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Prevalência de alterações bucais em crianças portadoras de fissura 
labiopalatina da FUNCRAF em Campo Grande-MS

Resumo

As  fissuras  labiopalatinas  são  malformações  congênitas,  que  ocorre  devida  a 

ausência  de  fusão  entre  os  processos  nasais  da  proeminência  frontal  com  o 

processo maxilar.  A  presença de alterações bucais em pacientes portadores de 

fissuras  labiopalatinas,  mais  comuns  são:  anomalias  de  número,  tamanho, 

morfologia e época de formação e erupção dentária.  Portanto,  o  objetivo  desse 

estudo é estabelecer a prevalência de alterações bucais em crianças portadoras de 

fissura  labiopalatina,  através  de  um  questionário  elaborado  para  a  coleta  das 

informações,  e  assim  obter  resultados  sobre  as  anomalias  mais  prevalentes, 

auxiliando no prognóstico e tratamento desses pacientes, e fornecendo informações 

aos pais/responsáveis, afim de melhorar a higiene bucal dos pacientes.

Introdução
A  fissura  labiopalatina  é  uma  das  malformações  craniofaciais  mais 

prevalentes, consistindo de uma falha na fusão dos processos nasal e maxilar e da 

proeminência frontal, sendo esta teoria elaborada por Dursy (1899) e HIS (1892). 

Nesse tipo de deformidade congênita é muito comum ocorrer alterações dentárias e 

afetar tanto os dentes decíduos como os permanentes, como até mesmo a maxila, 

(CRIVELLO, 2012).

A linha de fusão entre os processos faciais  embrionários constitui  a  área 

vulnerável e na ausência de fusão ocorre a fissura. Spina agregou prefixos latinos 

ao termo “forame incisivo” com a finalidade de especificar a localização. Os prefixos 

pré,  trans  e  pós  referem-se  às  fissuras  isoladas  de  palato  primário,  fissuras 

conjuntas  de  palatos  primário  e  secundário  e  às  fissuras  isoladas  de  palato 

secundário.  As  fissuras  que  envolvem  o  palato  primário  acarretam  implicações 

estéticas por deixarem marcas na face e, quando passam pelo rebordo alveolar, na 

oclusão (SILVA FILHO et al, 2007).

Em  pacientes  fissurados  é  freqüente  o  desenvolvimento  de  anomalias 

dentárias sejam essas: de forma, número, desenvolvimento, tamanho e erupção, 

afetando tanto a dentição decídua quanto a permanente.  A presença de dentes 

supranumerários, hipoplasias, anodontias, microdentes, erupção dentária ectópica, 

dente neonatal, atrasos na erupção e na formação dentária também são algumas 



das anomalias desses pacientes, levando a um relacionamento maxilo-mandibular 

desfavorável  causando  diversos  problemas  de  oclusão  (CARVALHO,  2008; 

FIGUEIREDO, 2008; PEDRO, 2010, LACERDA, 2012).

O reconhecimento/diagnostico  do  tipo  de  fissura  e  as  alterações  bucais 

auxiliam no processo de tratamento e reabilitação do paciente, melhorando assim 

sua qualidade de vida. Os dados obtidos com a pesquisa serão essenciais para o 

conhecimento, tratamento e manejo dessas crianças. Assim, o profissional estará 

mais  capacitado  ao  atendimento  do  fissurado  e,  conseqüentemente,  para 

orientação aos seus responsáveis. 

Objetivos
O trabalho objetiva realizar levantamento sobre a prevalência das alterações 

bucais relacionadas a forma (microdontia  e macrodontia)  e  número (agenesia  e 

supranumerários) de dentes, em crianças de 7 a 12 anos de idade, de ambos os 

sexos,  portadoras  de  fissuras  labiopalatinas  que  procuram  atendimento 

odontológico na Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-

Faciais (FUNCRAF) de Campo Grande/MS.

Metodologia 

Foi elaborado um questionário para o levantamento dos dados dos pacientes 

portadores  das  fissuras  labiopalatina,  e  suas  possíveis  alterações  bucais.  O 

questionário  foi  desenvolvido  a  partir  de  uma  revisão  bibliográfica  de  trabalhos 

realizados  por  Santangelo  et  al  2008  e  Gnoatto  2009,  seguindo  o  modelo 

apresentado  por  eles,  realizando  algumas  modificações  nas  perguntas 

direcionando-as ao foco do trabalho.

Desenvolvimento
Através de estudos e análises das revisões literárias, foi  desenvolvido um 

questionário piloto que serviu como base para a elaboração de um questionário 

final. Tendo como modelos principais, os trabalhos desenvolvidos por Santangelo et  

al  2008  e  Gnoatto  2009.  Elaborou-se  um  questionário  contendo  41  perguntas 

(fechadas de múltipla escolha e abertas – diretas, relacionadas à criança portadora 

da deformidade), envolvendo questões como dados pessoais do responsável e da 

criança,  sobre  o  tipo  de  fissura  que  ela  possui,  sobre  pós-cirurgico,  hábitos 

parafuncionais  e  resultados  do  exame  clinico  intra-oral.  Buscou-se  realizar 



perguntas claras, objetivas e focadas ao tema do projeto.  Almejando assim não 

deixar dúvidas durante o preenchimento das perguntas desenvolvidas. 

Resultados Preliminares
Após o levantamento dos dados tanto pelo questionário quanto pela análise 

realizada,  busca-se  analisar  a  frenquência  e  a  prevalência  da  ocorrência  de 

alterações bucais relacionadas a forma (microdontia e macrodontia) e número de 

dentes (agenesia e supranumerários), podendo assim orientar os pais das possíveis 

alterações  decorrentes  da  fissura  labiopalatina  e  quanto  a  correta  higiene  oral 

nestas crianças, melhorando assim o seu comportamento e da família frente a essa 

situação.
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