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Introdução

As anomalias dentárias de forma, número e de posi-
ção na região maxilar anterior de indivíduos portadores
de fissura labiopalatina apresentam uma alta prevalên-
cia, constituindo-se em um dado importante no planeja-
mento multidisciplinar fundamental ao processo de rea-
bilitação destes indivíduos.
A maior ocorrência de anomalias dentárias de núme-

ro, notadamente a ausência do incisivo lateral superior
permanente, e alteração de forma, com ou sem hipopla-
sia de esmalte, do incisivo central superior permanente,
tem sido sistematicamente observada (Mattos et al.16,
1997; Dixon5, 1968; Jacobson e Rosenstein7, 1970; Vichi
e Franchi22, 1995; Malanczuk et al.15, 1999). A deformi-
dade da estrutura óssea que aloja os germes dentários

pode acarretar um desvio de irrupção, levando a re-
tenções de dentes, irrupção na borda da fenda alveolar
e, a giroversões dentárias, condições estas que com-
prometem a estética e a função. O tratamento das ano-
malias dentárias ocasionalmente presentes impõe o do-
mínio de técnicas clínicas que possibilitem medidas te-
rapêuticas simples e eficazes, de modo a satisfazer as
necessidades do paciente.

Revisão da literatura

Anomalias dentárias em fissura labiopalatina

Jordan et al.9 (1996) consideram que a fissura, por si
só, não é um agente etiológico na ocorrência das ano-
malias dentárias na região alveolar anterior, sendo mais
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provável que o desenvolvimento da dentição seja afeta-
do pelo mesmo fator ou etiologia multifatorial responsá-
vel pela ocorrência da fissura.
Análises histológicas sugerem que as alterações de

estrutura de esmalte do incisivos superiores centrais
permanentes seriam hipoplasias de origem pós-natal,
tendo como provável etiologia o trauma local provocado
pelo ato cirúrgico (Dixon5, 1968). Em 1973, Ranta18

observou que os incisivos centrais permanentes adja-
centes à fenda alveolar encontram-se 6 vezes mais
comprometidos do que os seus antecessores decíduos,
tendo sugerido que a abordagem cirúrgica da fenda
alveolar durante o período de mineralização dos dentes
permanentes é capaz de afetar este processo em al-
guns casos.
Hamori e Landanyi6 (1973) lembram que os dentes in-

dividualmente expressam o potencial normal ou patoló-
gico do tecido onde são induzidos e desenvolvem-se
preservando as carências e efeitos iniciais sobre o seu
desenvolvimento.
A ocorrência de hipoplasias de esmalte nos dentes

anteriores, notadamente o incisivo central superior per-
manente adjacente à fenda alveolar, comprometem o
desenvolvimento harmônico da dentição. De acordo
com Luizzi et al.13 (2003) o problema terapêutico funda-
mental relacionado à hipoplasia de esmalte é governa-
do pela necessidade de uma prevenção primária, re-
duzindo o risco de acúmulo de placa e o de-
senvolvimento de cárie dentária. Soma-se a este as-
pecto a extrema importância de que se proceda à rea-
bilitação estética e funcional desses dentes (Luizzi et
al.13, 2003).
Lucas et al.12 (2000) citam que as alterações de cro-

nologia de irrupção dentária, as giroversões dentárias e
a ocorrência de áreas de retenção de placa bacteriana
observadas na região da fenda alveolar, justificam a
diferença altamente significante nos índices de placa,
gengivite e cárie observadas na região maxilar anterior
de crianças portadoras de fissura lábio-alveolar.
Dentro do planejamento terapêutico o tratamento or-

todôntico depara-se ocasionalmente com situações de
retenção de dentes caninos adjacentes à fenda alveo-
lar. A impacção de caninos superiores apresenta uma
incidência de 1:100 indivíduos na população geral
(Walford et al.24, 2003) e sua ocorrência só é menor do
que aquelas apresentadas pelos terceiros molares su-
periores e inferiores (Jarjoura et al.8, 2002; Magheri et
al.14, 2002). Stahl et al.20 (2003) associam a impacção
ou deslocamento dos caninos maxilares a uma
predisposição para o desenvolvimento alterado da
dentição, considerando que este aspecto permite a
antecipação dos fatores de risco em idade precoce.
Leifert e Jonas11 (2003) observaram também uma
associação entre o deslocamento dos dentes caninos e
as ausências congênitas ou o atraso no de-
senvolvimento dos incisivos laterais permanentes, con-
siderando que isto levaria a um distúrbio na irrupção
fisiológica dos caninos, podendo acarretar um efeito
ainda mais desfavorável.
O conhecimento da etiologia, a prevenção e o diag-

nóstico precoce de impacção dos caninos maxilares
podem levar a resoluções exclusivamente ortodônticas
que sejam satisfatórias, evitando que situações extre-
mas venham a recair em indicação para exodontia (Jar-
joura et al.8, 2002). Em circunstâncias extremas a exo-
dontia de tais dentes é única opção viável, evitando-se
tentativas frustradas e potencialmente danosas de um
posicionamento do dente no arco maxilar. Tais medidas
implicam em uma maior complexidade na reconstrução
dos dentes anteriores envolvidos, de modo a conferir ao
paciente uma reabilitação estética e funcionalmente sa-
tisfatória.

Reconstrução com resina composta

Nos casos clínicos apresentados neste trabalho o fa-
tor estética é fundamental, de modo que o uso de resi-
nas compostas nas regiões de perda estrutural de den-
tina se torna bastante favorável clinicamente. A adição
de uma fina camada de resina composta de micropartí-
culas transparente pode ser utilizada, com o intuito de
reconstruir a camada de esmalte perdida.
A qualidade da camada adesiva deve ser a melhor

possível. A escolha e o uso correto do sistema adesivo
é essencial, já que a falha deste poderá acarretar sensi-
bilidade pós operatória, manchas, infiltrações e recidi-
vas de cáries (O’Brien17, 1989).
Optando pelo uso de sistemas adesivos “all etch” é

importante saber qual o solvente envolvido e como se
deve preparar clinicamente a dentina. Se a escolha for
por sistemas adesivos “self etch” deve-se levar em con-
ta que este requer menos passos clínicos já que o con-
dicionamento com ácido fosfórico é dispensado e pro-
move uma camada adesiva mais homogênea em denti-
na e menos efetiva no esmalte em relação àquela con-
seguida nos sistemas que usam o condicionamento
com ácido fosfórico (Kugel e Ferrari10, 2000).
A associação das duas técnicas torna-se bastante in-

teressante. Estabilizando o esfregaço e a camada ade-
siva na dentina com um sistema auto condicionante e
em seguida, para promover microretenção mecânica no
esmalte, aplica-se outro que se utiliza do condiciona-
mento com ácido fosfórico.
Após a estabilização da camada adesiva segue-se a

aplicação da resina composta escolhida. Esse mo-men-
to também é bastante crítico já que a conversão de mo-
léculas de monômeros em uma cadeia polimérica impli-
ca em uma aproximação molecular com uma inevitável
contração (Davidson e Feilzer4, 1997). Se essa contra-
ção for dificultada pela adesão do material a uma pare-
de cavitária um estresse é desencadeado nesse local,
que pode ser apenas minimizado clinicamente (Da-
vidson e Feilzer4, 1997). Para tal pode-se fazer uso de
materiais de base com baixos módulos de elasticidade,
usar técnica incremental (Rueggeberg et al.19, 1994), fa-
zer polimerização seqüencial (Yap et al.25, 2002), aplicar
a camada de resina no menor número possível de pare-
des cavitárias por vez (Carvalho et al.2,1996; Davidson e
Feilzer3, 1984) e não utilizar incrementos com mais de
2 mm (O’Brien17, 1989).
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Proporções das dimensões dos dentes

As técnicas de reabilitação devem ser norteadas por
princípios de equilíbrio estético. Com relação às dimen-
sões individuais dos dentes, na proporção largura ver-
sus altura, considera-se que os dentes que apresentam
a dimensão cérvico-incisal maior que a mésio-distal,
numa proporção de 5:4, conduzem a um equilíbrio
estético bastante agradável. Ao mesmo tempo, a
proporção relativa dos dentes de um mesmo quadrante,
que segue a denominada de “Proporção de Ouro” de
1,618:1,0, proporciona o equilíbrio estético mais favorá-
vel à percepção humana (Burke e Shaw1, 1992).
As freqüentes alterações das dimensões e posições

individuais dos dentes e os desvios de linha média,
decorrentes não apenas de posição dentária como
também de desvios dos segmentos maxilares pre-
sentes nos indivíduos portadores de fissura labiopa-
latina, impõem que sejam aplicados os princípios es-
téticos, ainda que estas alterações sejam conside-
radas fatores limitantes de um prognóstico estético
ideal. Nos casos de fissura labiopalatina unilateral a
comparação com o lado contra-lateral é fundamental
para que se obtenha um nível satisfatório de simetria
dentária.
A reabilitação estética e funcional dos dentes maxila-

res anteriores pode ocasionalmente requerer não ape-
nas técnicas que impliquem em acréscimos de material
para conferir nova forma ou proporção a determinados
dentes, como também em medidas que impliquem em
redução das dimensões dentárias.
A ameloplastia deve ser embasada no conhecimento

da estrutura dos dentes, notadamente a espessura
relativa do esmalte em relação à da dentina, con-
siderando-se a idade do paciente e a espessura do
esmalte nas diferentes regiões da superfície externa da
coroa clínica (Ueti et al.21, 1997). Neste aspecto foi
relatado por Ueti et al.21 (1997) e Vieira e Lima23 (1992)
que a maior espessura de esmalte na proporção
esmalte/dentina é observada no incisivo lateral superior,
seguida pelo incisivo central superior.
Vieira e Lima23 (1992) citam que o correto dimensio-

namento da quantidade de esmalte a ser removido, a
utilização de técnicas que apliquem resfriamento
adequado durante o ato operatório e um cuidadoso
polimento e proteção do esmalte desgastado, devem
ser aplicados com o objetivo de evitar um efeito de-
letério sobre o tecido pulpar e desconforto para o pa-
ciente.

Casos clínicos

Caso clínico 1 – Hipoplasia dentária

Paciente portadora de FLP unilateral esquerda, com
dentição permanente, apresentando contato das bordas
das vertentes dos segmentos maxilares interrompidos
pela fenda, ausência congênita do incisivo lateral
superior esquerdo permanente e ausência de espaço
protético correspondente a este dente (Figura 1). O

planejamento terapêutico consistiu na reconstrução
estética com resina composta fotoativada da hipoplasia
de esmalte do incisivo central superior permanente
(Figura 2).

Figura 1. Fissura lábio-palatina unilateral esquerda. Denti-
ção permanente. Ausência de incisivo lateral su-
perior esquerdo. Hipoplasia de esmalte no in-
cisivo central superior esquerdo

Figura 2. Aspecto clínico final da região maxilar anterior,
conferindo aspecto de continuidade ao arco den-
tário

Caso clínico 2 – Ausência de canino superior esquer-
do/desvio de linha média

Paciente portadora de FLP unilateral esquerda, com
dentição permanente e ausência congênita do incisivo
lateral superior esquerdo foi submetida a tratamento
ortodôntico prévio à cirurgia ortognática para avanço
maxilar e retroposição mandibular. Durante a cirurgia
ortognática para avanço da maxila foi realizada, por
indicação ortodôntica, a exodontia do canino superior
direito retido (Figuras 3 e 4). Após a cirurgia ortognática
a paciente apresentava uma relação satisfatória dos
segmentos maxilares, necessitando a finalização do
tratamento ortodôntico e a complementação de sua
reabilitação estética e funcional (Figuras 5 e 6).
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Figura 3. Radiografia panorâmica. Ausência do incisivo
lateral superior permanente esquerdo e segundo
pré-molar superior esquerdo. Retenção do canino
superior permanente direito

Figura 5. Aspecto clínico após tratamento ortodôntico e ci-
rúrgico

Discussão

A reconstrução estética e funcional de dentes que
apresentam hipoplasia dentária com o uso de resinas
compostas fotoativadas pela técnica direta, é, atual-
mente, a solução mais viável (Figura 1). Contribuem pa-
ra isto, fatores como: mínimo preparo cavitário, eficien-
tes técnicas de adesão ao esmalte e a dentina, uso de
apenas um ato operatório, ausência de fase laboratorial
e de restaurações provisórias.
O sucesso final dessas reconstruções começa no

preparo cavitário que para esses casos é bastante con-
servador, lembrando-se que é fundamental a remoção
de porções de esmalte hipoplásico com aspecto branco
opaco, bem como possíveis manchas em dentina antes
da aplicação do sistema adesivo e da resina composta.
A reconstrução com resina composta fotoativada apre-
sentada no Caso clínico 1 possibilitou a obtenção de
contato inter-proximal mesial e distal, com o dente cani-
no localizado no segmento maxilar menor da fenda la-
biopalatina, conferindo estabilidade e um aspecto de

Figura 4. Radiografia panorâmica após cirurgia ortognática
e exodontia do canino superior direito

Figura 6. Transformação do incisivo lateral superior direito
em canino – obtenção de guia de desoclusão em
canino. Ameloplastia do incisivo central superior
direito para transformação em incisivo lateral.
Transformação do incisivo central esquerdo em
incisivo central direito empregando-se ameloplas-
tia e reconstrução com resina composta fotoati-
vada. Contenção ortodôntica repondo protetica-
mente os incisivos central e lateral superiores es-
querdos

continuidade ao arco dentário, ao mesmo tempo que
preservou os espaços interdentários de modo a permitir
uma boa higiene local e condições periodontais satisfa-
tórias (Figura 2).
A reabilitação do Caso clínico 2, bem mais complexa

e de caráter multidisciplinar, é aqui apresentada apenas
nos aspectos de interesse a este trabalho. A condição
inicial do caso (Figura 3), bem como a seqüência de
tratamento cirúrgico e ortodôntico a que a paciente foi
submetida (Figura 4), levaram à condição clínica, a par-
tir da qual procedeu-se à reconstrução estética e fun-
cional dos dentes anteriores (Figura 5).
O incisivo lateral direito foi reconstruído com resina

composta fotoativada, assumindo a forma do dente ca-
nino extraído durante a cirurgia ortognática, tendo sido
possível a obtenção de guia canina. A assimetria de for-
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ma dos incisivos centrais superiores permanentes, bem
como a diferença de altura do contorno gengival, e o
desvio de linha média sugeriram e favoreceram a trans-
formação, por meio de uma ameloplastia da borda inci-
sal, do incisivo central direito em incisivo lateral. O inci-
sivo central esquerdo foi reconstruído com resina com-
posta fotoativada segundo as características anatômi-
cas de um incisivo central direito, promovendo-se a re-
posição dos dentes incisivo central e lateral esquerdo
por meios protéticos (Figura 6).

Conclusões

1. A prevenção e detecção precoce das alterações a
que pode estar afeito o desenvolvimento da dentição de

indivíduos portadores de fissura labiopalatina permite o
emprego de medidas terapêuticas mais conservadoras
e de menor complexidade.
2. Os princípios de equilíbrio e estética dentária de-

vem embasar o planejamento da reconstrução estética
e funcional.
3. A utilização de resinas compostas fotoativadas pe-

la técnica direta constitui uma excelente opção para tra-
tamento das hipoplasias de esmalte de dentes adjacen-
tes à fenda alveolar, uma vez que: apresenta um aspec-
to conservador com mínimo preparo cavitário; permite
revisões periódicas e reversibilidade; propicia uma efi-
ciente adesão ao esmalte e à dentina; emprega apenas
um ato operatório; caracteriza–se pela ausência de fase
laboratorial e restaurações provisórias.
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