foram realizados, maiores foram as recessões na face lingual. Em contrapartida 

houve uma correlação negativa estatisticamente significante entre os procedimentos 
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e os índices gengival (r=-0,1990) e de placa (r=-0,0809), ou seja, o aumento do 

número de procedimentos provocou uma diminuição nos índices gengival e de placa 

(tabela 6). 

 

Tabela 5. Comparação das medidas obtidas para profundidade de sondagem (PS) 

(mm), nível de inserção clínica (NI) (mm), recessão por vestibular (RV) (mm), 

recessão por lingual (RL) (mm), índice de placa (IP) (escore) e índice gengival (IG) 

(escore) em relação aos períodos de 2005 a 2007 (a) e 2013 a 2014 (b) – Teste de 

Wilcoxon 

Variável Média Desvio Padrão p 

PSa 2,3 0,567 <0,001 

PSb 2,4 0,519  

NIa 1,4 0,752 <0,001 

NIb 2,6 0,839  

RVa 0,3 0,796 0,653 

RVb 0,3 0,861  

RLa 0,1 0,593 0,217 

RLb 0,2 0,705  

IPa 1,4 0,579 <0,001 

IPb 1,0 0,806  

IGa 1,6 0,309 <0,001 

IGb 0,9 0,738  

 

Já os procedimentos cirúrgicos apresentaram correlação negativa em 

relação ao nível de inserção clínica (r=-0,1120), recessão lingual (r=-0,1240), 

recessão vestibular (r=-0,1200) e índice gengival (r=-0,0975), ou seja, quanto mais 

procedimentos cirúrgicos foram realizados, menores os valores para os parâmetros 

citados. Não houve correlação com a profundidade de sondagem e índice de placa 

(tabela 7). 
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Figura 4. Distribuição dos procedimentos cirúrgicos realizados durante o período 

avaliado. 

 

Tabela 6. Correlação entre a quantidade de procedimentos de controle de placa e de 

raspagem, alisamento e polimento corono-radicular com profundidade de sondagem 

(PS), nível de inserção clínica (NI), recessão por vestibular (RV), recessão por 

lingual (RL), índice de placa (IP) e índice gengival. – Teste de Spearman. 

 PS NI RV RL IP IG 

Coeficiente 
de correlação 

-0,0715 -0,0208 0,0429 0,0809 -0,0870 -0,1990 

P 0,0656 0,5930 0,2700 0,0370 0,0248 <0,0001 

 

A análise da relação entre a realização do tratamento ortodôntico e os 

parâmetros avaliados mostrou que não houve interferência deste na profundidade de 

sondagem, índice de placa e índice gengival. Em contrapartida, os indivíduos que 

foram submetidos ao tratamento ortodôntico apresentaram menores valores de nível 

de inserção clínica e recessão, tanto vestibular quanto lingual (tabela 8). 
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Tabela 7. Correlação entre a quantidade de procedimentos cirúrgicos com 

profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínica (NI), recessão por 

vestibular (RV), recessão por lingual (RL), índice de placa (IP) e índice gengival. – 

Teste de Spearman. 

 PS NI RV RL IP IG 

Coeficiente de 
correlação 

-0,0706 -0,1120 -0,1200 -0,1240 -0,0697 -0,0975 

P 0,0687 0,0038 0,0018 0,0013 0,0727 0,0119 

 

 

Tabela 8. Comparação entre a diferença de profundidade de sondagem (PS) (mm), 

nível de inserção clínica (NI) (mm), recessão por vestibular (RV) (mm), recessão por 

lingual (RL) (mm), índice de placa (IP) (escore) e índice gengival (IG) (escore) entre 

os períodos avaliados em relação ao tratamento ortodôntico. – Teste t ranqueado. 

Variável Tratamento 
Ortodôntico 

Média da diferença 
entre os períodos 

p 

PS S 0,06 0,181 

 N 0,19  

NI S 1,08 <0,001 

 N 1,59  

RV S -0,01 0,002 

 N 0,20  

RL S 0,01 0,011 

 N 0,15  

IP S -0,38 0,155 

 N -0,49  

IG S -0,71 0,522 

 N -0,74  

 

Os dentes presentes no sextante 2 foram analisados em relação à 

realização ou não do procedimento de enxerto ósseo alveolar secundário. Este 

procedimento teve relação com o nível de inserção clínica e recessão vestibular. Os 

indivíduos que realizaram esse procedimento apresentaram valores menores dos 
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parâmetros supracitados. A profundidade de sondagem, o índice gengival, o índice 

de placa e a recessão lingual não apresentaram diferença estatisticamente 

significante quando comparados dentre os indivíduos que realizaram ou não esse 

procedimento (tabela 9). 

 

Tabela 9. Comparação entre a diferença de profundidade de sondagem (PS) (mm), 

nível de inserção clínica (NI) (mm), recessão por vestibular (RV) (mm), recessão por 

lingual (RL) (mm), índice de placa (IP) (escore) e índice gengival (IG) (escore) entre 

os períodos avaliados em relação à realização do enxerto ósseo alveolar secundário 

(EOAS). – Teste t ranqueado 

Variável EOAS Média da diferença 
entre os períodos 

p 

PS S -0,18 0,101 

 N 0,15  

NI S 0,76 0,001 

 N 1,15  

RV S 0,08 0,035 

 N -0,23  

RL S 0,04 0,100 

 N 0,09  

IP S -0,55 0,617 

 N -0,44  

IG S -0,79 0,462 

 N -0,77  

 

A correlação entre a idade e a variação dos valores dos parâmetros 

clínicos entre os dois exames também foi investigada. Houve correlação positiva 

entre a idade e o nível de inserção clínica (r=0,2580), recessão por vestibular 

(r=0,1030), recessão por lingual (r=0,1650) e índice gengival (r=0,0891), ou seja, 

quanto maior a idade, mais os valores encontrados para esses parâmetros 

aumentaram ao longo do tempo. Em relação à profundidade de sondagem (r=-

0,0765) e ao índice de placa (r=-0,0863) houve correlação negativa, ou seja, quanto 
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maior a idade, mais a profundidade de sondagem e o índice de placa diminuíram ao 

longo do tempo. (figura 5).  

 
Figura 5. Linhas de tendência em dispersão da correlação entre idade e 

os parâmetros clínicos avaliados. 
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2 DISCUSSÃO 
 

As fissuras labiopalatinas são anomalias congênitas que atingem a face 

do ser humano e ocorrem com uma prevalência média de 1:650 nascimentos em 

Bauru (NAGEM FILHO et al., 1968). Essa incidência é intermediária à encontrada 

nos Estados Unidos (1:768) (GREENE, 1968) e Noruega (1:500) (ABYHOLM, 1978) 

Um estudo mais recente realizado em 8 países latino-americanos encontrou uma 

prevalência de 1:992, mas o próprio autor sugere que a diferença entre seus dados 

e o de estudos prévios se dê por diferenças nos métodos de averiguação, tamanho 

de amostra e métodos de análise. (MENEGOTTO e SALZANO,1991) 

Essas malformações podem variar de localização e severidade, podendo 

acometer lábio, rebordo alveolar e/ou palato de forma uni ou bilateral. (TRINDADE, 

2007) Para facilitar o diagnóstico e estabelecer protocolos terapêuticos foi proposto 

o uso da classificação de Spina modificada (SILVA FILHO et al., 1992) 

cotidianamente no HRAC-USP. Desordens odontológicas são comumente 

encontradas nos casos em que a fissura acomete o rebordo alveolar, sendo 

principalmente de natureza ortodôntica. (FREITAS et al., 2012a) Poucos estudos 

foram realizados com a finalidade de investigar a relação da fissura labiopalatina 

com as desordens periodontais, sobretudo de acompanhamento longitudinal 

(MUNCINELLI et al., 2012).  

Inúmeros estudos avaliaram as condições periodontais de indivíduos sem 

fissura labiopalatina e, nas últimas décadas, foi estabelecido o conceito de que a 

doença periodontal não é universal. Há indivíduos mais susceptíveis à doença do 

que outros e, em um mesmo indivíduo, a doença se manifesta de forma diferente 

nos diferentes sítios. (LINDHE et al., 1983; MACHTEI et al., 1993a; 1993b; 1999; 

JOHNSON et al., 1988; BAELUM e FEJERSKOV,1986) É possível correlacionar 

sinais e sintomas da doença periodontal com fatores que predispõem a destruição 

tecidual utilizando parâmetros baseados no grau de inflamação e comprometimento 

do tecido de suporte, além de indicadores do nível de higiene bucal. Os mais 

comumente utilizados em trabalhos epidemiológicos são a profundidade de 

sondagem, o nível de inserção clínica, índices de placa e índices gengivais. 

(BRÄGGER et al., 1990; 1992; LÖE et al., 1978; QUIRYNEM et al., 2003; SALVI et 

al., 2003; SCHULTES et al., 1999) 
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É sabido que a Periodontia tem íntima relação com a saúde sistêmica dos 

indivíduos e que, muitas vezes, doenças sistêmicas também interferem na saúde 

periodontal (PIZZO et al., 2010). Da mesma forma, a presença da fissura 

labiopalatina gera algumas peculiaridades na cavidade bucal além da má oclusão e 

outras desordens ortodônticas. Frequentemente há presença de múltiplas bridas 

cicatriciais, vestíbulo raso, ausência de mucosa queratinizada e deficiência de tecido 

ósseo em dentes próximos a área da fissura, geralmente acompanhada de 

recessão. (ALMEIDA et al., 2005a; 2005b; 2006; 2007). A existência dessas 

características levou muitos autores a suspeitarem que o indivíduo com fissura 

labiopalatina estivesse mais susceptível ao desenvolvimento de desordens 

periodontais e que a fissura em si consistiria em um fator de risco para o 

desenvolvimento da doença periodontal. (BRÄGGER et al., 1985; GAGGL et al., 

1999; SALVI et al., 2003). Em contrapartida, outros autores encontraram em suas 

investigações que os dentes adjacentes à fissura não apresentam diferença da 

prevalência de doença periodontal quando comparados aos demais. (ALMEIDA et 

al., 2009; BRÄGGER et al., 1990; DEWINTER et al., 2003)   

Neste trabalho, foram avaliados somente indivíduos com fissura 

acometendo necessariamente o rebordo alveolar para avaliar se a fissura que 

acomete o rebordo está associada ao desenvolvimento de alterações periodontais 

ao longo do tempo. Em relação à metodologia empregada, optou-se pela realização 

das medições em todos os dentes, sendo seis sítios por dente (mesio-vestibular, 

vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual e disto-lingual). Papapanou (2012) 

sugere essa metodologia em seu estudo que compara pesquisas em que foram 

examinados todos os dentes, seis sítios por dente, com pesquisas realizadas em 

apenas dois ou três sítios em metade dos dentes feitas na mesma população. O 

autor relatou que há um aumento estatisticamente significante nos valores 

encontrados quando se utiliza a metodologia mais completa, diminuindo o viés da 

pesquisa.  

Outro fator que aumenta a sensibilidade da análise é o uso do índice 

gengival proposto por Löe e Silness (1963) e índice de placa proposto por Silness e 

Löe (1964). Diferentemente do índice dicotômico utilizado no estudo de Huynh-Ba et 

al. (2009) que apenas identifica a presença ou ausência de placa e sangramento à 

sondagem, os índices utilizados nesse estudo são divididos em escores de 0 a 3 que 
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qualificam a presença de placa ou inflamação gengival dependendo da severidade 

apresentada em cada caso 

A utilização da média dos parâmetros clínicos para cada dente nas 

análises estatísticas ao invés de uma média geral para cada paciente também é 

uma característica metodológica deste estudo que favorece a sensibilidade dos 

resultados. De acordo com Eke et al. (2010), a utilização de valores médios nas 

análises estatísticas tendem a subestimar a verdadeira prevalência do fenômeno 

pesquisado. O fato das patologias do periodonto não acometerem de forma igual 

todos os dentes (LINDHE et al., 1983) também é um motivo para que seja 

importante a análise individualizada dente a dente, pois valores fora da normalidade 

em sítios específicos podem acabar sendo diluídos e mascarados quando se obtém 

a média de valores do indivíduo. Apesar de uma metodologia mais detalhada 

apresentar o benefício de maior acurácia em seus resultados, também cria 

dificuldade na comparação com resultados de estudos com metodologia menos 

meticulosa (BROWN et al., 1990) 

As médias gerais dos parâmetros clínicos avaliados nesse estudo podem 

ser observadas na tabela 2. Como é possível observar, a maioria das médias 

apresentaram valores baixos, dentro dos padrões de normalidade e saúde 

demonstrando que a maioria dos dentes investigados não apresentavam sinais de 

patologia periodontal, conforme encontrado por outros autores (HINRICHS et al., 

1984; BRÄGGER et al., 1985; 1990; 1992). A média do escore do índice gengival 

corresponde a uma gengivite leve, assim como também foi relatado por Teja et al. 

(1992) 

A avaliação longitudinal da evolução dos parâmetros clínicos ao longo do 

tempo mostrou que houve um aumento significativo dos valores de profundidade de 

sondagem e nível de inserção clínica, ou seja, no intervalo de tempo estudado 

houve uma piora das principais características periodontais. Resultados estes que 

também foram encontrados por Salvi et al. (2003). O autor sugere que essa piora da 

saúde periodontal se da pela falta de programas e tratamentos preventivos 

frequentes. Na amostra do presente estudo foi observada uma média de 4,45 

procedimentos de prevenção por dente durante os 8 anos de intervalo entre as 

medidas. Uma quantidade muito abaixo do proposto como ideal por Ramfjord et al. 

(1982). Além do controle de placa propriamente dito, a repetição das instruções de 

higiene e motivação do paciente se mostra mais eficiente na melhora dos 
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parâmetros clínicos do que a orientação realizada uma única vez (BRAND et al., 

2013). Oliveira Costa et al. (2011), em um estudo comparativo de indivíduos 

submetidos a diferentes frequências de tratamento periodontal, também concluiu 

que quanto mais atendimentos de manutenção periodontal, melhores são os valores 

dos parâmetros clínicos avaliados. 

Contrariando esses achados, os escores de índices de placa e índice 

gengival apresentaram valores significantemente menores ao longo do tempo. 

Possivelmente isso se dê pelo fato das primeiras medições terem sido realizadas 

sem que os indivíduos tivessem recebido qualquer atendimento periodontal 

especializado e durante o intervalo entre as medições, eles receberam orientações e 

tratamento. Porém os resultados sugerem que mesmo tendo havido a redução 

desses índices, ela não foi suficiente para evitar a progressão da doença 

periodontal. Outra hipótese para essa diferença de resultados é o fato dos índices de 

placa e gengival representarem um quadro momentâneo e facilmente reversível, 

enquanto a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica principalmente 

representem a verdadeira sequela de uma doença que já existiu (Carranza 2006). 

 Dentro da amostra investigada, não houve correlação entre a quantidade 

de procedimentos de controle e manutenção e a profundidade de sondagem, nível 

de inserção clínica e recessão vestibular, possivelmente pelo fato de mesmo os 

dentes que mais receberam este tratamento o foram em quantidade insuficiente. De 

acordo com Ramfjord et al. (1982), a realização de controle profissional de placa e 

cálculo a cada 3 meses garante a manutenção da saúde periodontal independente 

do padrão de higiene cotidiano do indivíduo. Mesmo os dentes que receberam mais 

cuidados profissionais o fizeram em frequência menor a 2 vezes ao ano. 

Já a quantidade de procedimentos cirúrgicos apresentou correlação 

negativa com o nível de inserção clínica, recessão e índice gengival, mostrando que 

quanto mais procedimentos cirúrgicos foram realizados, menores foram os valores 

para os parâmetros citados. Apesar de não haver uma comprovação de que o 

tratamento cirúrgico seja mais eficiente do que o tratamento de manutenção 

(PIHLSTROM et al., 1983), nessa amostra ele apresentou correlação com a 

diminuição dos parâmetros clínicos ao contrário dos procedimentos de controle e 

manutenção. Aparentemente, em situações em que há frequência insuficiente de 

atendimentos, a terapia cirúrgica se mostra mais efetiva. 
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Ao contrário dos achados de Schultes, Gaggl e Kärcher (1999) que 

relaciona o tratamento ortodôntico ao aumento da perda de inserção clínica, este 

estudo encontrou que os indivíduos que foram submetidos ao tratamento ortodôntico 

apresentaram redução nos valores de nível de inserção clínica e recessão. Não 

houve correlação entre o uso do aparelho ortodôntico e as variações de índice de 

placa e índice gengival. Resultados em acordo com os encontrados por Dewinter et 

al. (2003). 

O procedimento de enxerto ósseo alveolar secundário é realizado na área 

da fissura, preferencialmente antes da irrupção do canino e é responsável pela união 

e estabilização dos segmentos maxilares separados pela fissura. Além disso, o osso 

formado na região serve de suporte periodontal aos dentes adjacentes e até mesmo 

para instalação de implantes ósseo-integrados (FREITAS et al., 2012b). Neste 

estudo, pacientes que foram submetidos ao enxerto ósseo alveolar secundário 

apresentaram menores valores de nível de inserção clínica e recessão vestibular no 

sextante da fissura. Da mesma forma, Andlin-Sobocki, Ellasson e Paulin (1995) 

também concluíram que o enxerto ósseo resulta em condições satisfatórias para os 

dentes adjacentes à fissura. 

A comparação das variações dos parâmetros clínicos entre os sextantes 

de cada dente mostrou que não há diferença estatisticamente significante para 

nenhum parâmetro com exceção do nível de inserção clínica. Os sextantes 6 e 3 

apresentaram valores significantemente maiores que o sextante 2. Ou seja, não só o 

sextante da fissura não apresenta aumento dos valores para os parâmetros 

avaliados em relação aos demais como apresenta uma significativa diminuição do 

nível de inserção clínica em relação aos sextantes 6 e 3. Isso vai de acordo com 

outros estudos (ALMEIDA et al., 2009; 2010), apesar de alguns deles apresentarem 

metodologia diferente e dificultar a comparação direta (BRÄGGER et al., 1990; 1992; 

GAGGL et al., 1999). 

Assim como no estudo de Eke et al. (2012) em que há uma tendência de 

aumento da doença periodontal com o aumento da idade, neste estudo é observada 

uma tendência de aumento nos valores de nível de inserção clínica, recessão e 

índice gengival. Curiosamente há correlação negativa entre idade e profundidade de 

sondagem, assim como índice de placa. 

A realização desse estudo foi importante para acompanhar a evolução 

das características periodontais da população de indivíduos com fissura ao longo do 
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tempo e tentar determinar se a fissura está ou não relacionada à doença periodontal. 

Também é uma forma de verificar se a terapia oferecida pelo HRAC-USP a esses 

indivíduos está condizente com suas necessidades. 
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7 Conclusão 
 

Apesar da piora nos valores de profundidade de sondagem e nível de 

inserção clínica ao longo do tempo, essa piora foi generalizada e não diferente entre 

os sextantes, principalmente o da fissura. Isso sugere que a fissura em si não 

configura um fator de risco para a doença periodontal. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

FICHA : ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 
 
 
Nome: __________________________________________ RG: ____________ 
 
Idade:__________________  Sexo:  (      )F   (      )M       Raça:_____________ 
 
Nível Sócio-econômico:__________________ 
 
Classificação da Fissura: _______________________________ 
 
 
1) Tem algum problema sistêmico?                                          (     ) sim    (     ) não    
Qual? ____________________________________________________________ 
2) Está tomando algum medicamento?                                    (     ) sim     (     ) não 
Qual? ____________________________________________________________ 
3) É fumante?                                                                           (     ) sim     (     ) não 
Cigarros /dia_______________________________________________________ 
4) Respirador bucal                                                                  (     ) sim      (     ) não 
5) Já realizou tratamento periodontal?                                     (     ) sim      (     ) não 
Qual?_____________________________________________________________ 
6) Já fez tratamento ortodôntico?                                             (     ) sim      (     ) não 
Qual? ____________________________________________________________ 
7) Já fez enxerto ósseo secundário?                                        (     ) sim      (     ) não 
8) Recebeu instrução de higiene oral?                                     (     ) sim      (     ) não 
9) Usa fio dental?                                                                      (     ) sim     (     ) não 
 (     ) uma vez ao dia             (     ) duas vezes ao dia 
           (     ) três vezes ao dia         (     ) mais que três vezes ao dia 
           (     ) uma vez por semana 
10) Quantas vezes escova os dentes ao dia? 
 (     ) nenhuma   (     ) uma vez 
 (     ) duas vezes      (     ) três vezes      (     ) mais que três vezes 
11) Você é :   (     ) destro              (     ) canhoto 
!2) Quantas vezes ao ano vai ao dentista?  
 (     ) nenhuma        (     ) uma            (     ) duas        (     ) três 
 (     ) quatro 
13) Faz tratamento odontológico fora do HRAC/USP?             (     ) sim     (     ) não 
 
 Declaro que todas as informações contidas neste questionário são 
verdadeiras. 
 
Bauru, _____ de ___________ de _________. 
 
       ___________________________
        Paciente ou Responsável 
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