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RESUMO
OLIVEIRA, R. L. B. Avaliação estética da queiloplastia em indivíduos com fissura labial
comparando dois materiais para síntese cutânea. 2018. 86 f. Tese (Doutorado em Ciências da
Saúde) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, 2018.
Introdução: A fissura orofacial (FO) não sindrômica é o quarto defeito congênito mais
frequente, além de ser a malformação craniofacial mais ocorrente. A cirurgia primária de
reparação da fissura, do lábio (queiloplastia) ou do palato (palatoplastia) deve ser mais
estética e funcional possível, já que o lado estético do nariz e do lábio do fissurado tem valor
que vai muito além da vaidade humana, sendo primordial na formação da personalidade da
criança. Objetivo: O objetivo deste estudo é comparar os resultados estéticos da queiloplastia
em indivíduos com fissura labial unilateral comparando dois materiais diferentes para síntese
cutânea. Casuística e métodos: Foi realizado um ensaio clínico cego controlado com
distribuição aleatória na Sociedade Especializada em Atendimento ao Fissurado do Estado de
Sergipe (SEAFESE). Participaram desta pesquisa todos os indivíduos que foram submetidos à
queiloplastia na SEAFESE entre outubro de 2014 a junho de 2017, constituindo uma
população de 50 indivíduos. O grupo controle teve como material de síntese cutânea o fio
reabsorvível de poliglactina 910 e o grupo experimental, o adesivo tecidual octil-2cianoacrilato. Esses indivíduos foram avaliados por seis avaliadores cegos, com um mês e seis
meses de pós-cirúrgico, quando foram tomadas fotografias frontais padronizadas da face. A
avaliação da face foi realizada utilizando a Escala Visual Analógica (EVA), a Escala
Cosmética de Avaliação de Singer e a Escala de classificação proposta por Mortier. Além
disso, foi realizada a análise antropométrica de Pietruski.
Resultados: O perfil
sociodemográfico da população estudada é de um indivíduo com idade média de 3,2 anos e
com renda mensal familiar abaixo de dois salários mínimos. A maioria é natural do interior do
estado de Sergipe e possui fissura pré-forame incisivo. Quanto aos resultados estéticos da
queiloplastia, no segmento de um mês de pós-operatório, não houve diferença estatística
significativa para a EVA e para a Escala de Mortier. Mas na Escala de Singer, o adesivo
tecidual apresentou melhores resultados para as variáveis nível adjacente à pele, cor, marcas
de sutura e na aparência geral. No segmento de seis meses de pós-operatório, também não
houve diferença estatística significativa para a EVA. Mas houve diferença para a Escala de
Singer (largura máxima da cicatriz, cor e marcas de sutura) e na Escala de Mortier (cicatriz e
vermelhão do lábio superior), quando foram notados melhores resultados cosméticos com o
uso do adesivo. Na análise antropométrica de Pietruski, quando os dois materiais de síntese
cutânea foram comparados, observou-se diferença estatística significativa em três dos
dezenove parâmetros avaliados. Por fim, quanto às complicações pós-operatórias, houve
apenas uma deiscência parcial da ferida cirúrgica, no grupo controle. Conclusões: Os
adesivos teciduais apresentaram um resultado cosmético superior às suturas reabsorvíveis. Na
avaliação de 6 meses, o adesivo apresentou resultados superiores na análise antropométrica de
Pietruski e nas escalas de Singer e Mortier. Na comparação entre cirurgiões plásticos e
cirurgiões bucomaxilofaciais, houve diferença na avaliação de três variáveis, sendo os
cirurgiões bucomaxilofaciais mais exigentes.
Descritores: Fenda labial; Fissura palatina; Suturas; Procedimentos cirúrgicos sem sutura.

ABSTRACT
OLIVEIRA, R. L. B. Aesthetic evaluation in cleft lip with differents materials for cutaneous
synthesis. 2018. 86 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de
Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, 2018.
Introduction: The nonsyndromic orofacial cleft (OC) is the fourth birth defect and the most
common craniofacial malformation. The primary cleft repair surgery in the lip (cheiloplasty)
or in the palate (palatoplasty) should be more aesthetic and functional, due to the nose and lip
aesthetic side in people with OC has a value which goes beyond the human vanity, it is
primordial to the child’s personality formation and his or her relatives. Objective: The
objective of this study was to evaluate the cheiloplasty aesthetic results in individuals with
unilateral cleft lip, using two different materials for cutaneous synthesis. Methodology: A
randomized controlled clinical trial was performed, at the Sociedade Especializada em
Atendimento ao Fissurado do Estado de Sergipe (SEAFESE). All subjects who underwent
queiloplasty at SEAFESE between October 2014 and June 2017 participated in this study,
constituting a population of 50 individuals. The control group had as material for cutaneous
synthesis the polyglactin 910 reabsorbable suture and the experimental group had the octyl-2cyanoacrylate tissue adhesive. These individuals were evaluated by six blinded evaluators
with one month and six months post-surgery, at which time standardized frontal face pictures
were taken. The esthetical face evaluation was performed using the Visual Analogue Scale
(VAS), the Cosmetics Scale Evaluation proposed by Singer and the Classification Scale
proposed by Mortier. In addition, an anthropometric analysis proposed by Pietruski was
performed. Results: The population sociodemographic profile is an individual with an
average age of 3.2 years, with monthly family income below two minimum salaries, most of
them are from countryside and have pre-foramen cleft. About the cheiloplasty aesthetic
results, in the one-month post-operative follow-up there was no significant statistical
difference for VAS and for the Mortier Scale. But in the Singer Scale, the tissue adhesive
presented better results for the variables: height, color, hatch marks or suture marks and
overall appearance. In the six-month postoperative follow-up, there was no significant
statistical difference for VAS as well. However, there was a difference, for the Singer Scale
(width, color and hatch marks or suture marks) and in the Mortier Scale (scar and red lip),
when better cosmetic results were noticed with the adhesive. In the anthropometric analysis
proposed by Pietruski, when the two cutaneous synthesis materials were compared, a
significant statistical difference was observed in three of the nineteen parameters evaluated.
Finally, about the postoperative complications, there was only one surgical wound partial
dehiscence in the control group. Conclusion: The tissue adhesives presented a superior
cosmetic result when it was compared to the resorbable sutures. In six-month postoperative
follow-up, the adhesive presented superior results in the anthropometric analysis proposed by
Pietruski and in the scales proposed by Singer and by Mortier. In the comparison between
plastic surgeons and oral and maxillofacial surgeons, there were differences in the evaluations
of three variables, when the oral and maxillofacial surgeons were more critical.
Keywords: Cleft lip; Cleft palate; Sutures; Sutureless surgical procedures.
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1 INTRODUÇÃO

A fissura orofacial (FO) não sindrômica é o quarto defeito congênito mais frequente,
além de ser a malformação craniofacial mais ocorrente (COBOURNE, 2004; MUNZ;
EDWARDS; INGLEHART, 2011). No Brasil, os dados referentes à epidemiologia da fissura
orofacial não são precisos, todavia a incidência dessa malformação parece situar-se em torno
de 0,36 afetados para cada 1000 nascidos vivos. No Nordeste brasileiro, essa incidência é de
0,39 afetados para cada 1000 nascidos vivos, sendo, portanto, um pouco maior que a nacional
(FREITAS e SILVA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2009). Em Sergipe, estima-se a
ocorrência de 32 novos casos de FO por ano (BRASIL, 2015).
Entre os diferentes tipos de FO, sabe-se que a fissura labial é mais ocorrente que a
fissura palatina (LOFFREDO et al., 1994). Embora sua etiologia não esteja totalmente
elucidada, acredita-se que seja complexa e multifatorial, envolvendo fatores hereditários e
ambientais em conjunto (MURRAY, 2002; SOUZA-FREITAS et al., 2004; TANNUREA;
MOLITERNO, 2007). A maioria dos casos de FO ocorre de maneira isolada, entretanto, 25%
dos casos estão associados a outras alterações genéticas (KASTEN et al., 2008).
As modalidades de tratamento da FO são diferentes, variando de acordo com a época
de realização da cirurgia e da técnica reconstrutiva empregada (SINKO et al., 2005). A
cirurgia primária de reparação da fissura do lábio (queiloplastia) ou do palato (palatoplastia)
geralmente é realizada em todas as crianças até os dois anos de idade (KRAMER et al., 2009).
Dessa forma, a cirurgia primária de correção da fissura deve ser mais estética e funcional
possível, já que o lado estético do nariz e do lábio do fissurado vai muito além da vaidade
humana, sendo primordial na formação da personalidade da criança (KOSTIC; PEREIRA;
SALVATO, 2010).
Existem diversos materiais que podem ser utilizados para síntese cutânea na
queiloplastia, como o fio de sutura não reabsorvível de polipropileno, o fio de sutura
reabsorvível de poliglecaprone 25, fitas teciduais e o adesivo tecidual octil-2-cianoacrilato
(HALLI et al., 2012; KNOTT et al., 2007; MALHOTRA et al., 2016; WILSON; MERCER,
2008). Este último proporciona um menor tempo operatório, efeito hemostático imediato,
resultado estético melhor da cicatriz e menor reação inflamatória, se comparado à técnica de
sutura convencional (GIRAY et al., 1995; PÉREZ et al., 2000; SASKA; MINARELLIGASPAR, 2006). Dessa maneira, questiona-se se os resultados estéticos da queiloplastia
podem ser favorecidos substituindo-se o material de síntese convencional cutânea, que é o fio
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de sutura reabsorvível de poliglactina 910 (Vicryl rapide™, Ethicon Inc, Somerville, NJ,
USA), pelo octil-2-cianoacrilato (Dermabond™, Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA).
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 FISSURA OROFACIAL

Para conhecer a patogênese da FO é necessário estudar os processos de
desenvolvimento embrionário do lábio e do palato, isso porque, embriologicamente, as
fissuras labiais são distintas das fissuras palatinas, tanto em relação ao tempo de surgimento
como à origem da malformação (LOFFREDO et al., 1994).

2.1.1 Embriogênese do lábio

Por volta do 28º dia do desenvolvimento aparecem espessamentos no ectoderma da
eminência frontal. Esses espessamentos são os placódios olfatórios que migram para anterior,
formando uma eminência em forma de ferradura, que delimita o orifício nasal, estabelecendo
os processos nasal lateral e medial. Entre os dois processos nasais mediais encontra-se uma
depressão, que é o processo frontonasal. Os dois processos nasais mediais com o frontonasal
formam a porção medial do nariz, a porção anterior da maxila e do palato (palato primário)
(ARANA; KATCHBURIAN, 2004; KIRSCHNER; LAROSSA, 2000).
O lábio superior, por sua vez, é formado pelos processos maxilares e nasais mediais
que vão crescendo em direção à linha mediana, onde se fundem. Assim, o processo
frontonasal é deslocado, deixando de ocupar a região do lábio superior. Já o lábio inferior é
formado pela fusão dos dois processos mandibulares na linha mediana. Dessa maneira, podese observar que a formação do lábio superior é mais complexa que a do lábio inferior
(ARANA; KATCHBURIAN, 2004).
Os processos maxilares não se fundem entre si na porção anterior, ficando entre eles
os processos nasais mediais, dessa forma uma falha nessa fusão levará à fissura labial, com ou
sem envolvimento alveolar, podendo ser uni ou bilateral (ARANA; KATCHBURIAN, 2004;
WONG; HAGG, 2004). Isso porque as estruturas envolvidas na formação do palato primário
contribuem para a formação do lábio, do rebordo alveolar anterior e do palato primário,
anteriores ao forame incisivo (WONG; HAGG, 2004).
A fissura central, oriunda da união incompleta dos processos nasais mediais é rara e,
em torno do 38º dia de gestação, a fusão de todos os processos da face se completa (ARANA;
KATCHBURIAN, 2004).
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2.1.2 Embriogênese do palato

No início do desenvolvimento do palato, as cavidades nasal e oral comunicam-se e o
espaço entre elas é ocupado pela língua em desenvolvimento e delimitado anteriormente pelo
palato primário. Somente quando o palato secundário se desenvolve é que as cavidades oral e
nasal se separam (ARANA; KATCHBURIAN, 2004).
A formação do palato secundário ocorre entre a 7ª e 8ª semana de gestação, decorrente
de uma fusão medial das cristas palatinas, formadas a partir dos processos maxilares. O palato
secundário dá origem ao palato duro remanescente e ao palato mole, posteriores ao forame
incisivo, que é o ponto de união entre os palatos primário e secundário (KIRSCHNER;
LAROSSA, 2000; WONG; HAGG, 2004).
Inicialmente, as cristas palatinas aparecem como duas lâminas orientadas
verticalmente para baixo, como extensão da proeminência maxilar de cada lado da língua.
Com o contínuo crescimento, por volta da nona semana, ocorre um rebaixamento aparente da
língua, permitindo que as cristas palatinas se elevem fundindo-se entre si e com o septo nasal
(ARANA; KATCHBURIAN, 2004; WONG; HAGG, 2004).
A movimentação e o fechamento das cristas palatinas envolvem uma força intrínseca.
Assim, falhas na sincronização dos movimentos e do crescimento das cristas palatinas, de
elementos da língua, da mandíbula e da cabeça em geral podem afetar o fechamento normal
do palato, causando as fissuras palatinas, que podem acometer apenas o palato mole ou o
palato mole e o duro simultaneamente (ARANA; KATCHBURIAN, 2004).

2.1.3 Classificação das fissuras orofaciais

Não existe, ainda, um esquema de classificação universalmente aceito que englobe
totalmente, descreva com precisão e integre todos os diferentes tipos de FOs e fendas
craniofaciais (EPPLEY, 2005). Diante da grande variabilidade clínica dessa anomalia, vários
sistemas de classificação foram propostos, mas o mais utilizado no Brasil é o de Spina et al.
(1972), o qual se fundamenta na teoria embriológica de fusão dos processos faciais e toma
como referência o forame incisivo, categorizando as fissuras em quatro grupos, descritos a
seguir.
Grupo I: Fissura pré-forame incisivo – envolve somente o palato primário, podendo
abranger o lábio e o rebordo alveolar; clinicamente pode variar desde uma fissura cicatricial
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no lábio superior (cicatriz de Keith) até o rompimento completo do palato primário,
envolvendo o lábio superior, rebordo alveolar e assoalho da fossa nasal, terminando na região
do forame incisivo. É subclassificada em completa ou incompleta, uni ou bilateral ou
mediana;
Grupo II: Fissura transforame incisivo – envolve completamente os palatos primário e
secundário, estendendo-se desde o lábio superior até o palato mole e úvula, pode ser uni ou
bilateral;
Grupo III: Fissura pós-forame incisivo – envolve somente o palato secundário,
podendo ser completa ou incompleta, comprometendo os palatos duro e mole ou somente o
palato mole, respectivamente;
Grupo IV: Fissuras raras da face – compreende as fissuras que envolvem outras
estruturas faciais, além do lábio e/ou palato; incluem-se neste grupo a fissura naso-ocular,
fissura oblíqua (buço-ocular),

fissura horizontal (macrostomia),

fissura transversa

(bucoauricular) e fissura da mandíbula, lábio inferior e nariz.
Uma condição omitida pela classificação de Spina et al. (1972) é a fissura submucosa.
Essa fissura subclínica é classificada como pós-forame incisivo, sendo caracterizada pela falta
de fusão entre as estruturas ósseas e/ou musculares na linha média do palato, porém com a
fusão normal da camada mucosa, o que confere ao palato uma falsa ideia de normalidade
(D’AGOSTINHO; MACHADO; LIMA, 1997).

Figura 1: Ilustração da classificação das fissuras orofaciais segundo Spina et al. (1972).

Pré-forame

Transforame

Pós-forame

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

25

2.2 TÉCNICAS PARA REPARO DE FISSURA LABIAL UNILATERAL

A primeira evidência de realização de uma queiloplastia ocorreu no quarto século
depois de Cristo (BRUNS et al., 1996). As técnicas para reparo de fissura labial unilateral se
dividem basicamente em reparo em linha reta e técnicas geométricas (DEMKE; TATUM,
2011). Entre os reparos em linha reta, encontram-se as técnicas de Thompson, Chait,
Nakajima e Delaire (DELAIRE, 1975; NAKAJIMA et al., 2008; TENNISON, 1952). Essas
técnicas objetivam evitar a quebra da crista filtral, mantendo uma cicatriz vertical linear na
sua maior extensão. Entretanto, podem evoluir com encurtamento do lábio devido à contração
cicatricial (FREITAS et al., 2011).
Os procedimentos criados por LeMesurier, Tennison, Randall ou Millard na década de
1950 e pela Pfeifer em 1970 fazem parte da terapia de fissura de hoje aplicada em diferentes
escolas de cirurgia, mas foi Werner Hagedorn de Magdeburg que lançou as bases do reparo
geométrico, em 1884 (BRUNS et al., 1996).
Assim, as técnicas de reparo geométrico podem ser subdivididas em: técnicas de
retalho quadrangular, retalho triangular e rotação e avanço. Essas técnicas têm a vantagem
teórica de serem utilizadas para todas as fissuras, por permitirem rotação adequada com bom
alongamento labial (FREITAS et al., 2011).
A técnica inicial de Millard (rotação e avanço) foi uma revolução no reparo das
fissuras unilaterais. A inovação foi o desenho das incisões que permitiram rotação,
minimizando o rompimento de subunidades estéticas (FREITAS et al., 2011). Dessa forma,
Millard revolucionou o tratamento das FOs escrevendo princípios inovadores, acessíveis aos
cirurgiões em todo o mundo, por permitir o tratamento de pacientes com diferentes
características raciais (MILLARD, 1958). Por conseguinte, seus princípios permanecem como
uma base para o desenvolvimento de estratégias e táticas cirúrgicas para melhorar os
resultados na reparação de lábio leporino em todo o mundo (SITZMAN; GIROTTO;
MARCUS, 2008).

2.3 ADESIVOS DE CIANOACRILATOS
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Os cianoacrilatos foram sintetizados em 1949 e sua utilização clínica ocorreu em 1959
(SAMUEL; ROBERTS; NIGAM, 1977). Inicialmente suas formulações eram compostas por
grupos alquilo de cadeia curta, tais como grupos etilo ou metilo, os quais se degradavam
rapidamente em metabólitos tóxicos, como cianoacetato e formaldeído, causando toxicidade e
inflamação significativa nos tecidos (PENOFF, 1999).
Posteriormente

foram

estudados

homólogos

superiores

dos

cianoacrilatos,

particularmente, o grupo butil (BHASKAR; CUTRIGHT, 1969). Esses compostos se
degradam mais lentamente, causando menos toxicidade local e diminuição da inflação
(PENOFF, 1999). Até recentemente, o butil-2-cianoacrilato era o único adesivo tecidual de
cianoacrilato comercialmente disponível. No entanto, após sua polimerização, o adesivo
tornava-se quebradiço e estava sujeito a fraturas, o que restringiu seu uso a áreas de baixa
tensão (MALHOTRA et al., 2016).
Dessa forma, o octil-2-cianoacrilato foi formulado para corrigir as deficiências dos
derivados de cadeia curta (MILLER; SWANK, 2010). Em 2001, o octil-2-cianoacrilato
(Dermabond™) foi aprovado pela Food and Drug Administration para ser utilizado como
uma barreira contra bactérias (BERNARD et al., 2001). O octil-2-cianoacrilato é superior às
formulações anteriores, pois é de fácil aplicação, forma uma barreira que protege a ferida de
contaminação, oferece uma boa união, possui baixa reatividade tecidual e não precisa ser
removido (KNOTT et al., 2007).
Bernard et al. (2001) compararam, num grupo de crianças e adolescentes, o resultado
estético de 24 feridas, nas quais o material de a síntese cutânea foi o adesivo tecidual octil-2cianoacrilato, com o resultado estético de 28 feridas, em que o material de sístese foi a sutura.
As fotografias das feridas foram realizadas com 2 meses de segmento pós-operatório, e foram
avaliadas por 2 dermatologistas cegos. Ao fim da pesquisa, foi observado que não houve
diferença quanto às complicações pós-operatórias entre os grupos. O grupo, no qual foi
utilizada a sutura obteve uma maior pontuação na EVA, mas não houve diferença estatística
significativa na Escala de Avaliação de Feridas de Hollander.
Knott et al. (2007) compararam o resultado cosmético do Dermabond™ (octil-2cianoacrilato) com as suturas cutâneas tradicionais em 22 indivíduos submetidos a
queiloplastia. Foram realizadas fotografias por volta dos 9 meses de segmento pós-operatório,
as quais foram avaliadas por 3 cirurgiões plásticos cegos através das EVA e da Escala de
Avaliação de Feridas de Hollander. Ao fim do estudo observou-se que não houve diferença
estatística significativa entre os grupos em ambas as escalas. Assim, os autores concluiram
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que o Dermabond™ oferece um resultado estético equivalente à síntese com suturas
tradicionais.
O cianoacrilato quando em contato com a água polimeriza-se e solidifica-se
rapidamente, formando uma placa que serve de suporte para a cicatrização e epitelização do
tecido subjacente, inibe a migração de células inflamatórias retardando a necrose tecidual e
tem ação bacteriostática (ARONSON et al., 1970). Além disso, o benefício do fechamento,
mesmo em ambientes com muita umidade, é uma das vantagens mais importantes oferecidas
pelo Dermabond™, uma vez que a ferida cirúrgica resultante da queiloplastia geralmente está
exposta a secreções nasais. Como o Dermabond™ geralmente persiste até que a pele
subjacente seja descamada, evita a necessidade de remoção de sutura, o que traz menos
sofrimento aos pais no pós-operatório (KNOTT et al., 2007).
O desempenho dessa substância como uma barreira microbiana pode ser explicada por
duas razões distintas. Primeiro, os cianoacrilatos têm um efeito antibacteriano, possivelmente
pela forte carga eletronegativa do polímero. Segundo, o adesivo não permite a entrada de
corpos estranhos na ferida, razões que tornam o cianoacrilato uma excelente alternativa, não
apenas como um substituto das suturas, mas também para atuar prevenindo infecções
(QUINN et al., 1997).
Acredita-se que os benefícios da utilização dos cianoacrilatos são mais marcantes
quando utilizados em feridas com umidade, pois reduzem a cicatriz hipertrófica e criam uma
barreira

protetora

que

ajuda

a

reduzir

a

colonização

bacteriana

da

ferida

(COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009; SAWADA; SONE, 1992). Assim, os cirurgiões
plásticos têm usado os adesivos de cianoacrilatos em múltiplas situações, principalmente em
procedimentos de cirurgias estéticas (MATTICK, 2002; SASKA; MINARELLI-GASPAR,
2006). Isso porque os adesivos apresentam inúmeras vantagens, entre elas: resultados
estéticos aceitáveis, ausência de complicações, bom custo-benefício, não necessitam de
anestesia local para realização do procedimento de coaptação, não há necessidade de remoção
de sutura (dentro de 5 a 10 dias são eliminados), servem como barreira contra penetração de
microrganismos, além de funcionarem como um excelente agente hemostático (GOKTAS et
al., 2002; MALHOTRA et al., 2016; PELISSIER et al., 2001).

2.4 AVALIAÇÃO ESTÉTICA DA FACE EM INDIVÍDUOS COM FISSURAS
OROFACIAIS
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Muitos estudos investigaram as características específicas que os rostos atraentes têm
em comum e, na maioria das vezes, homens e mulheres preferem rostos simétricos e mais
próximos da aparência da população em que estão inseridos (LEWIS; ROBERSON;
FOULSHAM, 2017).
Sabe-se que as FOs têm um impacto negativo na atratividade física em adultos, o que
está associada a presença das assimetrias faciais (MEYER-MARCOTTY et al., 2010). As
FOs interferem na anatomia facial e podem causar problemas cognitivos e psicológicos, que
podem culminar em problemas psicossociais negativos, desde uma baixa autoestima até risco
de isolamento social (PAIVA et al., 2014).
Assim, um elemento central do resultado geral após o reparo de fissuras labiais é a
aparência estética do lábio e do nariz, isso porque a estética da face desempenha um papel
essencial na nossa sociedade. Logo, a reconstrução estética é de extrema importância para a
integração social de crianças ou adolescentes com FOs. Além disso, a deformidade facial do
filho causa um impacto emocional negativo relevante nos pais dessas crianças (HELLER et
al., 2011).
Existem diferentes propostas na literatura para realizar a avaliação da estética facial
em pessoas com FOs, tanto para avaliações pré como para pós-operatórias (CAMPBELL et
al., 2017; HELLER et al., 2011; PIETRUSKI et al., 2017a, 2017b; STOUTLAND et al.,
2017). Mas, apesar da diversidade de metodologias propostas, ainda não existe uma
universalmente aceita.
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3 OBJETIVOS
3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os resultados estéticos da queiloplastia em indivíduos com fissura labial
unilateral, comparando o fio de sutura reabsorvível de poliglactina 910 com o adesivo tecidual
octil-2-cianoacrilato para síntese cutânea.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever o perfil sociodemográfico da população estudada;
Verificar as principais complicações pós-operatórias em queiloplastia;
Avaliar os resultados estéticos da queiloplastia;
Verificar se o tipo de material de síntese exerce influência nos resultados estéticos da
queiloplastia;
Comparar a avaliação estética dos resultados pós-operatórios de cirurgiões plásticos e
de cirurgiões bucomaxilofaciais.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS
4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um ensaio clínico randomizado cego controlado com distribuição aleatória.

4.2 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Sergipe (CAAE 35503514.0.0000.5546 – Anexo A), cumprindo os preceitos éticos de
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça em investigação com seres humanos,
conforme consta na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
Após a aprovação, iniciou-se a coleta de dados. Inicialmente, os voluntários foram
esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e solicitou-se a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) - no caso de menores, tal documento foi
colhido do seu responsável legal.

4.3 LOCAL DO ESTUDO

Este estudo foi realizado na Sociedade Especializada em Atendimento ao Fissurado do
Estado de Sergipe (SEAFESE), localizada no Hospital São José, em Aracaju-SE, Brasil. Essa
entidade presta tratamento multidisciplinar a todos os pacientes assistidos e contém uma
equipe de profissionais composta por cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial,
cirurgião-dentista clínico geral, ortodontista, assistente social, enfermeira, psicóloga e
fonoaudióloga. Todas as cirurgias realizadas pela equipe da SEAFESE seguem um protocolo
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criado por seus profissionais com a finalidade de obter os melhores resultados no tratamento
dos indivíduos com FO (Quadro 1).

Quadro 1 - Protocolo cirúrgico empregado na SEAFESE, Aracaju, 2018.
Protocolo do tratamento cirúrgico
Idade do Paciente

Tratamento

0 - 3 meses

Avaliação inicial

3 meses

Queiloplastia
Continua

Continuação
Quadro 1 - Protocolo cirúrgico empregado na SEAFESE, Aracaju, 2018.
Protocolo do tratamento cirúrgico
Idade do Paciente

Tratamento

12 meses

Palatoplastia

10 - 12 anos

Cirurgias secundárias

12 - 16 anos

Cirurgia secundária (rinoplastia)

≥ 17 anos

Cirurgia secundária (cirurgia ortognática)

Fonte: Normas regulamentadas pela equipe de cirurgiões da SEAFESE.

4.4 CASUÍSTICA

Participaram desta pesquisa todos os indivíduos que foram submetidos à queiloplastia
na SEAFESE entre outubro de 2014 a junho de 2017.
No grupo controle, a queiloplastia foi realizada pela técnica de Millard, tendo como
material para a síntese cutânea o fio reabsorvível de poliglactina 910 4-0 (Vicryl rapide™,
Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA), seguindo o protocolo cirúrgico empregado pela
SEAFESE.
No grupo experimental, a queiloplastia foi realizada pela técnica de Millard, tendo
como material para a síntese cutânea o octil-2-cianoacrilato (Dermabond™, Ethicon Inc,
Somerville, NJ, USA).

Figura 2: Fio reabsorvível de poliglactina 910 4-0 (Vicryl rapide™, Ethicon Inc, Somerville,
NJ, USA).
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Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Figura 3: Octil-2-cianoacrilato (Dermabond™, Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA).

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

4.4.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos:
Indivíduos com fissura pré-forame unilateral ou com fissura transforame unilateral,
que foram operados pela técnica de Millard.
Sujeitos não alérgicos a anti-inflamatórios não esteróides e analgésicos derivado
pirazolônico, já que o esquema terapêutico pós-operatório foi o mesmo para todos.

4.4.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos:
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Pessoas com fissura pós-forame e fissura rara da face, pois nesses casos a cirurgia
primária para a correção da fissura não é a queiloplastia.
Indivíduos com fissura transforame bilateral ou pré-forame bilateral, em decorrência
de existir uma tensão maior na região de síntese cutânea, o que poderia gerar risco de
deiscência com o uso do adesivo de cianoacrilato.
Aqueles que não realizaram o acompanhamento pós-operatório em ambos os tempos,
ou seja, o seguimento de um e de seis meses.
Os que tinham processo inflamatório na face não associado à queiloplastia.

4.5 AQUISIÇÃO DOS DADOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para caracterizar aleatoriedade do estudo, o operador (cirurgião plástico) não foi
informado, previamente, qual material seria utilizado para a síntese cutânea. Assim, a
definição do material, se o fio de sutura reabsorvível de poliglactina 910 (Vicryl rapide™,
Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA) ou o octil-2-cianoacrilato (Dermabond™, Ethicon Inc,
Somerville, NJ, USA), foi realizada por um segundo avaliador, de forma aleatória.
Deste modo, para definição do material de síntese cutânea foi criada uma lista de
randomização através da página www.sealedenvelope.com. Para isto, foi empregado um
iniciador (seed) em 1, dois grupos, blocos de 4 valores para uma lista de extensão de 52
(tamanho da população). A lista foi gerada por um operador diferente do que fez os
procedimentos cirúrgicos. Foram produzidos envelopes lacrados numerados de 1 a 52,
contendo em seu interior o material de síntese cutânea a ser utilizado para cada indivíduo com
fissura que recebeu aquela numeração (em ordem de agendamento cirúrgico). O operador
encarregado do procedimento cirúrgico apenas foi informado qual material foi selecionado no
momento procedimento.
Quanto ao procedimento cirúrgico, foram seguidos os princípios para uma cirurgia de
queiloplastia, desde a antissepsia até a síntese dos tecidos. Ressalta-se que todas as cirurgias
foram realizadas por um único operador, cirurgião plástico, com notória experiência na área,
utilizando a mesma técnica cirúrgica, considerando-se um tempo cirúrgico médio de uma hora
para cada cirurgia.
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4.6 AVALIAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL

Os indivíduos foram avaliados em dois tempos: um mês de pós--operatório (T1) e seis
meses de pós-cirúrgico (T2).
(T2) Foram realizadas fotografias frontais da face de todos os
indivíduos, utilizando-se
se uma câmera Canon T3, lente Canon Macro 100 mm,
mm flash circular
Canon Mr-14ex,, com distância focal de 1 metro.
Com as fotografias prontas,
prontas foi montado um álbum digital, no qual as fotografias
foram colocadas em ordem aleatória de apresentação no programa Microsoft PowerPoint
2010, com monitor plano de 15
1 polegadas, onde seis avaliadores (três
(
cirurgiões
bucomaxilofaciais e três cirurgiões plásticos), que não sabiam qual técnica de síntese
s
foi
empregada, realizaram a análise
anál da face de T1 e após um mês, de T2.. O tempo de um mês
entre as avaliações teve o objetivo de minimizar o viés de memória dos avaliadores.
avaliad
É
importante ressaltar que essa avaliação foi individual, dessa forma um examinador não teve
acesso à avaliação do outro.

Figura 4: Fotografia de seis meses de segmento pós-operatório:
pós operatório: grupo controle.
cont

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Figura 5: Fotografia de seis meses de segmento pós-operatório:
pós operatório: grupo experimental.
experimental
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Fonte: Arquivo pessoal (2018).

A avaliação da face foi realizada usando a Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo B),
a Escala Cosmética de Avaliação de Singer (Anexo C) a Escala de classificação proposta por
Mortier et al. (1997) (Anexo D).
A EVA é definida como uma escala psicométrica subjetiva usada para medir distintos
fenômenos comportamentais ou psicológicos baseados em gradiente linear numérico ou em
alternativas sim/não (BRASIL, 2017). Nesta pesquisa, a EVA foi utilizada para quantificar os
resultados estéticos da queiloplastia, com uma variação de zero a dez, em que zero se refere
ao pior resultado e dez ao melhor resultado possível. A escolha dessa escala se deu em função
de sua fácil aplicação e de seu uso frequente em estudos de avaliação de estética facial em
pessoas com FO (COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009; GATTI et al., 2017; KNOTT et
al., 2007; STEBEL et al., 2016).
A Escala Cosmética de Avaliação de Singer foi desenvolvida e validada por Singer et
al. (2007) e tem como objetivo avaliar a aparência de cicatrizes. Esta escala é composta por
cinco variáveis: largura máxima da cicatriz em milímetros; nível relativo à pele adjacente;
cor; presença de marcas e aparência geral. A soma total dos pontos varia de zero a cinco, na
qual zero se refere ao melhor resultado estético e cinco ao pior (SINGER et al., 2007).
A escala de Mortier é um o sistema de classificação que pontua cada elemento da face,
caracterizando tanto a fissura nasal, como as deformidades. A soma total desses pontos
demonstra o nível de correção da deformidade. Quanto melhor for a correção do lábio e do
nariz, a pontuação total será menor. A escala de classificação é composta de quatro diferentes

38

grupos de elementos anatômicos do triângulo nasolabial, que são: vermelhão do lábio
superior, porção cutânea do lábio superior, cicatriz e nariz (ZALECKAS et al., 2011).

4.7 ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA DE PIETRUSKI

A análise antropométrica da morfologia nasolabial em indivíduos com FO foi
desenvolvida e validada em 2017 por Pietruski e colaboradores. Com esta pesquisa, os autores
desenvolveram um método fotogramétrico para antropometria indireta de avaliação universal,
adequado para a avaliação da estética, morfologia e simetria nasolabial em pessoas com FO
unilateral que receberam o tratamento cirúrgico primário para a correção da fissura
(PIETRUSKI et al., 2017a, 2017b). Apesar de ser uma escala recente, a mesma já foi
reconhecida pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética (PIETRUSKI; MAJAK;
ANTOSZEWSKI, 2017).
Para a análise, foram utilizadas fotografias padronizadas em vista frontal, nas quais
realizaram-se marcações dos pontos para posterior mensuração das proporções faciais. Todo o
processo pode ser realizado com auxílio dos programas Adobe Photoshop e Image J, ou ainda,
com o sistema desenvolvido por Pietruski et al. (2017b), que é o Analyse It Doc (AID)
(PIETRUSKI et al., 2017a). Em nossa pesquisa, essa análise antropométrica foi realizada com
auxílio dos programas Adobe Photoshop e Image J.
A análise em vista frontal foi utilizada para esta pesquisa uma vez que o objetivo é
avaliar a estética facial. Para isso, um total de 36 medidas lineares foram tomadas por
indivíduo, o que culminou em 19 proporções estudadas (PIETRUSKI et al., 2017a).

4.8 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

Durante os primeiros 10 dias de pós-operatório, as complicações como ruptura da
ferida, hematoma e infecções foram documentadas, conforme estudos prévios (NKENKE et
al., 2013).

4.9 SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS

4.9.1 Variáveis dependentes
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4.9.1.1 Escala Cosmética de Avaliação de Singer

Os cinco componentes Escala Cosmética de Avaliação de Singer constituem as
variáveis dependentes. Assim, essa escala de avaliação focaliza os seguintes itens:
a)

Largura máxima da cicatriz em mm;

b)

Nível relativo à pele adjacente;

c)

Cor;

d)

Marcas;

e)

Aparência geral.

4.9.1.2 Escala de Mortier

Na Escala proposta por Mortier, os quatro componentes constituem as variáveis
dependentes. Assim, essa escala de avaliação focaliza os seguintes itens:
a)

Vermelhão do lábio superior;

b)

Porção cutânea do lábio superior;

c)

Cicatriz;

d)

Nariz.

4.9.1.3 Análise Antropométrica de Pietruski

Já na Análise Antropométrica de Pietruski, os 19 parâmetros lineares avaliados e a
norma frontal constituem as variáveis dependentes. Assim, essa escala de avaliação focaliza
os seguintes itens1:

1

a)

En1eEn2 (H) / Al1eAl2 (H);

b)

Sbal1eSbal2 (H) / Al1eAl2 (H);

c)

Ch1eCh2 (H) / Al1eAl2 (H);

d)

Al1-VRL (H) / Al2-VRL (H);

e)

Sbal1-VRL (H) / Sbal2-VRL (H);

f)

Ch1-VRL (H) / Ch2-VRL (H);

g)

Ch1-Ls (H) / Ch2-Ls (H);

h)

Cph1eCph2 (H) / Ch1eCh2 (H);

Ver lista de siglas e abreviaturas.
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i)

Cph1-Ls (H) / Cph2-Ls (H);

j)

Cph1-VRL (H) / Cph2-VRL (H);

k)

Al1-HRL (V) / Al2-HRL (V);

l)

Sbal1-HRL (V) / Sbal2-HRL (V);

m)

Cph1-Stol1 (V) / Cph2-Stol2 (V);

n)

Cph1-Sn (V) / Cph2-Sn (V);

o)

Sn-Sbal1 (D) / Sn-Sbal2 (D);

p)

Cph1-Ch1 (D) / Cph2-Ch2 (D);

q)

Cph1-Sbal1 (D) / Cph2-Sbal2 (D);

r)

Cph1-Sn (D) / Cph2-Sn (D);

s)

Al1eAl2 (H) / N-Sn (V).

4.9.2 Variáveis independentes

4.9.2.1 Sociodemográficas

a)

Idade;

b)

Sexo;

c)

Renda mensal familiar;

d)

Naturalidade.

4.9.2.2 Tipo de fissura

Os indivíduos foram categorizados em dois grupos, seguindo a classificação de Spina
et al. (1972).
a)

Fissura pré-forame incisivo;

b)

Fissura transforame incisivo.

4.10 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
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Os dados coletados foram tabulados em uma planilha do programa Excel for Windows
2010 e posteriormente foram analisados no programa BioEstat (versão 5.3), sendo descritos
em frequências absolutas, porcentagens, médias e desvio-padrão.
Para testar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-wilk, no qual a
hipótese nula foi rejeitada, com nível de significância igual a 5%, portanto as variáveis
estudadas não seguem uma distribuição normal.
Para comparação das variáveis quantitativas foi utilizado o teste de Mann Whitney
para amostras não pareadas e o teste de Wilcoxon para amostras pareadas. O nível de
significância adotado foi igual a 5%, portanto se o p-valor for menor que o nível de
significância (p < 0,05) rejeita-se a hipótese nula, isto é, existem evidencias que os grupos
diferem.

Não há conflito de interesse nesta pesquisa.
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5 RESULTADOS
5 RESULTADOS

Inicialmente, este estudo foi composto por 52 indivíduos, mas como 2 deles não
realizaram o acompanhamento de 1 mês e de 6 meses de pós-operatório, foram excluídos.
Assim, ao fim dessa pesquisa obteve-se uma população de 50 indivíduos, com 25
participantes em cada um dos grupos (experimental e controle), distribuídos de forma
randomizada.
Quanto ao acompanhamento de 1 mês, 2 pessoas não realizaram o segmento,
entretanto continuaram na pesquisa, visto que retornaram para o acompanhamento de 6
meses. Deste modo, o grupo no qual foi realizado o segmento de 1 mês foi formado por 48
participantes.
No que tange ao segmento de 6 meses, 4 pessoas não retornaram. Entretanto,
continuaram na pesquisa, pois realizaram o segmento de 1 mês. Dessa forma, o grupo no qual
foi realizado o segmento de 6 meses foi composto por 46 participantes.
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A figura 6 trás o fluxograma
fluxograma ilustrando a distribuição da população desta pesquisa nos
grupos experimental e controle, assim como nos segmentos de 1 e de 6 meses de póspós
operatórios.

Figura 6: Fluxograma ilustrando a distribuição da população nos grupos experimental
experiment e
controle, assim como nos segmentos de 1 e de 6 meses de pós-operatórios
pós operatórios.

População Inicial
• 52 indivíduos

2 pessoas foram excluídas,
excluídas pois não
realizaram o acompanhamento de 1 e de 6
meses de pós-operatório
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População Final
• 50 indivíduos

Alocados de forma randomizada

Grupo controle
• Fio reabsorvível
poliglactina 910
• 25 participantes

Grupo experimental
de

Segmento de 1 mês de
pós-operatório
24 participantes

• Octil-2-cianoacrilato
cianoacrilato
• 25 participantes

Segmento de 1 mês de
pós-operatório
24 participantes

Segmento de 6 meses
de pós-operatório

Segmento de 6 meses
de pós-operatório

• 22 participantes

• 24 participantes

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Na tabela 1 é apresentada a caracterização dos grupos experimental e controle
constituídos de 25 indivíduos cada grupo, com idade média de 3,25
3
e 3,15 anos,
respectivamente. Além disso, a cirurgia primária para a correção do lábio foi realizada em
ambos os grupos por volta dos 4 anos de idade.
Com relação ao perfil sociodemográfico, não houve discrepância na distribuição entre
homens e mulheres para os grupos experimental e controle, havendo uma maior prevalência
de indivíduos do sexo masculino.
masculin A renda mensal familiar ficou abaixo de dois salários
mínimos e a maioria dos indivíduos é oriunda do interior do estado de Sergipe em ambos os
grupos.
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Quanto à classificação da FO, no grupo experimental, 76% das pessoas tinham fissura
pré-forame e 24% transforame. Já, no grupo controle, 52% das pessoas tinham fissura préforame e 48% transforame.

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos indivíduos com FO: grupo experimental e controle,
Aracaju, 2018.
Variáveis

Grupo experimental
Adesivo de cianoacrilato
(n=25)

Grupo controle
Fio reabsorvível de
poliglactina 910
(n=25)

10 (40%)
15 (60%)

11 (44%)
14 (56%)

Idade no momento de
admissão na SEAFESE
(média, DP)

3,25 + 6,28

3,15 + 7,15

Idade da cirurgia
primária em anos
(média, DP)

4,00 + 6,10

4,10 + 7,10

Renda mensal familiar
(salários mínimos)

1,40 + 0,80

1,70 + 2,20

Naturalidade
Aracaju
Interior – Se
Outro estado

7 (28%)
15 (60%)
3 (12%)

4 (16%)
20 (80%)
1 (4%)

Tipo de fissura
Pré-forame
Transforame

19 (76%)
6 (24%)

13 (52%)
12 (48%)

Sexo
Feminino
Masculino

DP: desvio-padrão.

Na tabela 2, observa-se que a fissura mais ocorrente foi a pré-forame (64,0%), seguida
da transforame (36,0%). Levando em consideração as subclassificações, a fissura pré-forame
unilateral incompleta esquerda e a pré-forame unilateral completa esquerda formam as mais
ocorrentes (24,0%), seguida da transforame unilateral esquerda (20,0%), transforame
unilateral direita (16,0%), pré-forame unilateral incompleta direita (10,0%) e, por fim, a préforame unilateral completa direita (6,0%).

Tabela 2 - Distribuição da população segundo o tipo de fissura (SPINA, 1972). Aracaju, 2018.
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Tipo de Fissura

n

%

Pré-forame unilateral incompleta esquerda

12

24,0

Pré-forame unilateral incompleta direita

5

10,0

Pré-forame unilateral completa esquerda

12

24,0

Pré-forame unilateral completa direita

3

6,0

Transforame unilateral esquerda

10

20,0

Transforame unilateral direita

8

16,0

Frequência do grupo n(%)

32 (64%)

18 (36%)

Total

50 (100%)

Nota-se na tabela 3 que, no segmento de um mês de pós-operatório, não houve
diferença estatística significativa para a avaliação estética da face pela EVA quando
comparados o fio e o adesivo.

Tabela 3 - Estatística descritiva da avaliação dos resultados estéticos por meio da EVA.
Acompanhamento com um mês de pós-operatório, Aracaju, 2018.
ESCALA VISUAL ANALÓGICA
Material de síntese (n)

Média

Desvio padrão

Fio (24)

7,28

0,96

Adesivo (24)

7,55

1,05

p-valor
0,10

Teste de Mann-Whitney.

Pode-se observar na tabela 4, no acompanhamento de um mês de pós-operatório, que
houve diferença estatística significativa para a Escala Cosmética de Avaliação de Singer,
quando comparados o fio e o adesivo, para as variáveis: nível adjacente à pele, cor, marcas de
sutura e na aparência geral. Dessa forma, o adesivo, enquanto material de síntese cutânea,
apresentou melhores resultados.

Tabela 4 - Estatística descritiva da Escala Cosmética de Avaliação de Singer.
Acompanhamento com um mês de pós-operatório, Aracaju, 2018.
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Variáveis

Material de síntese (n)

Média

Desvio padrão

Largura máxima da

Fio (24)

0,41

0,34

cicatriz

Adesivo (24)

0,28

0,30

Fio (24)

0,61

0,31

Adesivo (24)

0,35

0,30

Fio (24)

0,72

0,25

Adesivo (24)

0,50

0,34

Fio (24)

0,65

0,35

Adesivo (24)

0,31

0,32

Fio (24)

0,34

0,28

Adesivo (24)

0,19

0,29

Nível adjacente à pele

Cor

Marcas de sutura

Aparência geral

p-valor
0,06

p<0,01*

p<0,01*

p<0,01*

p<0,01*

Teste de Mann-Whitney (*diferença estatística significativa).

No acompanhamento de um mês de pós-operatório não houve diferença significativa
para a Escala de Classificação de Mortier quando comparados os grupos (Tabela 5).

Tabela 5 - Estatística descritiva da Escala de Classificação de Mortier. Acompanhamento com
um mês de pós-operatório, Aracaju, 2018.
Material de
Desvio padrão
p-valor
Variáveis
Média
síntese (n)
Porção cutânea do lábio
Fio (24)
1,49
0,64
0,30
superior
Adesivo (24)
1,37
0,59
Cicatriz

Fio (24)

0,84

0,37

0,15
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Adesivo (24)

0,72

0,45

Fio (24)

0,94

0,60

Adesivo (24)

0,74

0,43

Fio (24)

0,99

0,54

Adesivo (24)

0,95

0,59

Vermelhão do lábio
superior
Nariz

0,13

0,61

Teste de Mann-Whitney.

Observa-se na tabela 6, que no segmento de seis meses de pós-operatório, não houve
diferença estatística significativa para a EVA, quando comparados os grupos.

Tabela 6 - Estatística descritiva da avaliação dos resultados estéticos por meio da EVA.
Acompanhamento com seis meses de pós-operatório, Aracaju, 2018.
Material de síntese (n)
Média
Desvio padrão
p-valor
Fio (22)

7,70

1,10

Adesivo (24)

8,04

1,12

0,14

Teste de Mann-Whitney.

Pode-se observar na tabela 7, no acompanhamento de seis meses de pós-operatório,
que houve diferença estatística significativa para a Escala Cosmética de Avaliação de Singer,
quando comparados o fio e o adesivo, para as variáveis: largura máxima da cicatriz, cor e
marcas de sutura. Assim, o adesivo enquanto material de síntese cutânea apresentou melhores
resultados.

Tabela 7 - Estatística descritiva da Escala Cosmética de Avaliação de Singer.
Acompanhamento com seis meses de pós-operatório, Aracaju, 2018.
Material de
Desvio padrão
p-valor
Variáveis
Média
síntese (n)
Largura máxima da
Fio (22)
0,64
0,37
p<0,01*

49

cicatriz
Nível adjacente à pele

Cor

Marcas de sutura

Aparência geral

Adesivo (24)

0,33

0,35

Fio (22)

0,64

0,34

Adesivo (24)

0,53

0,34

Fio (22)

0,62

0,48

Adesivo (24)

0,60

0,49

Fio (22)

0,61

0,34

Adesivo (24)

0,32

0,34

Fio (22)

0,22

0,31

Adesivo (24)

0,19

0,30

0,13

0,55

p<0,01*

0,71

Teste de Mann-Whitney (*diferença estatística significativa).

É possível observar na tabela 8, no acompanhamento de seis meses de pós-operatório,
que houve diferença estatística significativa para a Escala de Classificação de Mortier quando
comparados o fio e o adesivo para as variáveis cicatriz e vermelhão do lábio superior.
Portanto, o adesivo enquanto material de síntese cutânea apresentou melhores resultados.

Tabela 8 - Estatística descritiva da Escala de Classificação de Mortier. Acompanhamento com
seis meses de pós-operatório, Aracaju, 2018.
Material de
Desvio padrão p-valor
Variáveis
Média
síntese (n)
Porção cutânea do lábio
Fio (22)
1,14
0,53
0,30
superior
Adesivo (24)
1,04
0,54
Cicatriz

Fio (22)

0,80

0,34

0,01*
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Vermelhão do lábio
superior
Nariz

Adesivo (24)

0,60

0,42

Fio (22)

0,92

0,49

Adesivo (24)

0,66

0,27

Fio (22)

1,39

0,68

Adesivo (24)

1,30

0,87

0,01*

0,30

Teste de Mann-Whitney (*diferença estatística significativa).

Na tabela 9, foi realizada a comparação da avaliação estética dos resultados pósoperatórios dos diferentes avaliadores. Na EVA, os cirurgiões plásticos foram mais exigentes
do que os cirurgiões bucomaxilofaciais. Já para a Escala Cosmética de Avaliação de Singer,
houve diferença nas variáveis largura máxima da cicatriz e marca de sutura. Na Escala de
Classificação de Mortier, encontrou-se diferença estatística significativa na variável porção
cutânea do lábio superior quando os cirurgiões bucomaxilofaciais foram mais exigentes.
Assim, de maneira geral, os cirurgiões plásticos mostraram-se mais satisfeitos com o
resultado cirúrgico quando comparados aos cirurgiões bucomaxilofaciais.
Tabela 9 - Estatística descritiva das diferentes escalas, comparando-se as avaliações dos
profissionais cirurgião bucomaxilofacial e cirurgião plástico, Aracaju, 2018.
Desviop-valor
Variáveis
Avaliador
Média
Padrão
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ESCALA VISUAL ANALÓGICA
Cirurgião bucomaxilofacial

8,08

0,93

Cirurgião plástico

7,19

1,04

p<0,01*

ESCALA COSMÉTICA DE AVALIAÇÃO DE SINGER
Largura máxima da cicatriz

Nível adjacente à pele

Cor

Marcas de sutura

Aparência geral

Cirurgião bucomaxilofacial

0,47

0,33

Cirurgião plástico

0,34

0,38

Cirurgião bucomaxilofacial

0,50

0,32

Cirurgião plástico

0,55

0,34

Cirurgião bucomaxilofacial

0,60

0,29

Cirurgião plástico

0,61

0,33

Cirurgião bucomaxilofacial

0,57

0,37

Cirurgião plástico

0,36

0,36

Cirurgião bucomaxilofacial

0,19

0,27

Cirurgião plástico

0,27

0,31

0,01*

0,31

0,73

p<0,01*

0,07

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE MORTIER
Porção cutânea do lábio superior

Cicatriz

Vermelhão do lábio superior

Nariz

Cirurgião bucomaxilofacial

1,44

0,66

Cirurgião plástico

1,07

0,47

Cirurgião bucomaxilofacial

0,74

0,39

Cirurgião plástico

0,72

0,41

Cirurgião bucomaxilofacial

0,87

0,53

Cirurgião plástico

0,75

0,39

Cirurgião bucomaxilofacial

1,15

0,65

Cirurgião plástico

0,15

0,75

p<0,01*

0,64

0,05

0,08

Teste de Mann-Whitney (*diferença estatística significativa).

Na tabela 10 foram comparados os resultados dos dois tempos de segmento pósoperatório, ou seja, foi comparado o pós-operatório de um mês com o de seis meses. Na EVA,
foi observada diferença estatística significativa, na qual o resultado cirúrgico de seis meses foi
superior. Já na Escala Cosmética de Avaliação de Singer foi observada diferença estatística
significativa para a largura máxima, que piorou com seis meses de acompanhamento. Por fim,
na Escala de Classificação de Mortier encontrou-se diferença estatística significativa nas
variáveis porção cutânea do lábio superior e vermelhão do lábio superior, as quais
apresentaram melhores resultados com seis meses.

Tabela 10 - Estatística descritiva das diferentes escalas, comparando-se os dois tempos de
segmento pós-operatório, Aracaju, 2018.
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Mês de segmento

Escalas

p-valor

ESCALA VISUAL ANALÓGICA
1 mês

7,39 ± 1,06

6 meses

7,90± 1,10

p-valor

p<0,01*
ESCALA COSMÉTICA DE AVALIAÇÃO DE SINGER
Largura

Nível adjacente

máxima da

à pele

cicatriz

Cor

Marcas de

Aparência

sutura

geral

1 mês

0,32 ± 0,47

0,53 ± 0,502

0,63 ± 0,49

0,44 ± 0,50

0,24 ± 0,43

6 meses

0,48 ± 0,50

0,58 ± 0,496

0,64 ± 0,49

0,42 ± 0,50

0,22 ± 0,41

p-valor

0,02*

0,52

0,87

0,72

0,69

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE MORTIER
Porção cutânea
do lábio

Vermelhão do

Cicatriz

lábio superior

superior

Nariz

1 mês

1,44 ± 0,60

0,78 ± 0,40

0,84 ± 0,54

0,98 ± 0,58

6 meses

1,14± 0,68

0,66 ± 0,50

0,61 ± 0,60

1,13 ± 0,99

p-valor

p<0,01*

0,05

p<0,01*

0,18

Teste de Wilcoxon (*diferença estatística significativa).

Na tabela 11 são apresentados os resultados da análise antropométrica de Pietruski
com seis meses de segmento pós-operatório, quando os dois materiais de síntese cutânea
foram comparados. Observou-se diferença estatística significativa em apenas três parâmetros:
Ch1-Ls (H)/Ch2-Ls (H); Sn-Sbal1 (D)/Sn-Sbal2 (D) e Cph1-Sn (D)/Cph2-Sn (D).
Tabela 11 - Estatística descritiva da análise antropométrica de Pietruski, comparando-se os
dois materiais de síntese cutânea, com seis meses de segmento pós-operatório, Aracaju, 2018.
Parâmetros Lineares
Adesivo
Sutura
p-valor
Total

En1eEn2 (H)/Al1eAl2 (H)

Média + DP

Média + DP

0,91 + 0,07

0,90 + 0,06

Média + DP
0,48

0,91 + 0,06
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Sbal1eSbal2 (H)/Al1eAl2 (H)

0,56 + 0,15

0,59 + 0,10

0,42

0,57 + 0,13

Ch1eCh2 (H)/Al1eAl2 (H)

1,18 + 0,13

1,15 + 0,18

0,81

1,17 + 0,16

Al1-VRL (H)/Al2-VRL (H)

0,98 + 0,12

0,96 + 0,15

0,35

0,97 + 0,13

Sbal1-VRL (H)/Sbal2-VRL (H)

1,00 + 0,31

1,10 + 0,46

0,79

1,05 + 0,39

Ch1-VRL (H)/Ch2-VRL (H)

1,00 + 0,18

1,11 + 0,27

0,14

1,05 + 0,23

Ch1-Ls (H)/Ch2-Ls (H)

0,97 + 0,10

1,08 + 0,27

0,04*

1,03 + 0,20

Cph1eCph2 (H)/Ch1eCh2 (H)

0,37 + 0,39

0,31 + 0,04

0,27

0,34 + 0,28

Cph1-Ls (H)/Cph2-Ls (H)

1,13 + 0,35

1,22 + 0,45

0,53

1,18 + 0,40

Cph1-VRL (H)/Cph2-VRL (H)

1,72 + 2,06

1,25 + 0,61

0,70

1,50 + 1,55

Al1-HRL (V)/Al2-HRL (V)

1,07 + 0,10

1,06 + 0,09

0,73

1,07 + 0,09

Sbal1-HRL (V)/Sbal2-HRL (V)

1,01 + 0,18

1,03 + 0,06

0,57

1,02 + 0,14

Cph1-Stol1 (V)/Cph2-Stol2 (V)

1,15 + 0,25

1,17 + 0,25

0,97

1,16 + 0,24

Cph1-Sn (V)/Cph2-Sn (V)

0,88 + 0,10

0,92 + 0,11

0,18

0,90 + 0,10

Sn-Sbal1 (D)/Sn-Sbal2 (D)

1,00 + 0,25

1,19 + 0,24

0,01*

1,09 + 0,26

Cph1-Ch1 (D)/Cph2-Ch2 (D)

0,95 + 0,20

1,05 + 0,23

0,14

1,00 + 0,21

Cph1-Sbal1 (D)/Cph2-Sbal2 (D)

0,92 + 0,23

0,97 + 0,18

0,77

0,95 + 0,21

Cph1-Sn (D)/Cph2-Sn (D)

1,62 + 3,28

1,09 + 0,18

0,02*

1,37 + 2,36

Al1eAl2 (H)/N-Sn (V)

0,85 + 0,10

0,89 + 0,19

0,70

0,87 + 0,15

Teste de Mann-Whitney (*diferença estatística significativa).

Por fim, em nossa pesquisa, dos 50 participantes avaliados, houve apenas uma
complicação pós-operatória, que foi a deiscência parcial da ferida cirúrgica, a qual ocorreu no
grupo em que o material de síntese cutânea foi o fio reabsorvível de poliglactina 910.
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6 DISCUSSÃO
6 DISCUSSÃO

O objetivo da queiloplastia é recriar a anatomia normal do lábio sem gerar
discrepâncias verticais, tanto nas áreas circunvizinhas à fissura quanto nas áreas distais.
Apesar disso, frequentemente o lábio reparado se mostra curto na dimensão vertical mesmo
com a realização de medições cuidadosas no pré-operatório e das manobras realizadas no
transoperatório. Esses encurtamentos podem ser consequentes da contração cicatricial pós-
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operatória, mas alguns deles podem ser decorrentes também de falha na técnica cirúrgica, por
não respeitar a anatomia interna labial (TAUB; PICCOLO, 2016).
A avaliação do resultado da ferida cirúrgica, ou seja, a mensuração da aparência
estética das cicatrizes, é de extrema importância. Primeiro, porque fornece uma medida
objetiva da qualidade dos cuidados prestados. Em segundo lugar, porque permite a
comparação de resultados entre vários grupos, ajudando a determinar se um tratamento é mais
eficaz do que outro (como exemplo, permite comparar o o resultado estético de diferentes
materiais, como a sutura ou com adesivos teciduais). Dessa forma, a mensuração dos
resultados da ferida é útil para clínicos, usuários dos serviços de saúde e pesquisadores
(SINGER et al., 2007).
É notório, portanto, que uma das medidas mais relevantes de sucesso do tratamento da
FO é a aparência facial do indivíduo (ASHER-MCDADE et al., 1991). Quanto à avaliação da
estética facial em pessoas com FO, diversas escalas são utilizadas na literatura. Para esta
pesquisa selecionamos a EVA, a Escala Cosmética de Avaliação de Singer (2007), a Escala
de classificação proposta por Mortier et al. (1997), além da análise antropométrica proposta
por Pietruski et al. (2017a).
Apesar de alguns estudos utilizarem a Escala de Avaliação de Feridas de Hollander
para mensuração dos resultados cosméticos da queiloplastia em indivíduos com fissura
orofacial (BERNARD et al., 2001; KNOTT et al., 2007), nesta pesquisa foi utilizada a Escala
Cosmética de Avaliação de Singer, que foi desenvolvida e validada por Singer et al. (2007).
Hollander et al. (1995) desenvolveram, inicialmente, uma escala de avaliação de ferida para
aferir o resultado cosmético de curto prazo (uma semana de pós-operatório), entretanto, foi
observado que essa escala estava sendo utilizada para avaliar cicatrizes tardias, ou seja, com
mais de um mês de pós-operatório. Assim, estes pesquisadores propuseram e desenvolveram
uma nova escala, com o objetivo de avaliar a aparência final das cicatrizes (SINGER et al.,
2007).
A escolha da EVA para a presente pesquisa se deu em função de ser uma escala de
dados de fácil aplicação, validada, que tem sido utilizada em diversas situações clínicas para
mensurar resultados subjetivos (MATTICK et al., 2002; QUINN et al., 1995; TORIUMI et
al., 1998). Além disso, a EVA tem sido utilizada em diversas pesquisas que avaliam
resultados cosméticos de queiloplastia (COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009; GATTI et
al., 2017; KNOTT et al., 2007; STEBEL et al., 2016).
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A escolha da Escala de classificação proposta por Mortier et al. (1997), por sua vez, se
deu em função da necessidade dos pesquisadores de utilizarem uma escala própria para
pessoas com FOs, além disso, nessa escala é feita uma descrição do defeito, assim como sua
representação em desenho.
Com relação ao perfil sociodemográfico, nesta pesquisa, houve uma maior prevalência
de indivíduos do sexo masculino, a renda mensal familiar ficou abaixo de dois salários
mínimos e a maioria dos indivíduos é oriunda do interior do estado de Sergipe em ambos os
grupos. Esses resultados são condizentes com a literatura, uma vez que foi observado que a
maior parte dos indivíduos com FO apresenta renda mensal baixa, são homens, solteiros e são
oriundos do interior (CHINCHARADZE; VADACHKORIA; MCHEDLISHVILI, 2017;
ESHETE et al., 2017; JALILI; FATHI; JALILI, 2012; MANI; CARLSSON; MARCUSSON,
2010; MARCUSSON; AKERLIND; PAULIN, 2001; SINKO et al., 2005).
Dessa maneira, a deformidade facial é capaz de influenciar a capacidade desses
indivíduos de ter um emprego, ganhar crédito social e se tornar independente, o que pode
culminar em um problema socioeconômico expressivo para essa população (DANINO et al.,
2005; PERSSON; BECKER; SVENSSON, 2008). Além disso, acredita-se que o baixo nível
socioeconômico pode ser considerado um fator de risco para a ocorrência de FO, visto que a
maioria dos casos se encontra nas classes sociais mais baixas (FADEYIBI et al., 2012;
YÁÑEZ-VICO et al., 2012). Uma possível explicação para isso é que o baixo nível
socioeconômico está relacionado a déficit nutricional, falta de saneamento básico, falta de
exames pré-natais e uma maior tensão emocional durante a gestação (DRESSLER; SANTOS,
2000; HANSEN; LOU; OLSEN, 2001). Dessa forma, a FO deve ser vista como um problema
de saúde pública.
Quanto à prevalência das FOs, foi observado neste estudo que a fissura pré-forame foi
a mais frequente (64,0%), seguida pela transforame (36,0%). Esses resultados são distintos da
literatura. Em Belo Horizonte, foi observado um predomínio das fissuras transforame
(49,0%), seguidas das pós-forame (27,0%), pré-forame (19,0%) e com outros tipos de más
formações craniofaciais associadas (3,0%) (DI NINNO et al., 2011). Freitas et al. (2004), por
sua vez, observaram em São Paulo que os tipos mais comuns de FOs foram a transforame e
pós-forame (31,7%), seguida pela pré-forame (28,4%) e fissura rara da face (3,8%). Em
outros países foram observadas outras prevalências. Na Georgia, Chincharadze, Vadachkoria
e Mchedlishvili (2017) observaram que a fissura mais prevalente foi a transforame (39,8%),
seguida pela pré-forame (36,1%) e a pós-forame (24,1%); assim como Jalili, Fathi e Jalili
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(2012), no Irã, onde a fissura mais prevalente foi a transforame (51,5%), seguida pela préforame (30,1%) e pela pós-forame (18,4%). Já na Polônia, Antoszewski e Fijałkowsk (2013)
observaram que a fissura pós-forame (44,3%) foi mais frequente, seguida pela transforame
(40,0%) e pré-forame (15,7%).
Quanto à lateralidade, nesta pesquisa, houve 34 casos (68,0%) de fissuras que
acometeram o lado esquerdo da face e 16 (32,0%) o lado direito. Esses resultados são
semelhantes ao de Freitas e Silva et al. (2008) em São Paulo e ao de Manyama et al. (2011) na
Tanzânia, em que o lado esquerdo foi o mais afetado. Entretanto são distintos do estudo de
Eshete et al. (2017), os quais observaram que o lado direito é mais acometido. Apesar de a
maioria dos estudos indicar uma maior ocorrência da fissura unilateral esquerda, não há,
ainda, uma explicação plausível para esta diferenciação. Entretanto, acredita-se que, no início
da gestação, haja um maior aporte de sangue no lado direito do concepto devido a uma maior
pressão sanguínea na carótida interna direita (FREITAS et al., 2004).
Quanto às modalidades de tratamento da FO, elas são diferentes dependendo da época
de realização da cirurgia e da técnica reconstrutiva empregada. Um dos grandes problemas no
tratamento da FO é que os resultados definitivos do tratamento não são visíveis até duas
décadas após a cirurgia primária, período em que os indivíduos estarão concluindo o
tratamento cirúrgico secundário. Por conta do desenvolvimento físico e do nível de
cooperação, o resultado final não pode ser previsto quando o tratamento é iniciado (SINKO et
al., 2005).
A cirurgia primária de reparação da fissura, do lábio ou do palato, geralmente é
realizada em todas as crianças até os dois anos de idade (KRAMER et al., 2009). Mas, em
estudos nos quais foi realizada a queiloplastia a idade média da cirurgia variou. No estudo de
Collin, Blyth e Hodgkinson (2009), a idade média da cirurgia primária foi de 3 meses. Já no
estudo de Malhotra et al. (2016), a faixa etária foi de 3 a 18 meses. Halli et al. (2012)
obtiveram em sua pesquisa uma faixa etária mais elevada, de 4 e 40 meses. Por fim,
Mourougayan (2006) obteve idades entre 3 meses a 5 anos.
Na presente pesquisa foi observado que a cirurgia primária para a correção do lábio
ocorreu por volta dos 4 anos de idade, afastando-se do protocolo cirúrgico empregado pela
SEAFESE. Além disso, essa idade foi uma pouco mais alta do que os estudos anteriores
(COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009; MALHOTRA et al., 2016). Essa idade mais
avançada de realização da queiloplastia está no fato de a idade média da população da

58

pesquisa ser de 3,2 anos. Assim, em alguns indivíduos, a cirurgia primária de correção da
fissura aconteceu tardiamente, sendo esses últimos operados já adultos.
Uma das explicações para que esses indivíduos cheguem tardiamente à SEAFESE está
no fato de a população de nossa pesquisa ser carente. Ressalta-se que a maior parte dessas
pessoas recebe pouco mais de um salário mínimo. Um outro fator complicador está no fato de
que essas famílias têm um aumento nos gastos financeiros e fortes impactos sociais e
pessoais, com o nascimento de um bebê com FO, o que gera um alto nível de estresse nos pais
(HUNT et al., 2005; KRAMER et al., 2007; STRAUSS; BRODER, 1991). Essas afirmações
corroboram o estudo de Massenburg et al. (2016), que avaliaram as dificuldades de acesso das
pessoas com FO, o problema mais comumente relatado foi "custos de viagens" (60,7%),
seguida pela "falta de consciência do indivíduo" (54,1%) e "falta de recursos financeiros"
(52,8%). Em um estudo anterior, Nahar e Costello (1998) também já afirmavam que o custo
de viagem é o que mais dificulta o acesso dos usuários aos centros de tratamento de fissuras
orofaciais, o que está diretamente associado à baixa utilização dos serviços de saúde por parte
dessas pessoas.
Esta dificuldade de acesso gera um grande problema de saúde pública no Brasil, uma
vez que entre 2009 e 2013 menos de 20% das crianças nascidas com FOs foram submetidas
ao tratamento de correção cirúrgica da FO, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A
baixa cobertura observada para os procedimentos cirúrgicos para tratar as FOs indica que é
necessário um melhor gerenciamento e planejamento governamental de serviços de saúde em
um nível terciário (hospital) para atender às necessidades das pessoas com FOs no SUS
(SOUSA; RONCALLI, 2017).
Quanto à reconstrução labial de uma pessoa com FO congênita, esta oferece vários
desafios ao cirurgião, tais como a variabilidade no tamanho e severidade da fissura, o grau de
deformidade nasal e a quantidade de tecido disponível. O lábio com FO deve ser visto como
uma estrutura trilaminar composta de pele externa, mucosa interna e músculo central, no qual
cada componente deve ser reparado a fim de coincidir o lado com a FO com o lado não
envolvido (TAUB; PICCOLO, 2016). Assim, os objetivos da cirurgia de reparo do lábio
abarcam a restauração funcional do lábio, além de se obter resultados estéticos favoráveis e
minimizar o desconforto pós-operatório dos indivíduos (MOUROUGAYAN, 2006). Pode-se
observar, portanto, que os resultados estéticos e funcionais em longo prazo exigem uma
técnica meticulosa e flexível, além de serem uma das questões mais preocupantes para os pais
de crianças com fissuras orofacias (MALHOTRA et al., 2016; KNOTT et al., 2007).
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Houve numerosos estudos sobre o uso de octil-2-cianoacrilato em lacerações faciais,
no entanto, poucos autores estudaram seu uso em casos de fissura labial (MALHOTRA et al.,
2016). Segundo Penoff (1999), os adesivos de pele são contraindicados em áreas altamente
móveis ou em locais onde o alinhamento exato da pele se faz necessário, como acontece na
face ou pálpebras. Porém, Malhotra et al. (2016) demonstraram que esta contraindicação
relativa não se aplica ao reparo de lábios com FO, visto que após a queiloplastia em crianças,
mesmo com lábio constantemente em movimento, durante a alimentação, sucção, choro e
sorriso, nenhuma das crianças do estudo apresentou deiscência ou qualquer outra complicação
da ferida.
Quanto aos estudos anteriores que utilizaram os adesivos teciduais em queiloplastia de
pessoas com FO, alguns deles o fizeram tanto em fissuras unilaterais, quanto em bilaterais
(COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009; COOPER; PAIGE, 2006; KNOTT et al., 2007).
Já outras pesquisas empregaram o adesivo tecidual em reparos de lábios de FO unilaterais
apenas (HALLI et al., 2012; MALHOTRA et al., 2016; WILSON; MERCER, 2008).
Malhotra et al. (2016) salientam ainda que o adesivo de cianoacrilato não é indicado em áreas
de alta tensão, especialmente em grandes áreas de ferida cirúrgica, por isso em nossa pesquisa
não foram incluídos indivíduos com fissuras bilaterais, visto que nesses casos a área da ferida
cirúrgica é praticamente o dobro dos casos unilaterais.
Na presente pesquisa foram comparados os resultados estéticos de dois materiais
diferentes de síntese cutânea para a cirurgia de queiloplastia. Comparou-se o material de
síntese convencional, utilizado na SEAFESE, o fio de sutura reabsorvível de poliglactina 910
(Vicryl rapide™, Ethicon Inc, Somerville, NJ, USA) com o octil-2-cianoacrilato
(Dermabond™, Ethicon, Somerville, NJ), um adesivo tecidual.
Inovações e refinamentos nas técnicas cirúrgicas continuam a produzir ganhos
significativos cosméticos e funcionais. Dessa forma, os adesivos de tecidos estão sendo
desenvolvidos e oferecem uma alternativa viável às técnicas tradicionais sem comprometer o
fechamento adequado das feridas. Muito embora esses adesivos estejam disponíveis há vários
anos, nenhum composto específico foi estabelecido como o agente ideal para facilitar o
fechamento e cura da ferida (KNOTT et al., 2007). Além disso, os cuidados pós-operatórios
da ferida cirúrgica, o desconforto associado à remoção de sutura e a necessidade de retornos
adicionais para remoção de sutura são razões que encorajam a utilização de novas tecnologias
que possam substituir a necessidade da utilização das suturas (MALHOTRA et al., 2016).
Deste modo, o uso dos adesivos modernos representa uma técnica adjuvante alternativa para a
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síntese cutânea e seu uso tem sido adotado em grandes centos há pelo menos uma década
(COLLIN; BLYTH; HODGKINSON, 2009).
No pós-operatório com um mês de seguimento foi observado, em nossa pesquisa, que
o fio reabsorvível e o adesivo tecidual apresentaram resultados estéticos semelhantes para a
Escala Visual Analógica e para a Escala de Classificação de Mortier. Entretanto, na avaliação
específica da cicatriz, que foi realizada através da Escala Cosmética de Avaliação de Singer,
foi observado que o adesivo tecidual apresentou melhores resultados cosméticos para as
variáveis nível adjacente à pele, cor, marcas de sutura e aparência geral.
No pós-operatório, com seis meses de segmento, os resultados foram parecidos ao
acompanhamento de um mês. Assim, também não houve diferença estatística significativa
para a EVA. Já na Escala de Classificação de Mortier, foi observado que o adesivo tecidual
apresentou melhores resultados cosméticos para as variáveis cicatriz e vermelhão do lábio
superior. E por fim, para a Escala Cosmética de Avaliação de Singer, o adesivo, enquanto
material de síntese cutânea, apresentou melhores resultados estéticos para as variáveis largura
máxima da cicatriz e marcas de sutura.
Vale ressaltar que a importância de se melhorar os resultados estéticos da queiloplastia
se dá em função de quanto maior assimetria nasolabial, menos esses indivíduos são
considerados agradáveis esteticamente (DESMEDT et al., 2015). Assim, quanto à aparência
geral, em alguns estudos nos quais foram utilizados os adesivos teciduais observou-se um
resultado cosmético equivalente ao fechamento de sutura tradicional (KNOTT et al., 2007;
SHAMIYEH et al., 2001; TRITLE; HALLER; GRAY, 2001). Por outro lado, outros estudos
obtiveram melhores resultados cosméticos com uso do octil-2-cianoacrilato para o
fechamento da pele nos reparos de fissuras labiais, tanto em crianças quanto em adultos
(COOPER; PAIGE, 2006; MAGEE et al., 2003; TORIUMI et al., 1998).
Já em relação às marcas de sutura, nesta pesquisa foi obtido melhor resultado com o
uso do adesivo. Mourougayan (2006) afirma que a utilização de fios de sutura reabsorvíveis
para o fechamento da pele é uma alternativa viável, mas estes também podem deixar marcas
permanentes, dependendo do tempo que o fio demora para reabsorver. Esses resultados
corroboram o estudo de Halli et al. (2012) que verificaram que na queiloplastia o fio não
reabsorvível Prolene™ 6-0 deixou marcas de sutura, o que não ocorre com o uso do adesivo
tecidual. Assim, na nossa pesquisa, mesmo com a utilização de fios reabsorvíveis, algumas
pessoas ficaram com marcas de sutura na pele.
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Quanto à avaliação da cicatriz, na presente pesquisa foram obtidos melhores resultados
com o uso do adesivo tecidual. Os estudos de Halli et al. (2012) corroboram esses achados,
visto que foi observada uma cicatriz mais linear e estética com o uso do adesivo tecidual.
Malhotra et al. (2016), que também utilizaram o adesivo tecidual para a queiloplastia,
observaram em seu estudo uma cicatriz normal e sem hipertrofia em todos os participantes.
Além disso, várias vantagens são observadas com o uso dos adesivos teciduais, entre elas a
redução do tempo cirúrgico, a formação de barreira protetora, os cuidados pós-operatórios
simplificados e um melhor resultado cicatricial, o que apoia o uso do octil-2-cianoacrilato nas
queiloplastias como uma alternativa às suturas da pele (MAGEE et al., 2003; MALHOTRA et
al., 2016).
Uma preocupação da presente pesquisa seria sobre a influência da aparência geral da
face sobre a avaliação específica da estética nasolabial. No entanto, Kocher et al. (2016)
afirmaram que a estética da área ao redor do nariz e dos lábios não afeta o resultado da
avaliação da aparência nasolabial em crianças com FO, assim, os estudos sobre estética facial
não precisam recortar as áreas externas à fissura, em vez disso, a imagem completa da face
pode ser utilizada na avaliação.
Na presente pesquisa, para a avaliação dos resultados estéticos, foram selecionados
diferentes profissionais da saúde, mas que tinham conhecimento na área de FO. Diversos
estudos demonstraram que a amostra de avaliadores deve ser maior e mais heterogênea
possível, com o objetivo de reduzir influências individuais (EVANKO; FREEMAN;
CISNEROS, 1997; MORRIS, 1994). Além disso, os profissionais selecionados não estavam
relacionados ao tratamento de FO, ou seja, não faziam parte de centros ou grupos de
tratamento de FO, visto que profissionais que tratam indivíduos com FO são menos críticos
na avaliação da estética facial, pois são conscientes das limitações do processo de reabilitação,
assim tendem a ser menos críticos com as imperfeições do perfil facial (ALMEIDA et al.,
2013; FERRARI JÚNIOR et al., 2015; SILVA FILHO et al., 2003).
No nosso estudo, quando foram comparados os diferentes avaliadores, ou seja, a
avaliação do cirurgião bucomaxilofacial com a avaliação do cirurgião plástico foi observado
na EVA que os cirurgiões plásticos foram mais exigentes. Por outro lado, na Escala
Cosmética de Avaliação de Singer e na Escala de Classificação de Mortier, os cirurgiões
bucomaxilofaciais foram mais exigentes. Portanto, de maneira geral, os cirurgiões plásticos
mostraram-se mais satisfeitos com o resultado cirúrgico quando comparados aos cirurgiões
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bucomaxilofaciais, que foram mais exigentes. Dessa forma, observa-se que os diferentes
profissionais da área da saúde possuem percepções distintas quanto à estética facial.
Foi observado na literatura que as pesquisas as quais estudaram a estética facial
geralmente fizeram avaliações comparativas entre pessoas com FO, profissionais
(ortodontistas ou cirurgiões) e leigos (KOCHER et al., 2016; MOSMULLER et al., 2015;
PAUSCH et al., 2016; SINKO et al., 2005; STRAUSS; BRODER; HELMS, 1988). Mas não
foram observados estudos que compararam a percepção dos dois profissionais envolvidos
diretamente nas cirurgias primárias reconstrutivas da FO, que são o cirurgião plástico e o
cirurgião bucomaxilofacial.
Quanto à comparação do acompanhamento pós-operatório de um mês com o de seis
meses, notou-se na presente pesquisa que para a EVA houve diferença estatística significativa
na qual o resultado cirúrgico de seis meses foi superior. O mesmo resultado foi encontrado na
Escala de Classificação de Mortier na qual as variáveis porção cutânea do lábio superior e
vermelhão do lábio superior apresentaram melhores resultados com seis meses. Sabe-se que o
tempo é uma varivável de extrema importância para o processo de cura das cicatrizes na
queiloplastia (GAILEY, 2016). Dessa forma os resultados encontrados em nossa pesquisa são
esperados, visto que com o passar do tempo é previsto que ocorra uma melhora da cicatriz,
assim os resultados cosméticos são favorecidos.
Entretanto, na Escala Cosmética de Avaliação de Singer, foi observada, em nossa
pesquisa, diferença estatística significativa para a largura máxima, que piorou com seis meses
de acompanhamento. Acredita-se que essa cicatriz se tornou um pouco mais larga, pois
segundo Malhotra et al. (2016), o lábio é uma estrutura que está constantemente em
movimento, durante a alimentação, sucção, choro e sorriso, o que pode levar a um pequeno
alargamento da cicatriz.
Na nossa pesquisa, dos 50 participantes do estudo houve apenas uma complicação, que
foi a deiscência parcial da ferida cirúrgica, a qual ocorreu no grupo em que o material de
síntese cutânea foi o fio reabsorvível de poliglactina 910, como a deiscência foi parcial não
houve a necessidade de uma nova reintervenção cirúrgica. Entretanto, acredita-se que esta
complicação não esteja ligada diretamente ao material de síntese cutânea, visto que a causa da
deiscência foi traumatismo local. Vale salientar que, nesta pesquisa, não foi observada
nenhuma complicação trans ou pós-operatória com o uso do adesivo octil-2-cianoacrilato.
Este dado corrobora estudos anteriores, nos quais foi utilizado o octil-2-cianoacrilato
(Dermabond™, Ethicon, Somerville, NJ) e não foram observadas complicações reacionadas
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ao procedimento, como infecção da ferida, deiscência, obstrução nasal ou adesão das
pálpebras (KNOTT et al., 2007; MAGEE et al., 2003; TORIUMI et al., 1998). Da mesma
forma, não houve deiscência da ferida em nenhum indivíduo com o uso do octil-2cianoacrilato nas queiloplastias de fissura labiais uniliterais (MALHOTRA et al., 2016).
Collin, Blyth e Hodgkinson (2009), por outro lado, em seu estudo relataram duas
complicações, uma no grupo onde foi utilizada a sutura e outra no grupo do adesivo. No
grupo no qual utilizou-se o adesivo houve a necessidade de nova reintervenção para explorar
um ponto de sangramento e no grupo no qual foram utilizadas suturas não reabosvíveis houve
a necessidade de intervenção em centro cirúrgico, com anestesia geral, para remoção das
suturas do labio. Logo, observa-se que os dois materiais são seguros e praticamente não há
complicações relacionadas ao seu uso.
Collin, Blyth e Hodgkinson (2009) ressaltam ainda, em sua pesquisa, que houve
diminuição dos custos hospitalares com o uso do Dermabond™, em até 2115 reais por
criança, pois além de ter ocorrido redução do tempo de internação, com o uso do
Dermabond™ não houve mais necessidade de novas readmissões para realizar remoção de
sutura com sedação. Knott et al. (2007), por outro lado, afirmam que uma limitação para a
adoção da aplicação do Dermabond™ é o custo do material, que pode ser até 4 vezes mais
caro do que as suturas. Dessa forma, nota-se que apesar de o valor absoluto do adeviso
tecidual ser superior ao das suturas, em até 4 vezes, quando observam-se os custos totais, o
Dermabond™ torna-se mais acessível, visto que há diminuição dos custos hospitalares.
Quanto à análise antropométrica de Pietruski et al. (2017a), que no nosso estudo foi
realizada nas fotografias com seis meses de segmento pós-operatório, os dois materiais de
síntese cutânea foram comparados e foi notada uma diferença estatística significativa em
apenas três das dezenove proporções, que foram: Ch1-Ls (H)/Ch2-Ls (H), Sn-Sbal1 (D)/SnSbal2 (D) e Cph1-Sn (D)/Cph2-Sn (D).
Na proporção Ch1-Ls (H)/Ch2-Ls (H) foi observado um menor valor nos indivíduos
onde o material de síntese cutânea foi o adesivo (adesivo: 0,97 + 0,10; fio: 1,08 + 0,27).
Comparando esses resultados com os achados do grupo controle de Pietruski et al. (2017b),
que foi de 0,97 + 0,10, o grupo tratado com adesivo tecidual ficou mais similar ao grupo
controle, o qual não tinha FO.
Já na proporção Sn-Sbal1 (D)/Sn-Sbal2 (D) foi observado um menor valor, também,
nos indivíduos onde o material de síntese cutânea foi o adesivo (adesivo: 1,00 + 0,25; fio:
1,19 + 0,24). Novamente, quando comparado esses resultados com os achados do grupo
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controle de Pietruski et al. (2017b), 0,98 + 0,12, o grupo tratado com adesivo tecidual ficou
mais similar ao grupo controle.
Por outro lado, na proporção Cph1-Sn (D)/Cph2-Sn (D) foi observado um maior valor
nos indivíduos onde o material de síntese cutânea foi o adesivo (adesivo: 1,62 + 3,28; fio: 1,09
+ 0,18). Assim, também foram comparandos esses resultados com os achados do grupo

controle de Pietruski et al. (2017b), 0,99 + 0,05, mas nessa proporção os indivíduos tratados
com o fio reabsorvível foram os que ficaram mais similares ao grupo controle.
Portanto, pode-se observar por meio da análise antropométrica de Pietruski et al.
(2017a), que das 19 proporções avaliadas em apenas três foi observada uma diferença
estatística significativa. Mas, em duas das três proporções com diferença, o adesivo tecidual
obteve resultados mais próximos da população que não apresenta FO. Assim, acredita-se que
o adesivo tecidual octil-2-cianoacrilato é um bom substituto para as suturas nas cirurgias de
queiloplastia.
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O perfil sociodemográfico da população estudada é de indivíduo com idade média de
3,2 anos, com renda mensal familiar abaixo de dois salários mínimos e natural do interior do
estado de Sergipe. A maior parte dessas pessoas tinha fissura pré-forame incisivo.
Houve uma pequena taxa de complicações pós-operatória, visto que ocorreu apenas
uma deiscência parcial da ferida cirúrgica, no grupo controle.
Quanto aos resultados estéticos da queiloplastia, os adesivos teciduais apresentaram
um resultado cosmético superior às suturas reabsorvíveis. Na avaliação de 06 meses, o
adesivo apresentou resultados superiores na análise antropométrica de Pietruski e nas escalas
de Singer e Mortier.
Na comparação entre cirurgiões plásticos e cirurgiões bucomaxilofaciais, houve
diferença na avaliação das variáveis porção cutânea do lábio, largura máxima da cicatriz e
marcas de sutura, sendo que os cirurgiões bucomaxilofaciais foram mais exigentes.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(MENOR DE IDADE)
Título da pesquisa: “Avaliação dos resultados estéticos da queiloplastia em indivíduos
com fissura labial unilateral, utilizando dois materiais diferentes para síntese cutânea”
Pesquisadora: Rosany Larissa Brito de Oliveira
Pesquisador: Luiz Carlos Ferreira da Silva

Tel: (79)988397717
Tel: (79)999825253

Esse estudo visa pesquisar sobre qualidade de vida. Para isso, gostaríamos de contar
com a colaboração do seu filho durante alguns minutos para responder um questionário. Serão
feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos: saúde física, vida emocional, relação com os
amigos e familiares, meio-ambiente.
Gostaríamos de deixar claro que esta pesquisa é independente do tratamento do seu
filho e em nada influenciará caso o(a) senhor(a) não estiver de acordo em participar.
Asseguramos que todas as informações prestadas são sigilosas e serão utilizadas somente para
esta pesquisa. A divulgação das informações será anônima e em um conjunto com as
respostas de um grupo de pessoas.
Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se a vontade para fazêla.
Eu
________________________________________
RG_____________,
responsável pelo menor ___________________________________ RG____________,
concordo que o mesmo participe da pesquisa como sujeito e depois de ter sido explicado
sobre o assunto, aceitei de livre e espontânea vontade em participar. Minha participação é
voluntária, e a criança poderá se recusar a responder a qualquer pergunta feita, assim como ter
direito de sair da pesquisa em qualquer momento, sem justificativa. Também concordo que
sejam tiradas fotografias somente da boca da criança para registro. Os resultados do estudo
podem ser apresentados em trabalhos ou revistas da área da saúde, sem, contudo, divulgar
meu nome e identidade.
_________________________, _________, de _____________ de 201_____.

____________________________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

____________________________________________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa

79

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(MAIOR DE IDADE)
Título da pesquisa: “Avaliação dos resultados estéticos da queiloplastia em indivíduos
com fissura labial unilateral, utilizando dois materiais diferentes para síntese cutânea”
Pesquisadora: Rosany Larissa Brito de Oliveira

Tel: (79)988397717

Pesquisador: Luiz Carlos Ferreira da Silva

Tel: (79)999825253

Esse estudo visa pesquisar sobre qualidade de vida. Para isso, gostaríamos de contar
com a sua colaboração durante alguns minutos para responder um questionário. Serão feitas
várias perguntas sobre diferentes aspectos da sua vida: saúde física, vida emocional, relação
com os amigos e familiares, meio-ambiente.
Gostaríamos de deixar claro que esta pesquisa é independente do seu tratamento do e
em nada influenciará caso o(a) senhor(a) não estiver de acordo em participar. Asseguramos
que todas as informações prestadas são sigilosas e serão utilizadas somente para esta pesquisa.
A divulgação das informações será anônima e em um conjunto com as respostas de um grupo
de pessoas.
Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se a vontade para fazêla.
Eu

_____________________________________________

RG__________________, concordo em participar da pesquisa, como sujeito, depois de ter
sido explicado sobre o assunto, aceitei de livre e espontânea vontade em participar. Minha
participação é voluntária, e poderei me recusar a responder qualquer pergunta feita, assim
como terei direito de sair da pesquisa em qualquer momento, sem justificativa. Também
concordo que sejam tiradas fotografias somente da boca da criança para registro. Os
resultados do estudo podem ser apresentados em trabalhos ou revistas da área da saúde, sem,
contudo, divulgar meu nome e identidade.

_________________________, _________, de _____________ de 201_____.

____________________________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

____________________________________________________________
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Assinatura do responsável pela pesquisa

APÊNDICE B
IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO

IDADE (em anos completos)

DATA DE NASCIMENTO

___/___

____/____/____

SEXO
Masculino

(1)

Feminino

(2)

RENDA MENSAL FAMILIAR

Valor R$

Até 1 salário mínimo

(1)

De 1 a 2 salários mínimos

(2)

Mais de 2 salários mínimos

(3)

NATURALIDADE:

TIPO DE FISSURA:

81

82

ANEXOS
ANEXO A
DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA
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ANEXO B
ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA)
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ANEXO C
ESCALA COSMÉTICA DE AVALIAÇÃO DE SINGER
Parâmetros

Encontrado

Pontos

Largura máxima da cicatriz em

<= 2 mm

0

> 2 mm

1

Elevado

1

Mesmo nível

0

Com depressão

1

A mesmo que a pele circundante

0

Cor diferente (vermelho, marrom)

1

Ausente

0

Presente

1

Boa ou justa

0

Pobre ou feia

1

mm

Nível relativo à pele adjacente

Cor

Marcas

Aparência geral
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ANEXO D
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE MORTIER
Quadro A
Avaliação
Arco do cupido e filtro
muito largo

Diagrama

Pontos
2

Columela é muito curta

0,5

Lábio é muito curto

1

Lábio é muito longo

1

Diástase do músculo
orbicular

3

Arco do cupido e filtro
muito estreito

4

Quadro B
Avaliação
Reta, na borda do filtro

Diagrama

Pontos
0

Reta, deprimida

1

Reta, proeminente

1

Retalhos triangulares de
boa qualidade

0

Retalhos triangulares de
má qualidade e/ou posição

2
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Quadro C
Avaliação
Protuberância

Diagrama

Pontos
0,5

Entalhe

0,5

Lateral do lábio muito
grossa

1

Lateral do lábio muito fina

3

Defeito na linha
transferida

0,5

Quadro D
Avaliação
Defeito na parte superior
da asa do nariz

Diagrama

Pontos
0,5

Alta posição da asa do
nariz

0,5

Baixa posição da asa do
nariz

0,5

Asa do nariz achatada,
hipoplásica

3

Desvio de septo

2

Narina larga

0,5

Narina estreita

0,5

Base da columela muito
larga

0,5

Base da columela muito
estreita

0,5

Envoltório da asa do nariz
insuficiente

0,5

Envoltório da asa do nariz
excessivo

0,5

