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     RESUMO 

 A fissura de labio e/ou palato (FL/P) destaca-se entre as anomalias congênitas 
que apresentam uma grande diversidade clínica. A sua etiologia é multifatorial com 
interação entre fatores genéticos e ambientais. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
associação dos polimorfismos no gene TGFB3 (rs2268626) e o gene BMP4 (rs17563) 
com as FL/P não sindrômicas e seus subfenótipos. A amostra foi composta por 383 
indivíduos com FL/P atendidos no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, 450 
pacientes com ausência de FL/P e de agenesia dentária atendidos no Programa de 
Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (PTTPO-UFRJ) e 50 indivíduos portadores de agenesia dentária isolada 
atendidos no PTTPO-UFRJ. Foi preenchido um prontuário para cada indivíduo com 
informações relativas a anamnese e ao exame clínico. A genotipagem dos 
polimorfismos seleccionados foram realizadas por PCR em tempo real usando o 
método de ensaio Taqman a partir de um DNA genômico isolado a partir de células 
epiteliais bucais de todos os indivíduos. Não foi observada uma diferença estatística 
significativa em relação a distribuições de genótipos ou alelos para TGFB3 entre os 
subgrupos de FL/P e o grupo controle. Para o gene BMP4, houve diferença significativa 
nas freqüências dos genótipos entre o grupo caso e o controle (p = 0,0007). Quanto ao 
tipo de FL/P, houve diferença estatística entre fissura de lábio e o grupo controle (p = 
0,00009). Estes resultados sugerem que o polimorfismo do gene BMP4 (rs17563) está 
associado com FL/P, enquanto que polimorfismos no gene TGFB3 e BMP4 estão 
associados à agenesia dentária isolada. 

Palavras-chave: Anomalias craniofaciais; Anodontia; Polimorfismo genético; Proteína 
morfogenética óssea; Fator de crescimento transformante beta; Saúde pública. 
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ABSTRACT 

 Cleft lip and/or palate detached among the congenital anomalies that show clinic 
diversity. These defects are thought to be multifactorial with an interaction between 
genetic and environmental factors.The aim of this study was to evaluate the association 
of the polymorphisms in the TGFB3 gene (rs2268626), and the BMP4 gene (rs17563) 
with nonsyndromic oral clefts. The sample consisted of 383 individuals with 
nonsyndromic oral clefts ascertained through a public reference hospital of oral cleft 
rehabilitation in Rio de Janeiro, 450 subjects without nonsyndromic oral clefts and tooth 
agenesis recruited at Dental Clinic in Federal University of Rio de Janeiro (PTTPO-
UFRJ) and 50 individuals with isolated tooth agenesis treated at PTTPO-UFRJ. Cleft 
type and tooth agenesis data were collected by clinical examination and confirmed 
through their medical records. Risk factors were obtained through a questionnaire. 
Genotyping of the selected polymorphisms for TGFB3 and BMP4 were carried out by 
real-time PCR using the Taqman assay method from a genomic DNA isolated from 
buccal epithelial cells of all individuals. No significant association in relation to genotype 
or allele distributions for TGFB3 polymorphism was found between oral cleft subgroups 
and control. For BMP4, there were significant differences in the genotypes frequencies 
between oral cleft and control group (p=0.0007). Regarding cleft type, there were 
statistical differences between cleft lip and control group (p=0.00009). These results 
suggest that the risk of oral cleft may be influenced by variation on BMP4 gene. Our 
results also demonstrate evidence for the association of polymorphism in TGFB3 gene, 
and in BMP4 genes related to tooth agenesis. 

Key words: Craniofacial anomalies; Anodontia; Genetic polymorphisms; Bone 
morphogenetic protein; Transforming growth factor beta; Public health. 
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1. INTRODUÇÃO   

Malformação congênita pode ser definida como todo defeito na constituição de 

um ou mais órgãos que determine uma anomalia morfológica estrutural presente no 

nascimento devido a causa genética, ambiental ou ambas. Entre as malformações 

congênitas que podem afetar a cavidade oral e, em casos raros, algumas regiões da 

face, estão as fissuras labiopalatais (FL/P) que podem comprometer, individualmente ou 

em conjunto, o lábio, o arco dentário e o palato (Leite et al., 2001). Geralmente são 

subdivididas em fissura labial isolada (FL), fissura labial acompanhada por fissura do 

palato (FLP) e fissura palatina isolada (FP) (Mossey et al., 2009). A incidência de 

fissuras de labio e/ou palato (FL/P) varia de 1/500 a 1/2500 nascidos vivos, em 

decorrência da etnia e localização geográfica (Murray, 2002).  

Os recém nascidos com FL/P apresentam dificuldade de sucção, deglutição e 

respiração resultando em problema nutricional e ganho de peso nas primeiras semanas 

de vida (Clarren et al., 1987). Os indivíduos afetados por esta malformação exigem 

tratamento multidisciplinar, incluindo cuidado cirúrgico, nutricional, fonoaudiológico, 

odontológico, intervenções médicas e comportamentais da infância à idade adulta. 

Assim, representa um problema de saúde pública tanto em termos de custos médicos 

quanto em relação à carga emocional aos pacientes e seus familiares (Little et al., 

2004). 

 Neste contexto, pequenas malformações adicionais também podem estar 

presentes na FL/P. Dentre estas, as agenesias dentárias merecem atenção especial, 

uma vez que são encontradas mais frequentemente em indivíduos portadores de FL/P 

do que na população em geral (Pedro et al., 2011; Tannure et al., 2012) e podem ser 

consideradas como parte do fenótipo da FL/P (Letra et al., 2007; Vieira, 2008). 
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Embora a FL/P destaque-se por representar a anomalia craniofacial mais comum 

nos seres humanos, ainda não se encontra claramente estabelecida, demonstrando ser 

um assunto controverso, sem um conhecimento exato de sua real etiologia (Chung et 

al., 2000; Strong e Buckmiller, 2001). A FL/P é considerada complexa, envolvendo tanto 

fatores genéticos como ambientais, caracterizando uma herança multifatorial. Explorar 

as interações gene-ambiente auxilia na compreensão dos mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento e estabelecimento desta anomalia (Murray, 2002; Kohli e Kohli, 2012).  

Estudos epidemiológicos e experimentais sugerem que a exposição a diversos 

fatores ambientais, durante a gravidez, podem estar relacionados à etiologia das FL/P, 

por desempenhar algum papel durante o desenvolvimento craniofacial do feto. Dentre 

eles pode-se citar: a altitude (Castilla et al., 1999; Poletta et al., 2007), o uso de ácido 

fólico (Shaw et al., 1995; Czeizel et al., 1999; Itikala et al., 2001), o uso de 

medicamentos (Bliek et al., 2009; Zarante et al., 2009), a exposição ocupacional 

(García et al., 1999; Lorente et al., 2000), gestantes portadoras de diabetes mellitus 

(Spilson et al., 2001), o consumo de álcool (Spilson et al., 2001; Leite & Koifman, 2009; 

Zarante et al., 2009) e o tabagismo durante a gestação (Chung et al., 2000; Little et al., 

2004; Leite & Koifman, 2009). 

Diversos genes e loci candidatos foram associados a FL/P em diferentes estudos 

e populações (Slayton et al. 2003; Kim et al., 2003; Vieira et al. 2003; Ichikawa et al., 

2006; Letra et al., 2007; Lin et al. 2008; Reutter et al., 2008; Letra et al., 2009; Menezes 

et al., 2010; Suazo et al., 2010; Suazo et al. 2010; Letra et al., 2012). A maioria desses 

genes foi selecionada a partir de resultados de estudos genéticos utilizando-se modelos 

animais (Brunet et al., 1995; Proetzel et al., 1995; Koo et al., 2001; Liu et al., 2005). 

Um desses genes candidatos é o Fator de Crescimento Transformante Beta 3 

(TGFB3) que encontra-se expresso principalmente nas células do epitélio da borda 

medial das prateleiras palatinas (Gato et al., 2002). Este gene apresenta um papel 

importante na embriogênese, uma vez que age como indutor na mediação das 

interações epitélio-mesênquima, incluindo o desenvolvimento facial, através da 

regulação da proliferação celular, diferenciação, apoptose e condrogênese (Nawshad et 

al., 2004).  
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O gene da Proteína Morfogenética 4 do Osso  (BMP4) apresenta papel 

fundamental no desenvolvimento do esqueleto atuando na indução do mesoderma, 

diferenciação de osteoblastos e condrócitos, formação cartilaginosa e óssea, e 

desenvolvimento craniofacial (Wan e Cao, 2005). Estudos realizados na China (Lin et 

al. 2008) e no Chile (Suazo et al. 2010) demonstraram que polimorfismos no gene 

BMP4 podem estar relacionadas à FL/P. 

É importante que ocorra um maior conhecimento dos fatores genéticos e 

ambientais envolvidos na FL/P para entendermos melhor a sua etiologia, 

particularmente em função de diferentes populações e origens étnicas, uma vez que 

este fator, etnia, afeta significativamente a expressão diferenciada dos genes. A 

identificação dos fatores envolvidos na FL/P pode permitir manipular os fatores 

ambientais de indivíduos identificados como geneticamente predispostos na tentativa 

de tratamento ou mesmo prevenção dessas malformações congênitas (Lidral & Moreno, 

2005).  

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre os fenótipos 

e subfenótipos da FL/P e da agenesia dentária e as variações nos genes TGFB3 e 

BMP4 em indivíduos do estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS OROFACIAIS 

 
 O desenvolvimento da cabeça e da face compreende um dos mais complexos 

eventos durante o desenvolvimento embrionário, coordenado por uma rede de fatores 

de transcrição e moléculas de sinalização juntamente com as proteínas que conferem 

polaridade da célula e interações célula-célula. Perturbação desta cascata de eventos 

rigidamente controlada pode resultar em uma fenda facial, onde o primórdio facial, em 

última análise não se adere, não se fusiona ou não forma as estruturas adequadamente 

(Stanier e Moore, 2004, de Oliveira Demarchi et al., 2010). 

 
2.1.1 Desenvolvimento do Lábio  

 O lábio superior é formado a partir dos processos maxilares e processos nasais 

mediais, ocorrendo a fusão entre a extensão anterior do processo maxilar e a face 

lateral do processo nasal medial. Esta fusão requer a ocorrência coordenada entre 

crescimento das proeminências faciais, exata localização, e apoptose e/ou 

diferenciação do epitélio que forma a ponte nasal transitória entre os processos 

maxilares e frontonasal. Por volta da 7ª semana de vida intrauterina, a degradação da 

ponte nasal subjacente permite o fluxo de células mesenquimais entre os componentes 

medial e lateral do lábio superior. Caso este epitélio não se desenvolva de forma 

normal, pode acarretar na ocorrência da FL (Sperber, 2002). 

 

2.1.2. Formação do Palato Primário 

 O segmento intermaxilar se forma durante a quinta semana do desenvolvimento 

pré-natal, ainda no período embrionário. O segmento intermaxilar constitui-se de uma 
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massa em forma de cunha que se estende para baixo e profundamente as fossetas 

nasais, na parte interna do estomodeu. Desenvolve-se no assoalho da cavidade nasal e 

do septo nasal (Bath-Balogh e Fehrenbach, 2012). 

 O palato primário (ou palato primitivo) situa-se como um segmento intermaxilar 

que se funde aos processos maxilares e nasal medial em desenvolvimento, formando a 

porção mais anterior do palato duro e com participação na formação do lábio superior. 

Esta região apresenta um desenvolvimento complexo com a interação de processos de 

sutura epitelial e crescimento com diferenciação mesodérmica (Brito, 1998). 

 O palato primário formará a pré-maxila, que é o terço anterior do palato e está 

localizada anteriormente ao forame incisivo, contendo os incisivos superiores (Bath-

Balogh e Fehrenbach, 2012).  

 

2.1.3. Formação do Palato Secundário 

 Entre a 7ª e a 8ª semana de desenvolvimento fetal, ocorre a formação do palato 

secundário. As cristas palatinas (ou processos palatinos) inicialmente são direcionadas 

para baixo e para cada lado da língua, que encontra-se sendo formado sobre o 

assoalho da faringe e conforme se desenvolve, inicialmente preenche a cavidade 

comum as regiões nasal e bucal (Ten Cate, 2001). 

 Com o início do funcionamento dos músculos da língua em desenvolvimento, a 

língua contrai e se move anterior e inferiormente deixando de ser um obstáculo para a 

futura fusão das cristas. Por volta da oitava semana de desenvolvimento pré-natal a 

língua já se encontra adequadamente confinada apenas à cavidade bucal (Bath-Balogh 

e Fehrenbach, 2012). 

 Assim, as cristas se movimentam, se aderem e se fusionam na linha média, 

situando-se neste momento superiormente a língua em desenvolvimento e 

anteriormente com o palato primário para formar o palato secundário (Bath-Balogh e 

Fehrenbach, 2012). 

 Têm-se sugerido que as forças de movimentação das cristas, cuja natureza 

ainda é desconhecida, são devido à elevada concentração de glicosaminoglicanos, que 

atraem a água e provocam o aumento das cristas. O padrão de crescimento da cabeça 

é outro fator que corrobora com o fechamento do palato secundário (Ten Cate, 2001).  
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 O palato secundário dará origem aos dois terços posteriores do palato duro, que 

contem os caninos e os dentes posteriores, o palato mole e a úvula. A linha de fusão 

das cristas palatinas é representada no indivíduo adulto pela rafe palatina mediana 

revestida por mucosa e pela sutura palatina mediana (Bath-Balogh e Fehrenbach, 

2012).  

 A FP pode ser resultado de uma falha na fusão do palato primário, do secundário 

ou de ambos. A expressão fenotípica da fissura pode variar desde úvula bífida a 

completa FP, além de poder ocorrer de forma isolada ou em conjunto com a FL. Tem 

sido sugerida como possíveis causas da FP uma falha em um dos principais processos 

de desenvolvimento do palato: crescimento inadequado dos processos palatinos, 

alterações na elevação dos processos, falhas na fusão, alteração no desaparecimento 

da bainha epitelial medial, ou ruptura pós-fusão (Ferguson, 1987; Ferguson, 1988). 

 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS FL/P 

 Um sistema de classificação adequado deve ser simples, objetivo, claro, facilitar 

a comunicação entre os profissionais de diferentes especialidades que lidam com a 

FL/P e descrever sucintamente, sem subjetividade pessoal, as formas de FL/P. Não 

existe ainda um sistema de classificação de fissuras padronizado e acatado 

universalmente, muito embora várias tentativas tenham sido feitas desde a primeira 

metade deste século (Capelozza Filho e Silva Filho, 1992). 

 A classificação publicada por Spina et al. (1972) apresenta um embasamento 

embriológico e reconhece os mecanismos independentes de formação das estruturas 

anteriores e posteriores ao forame incisivo, ponto de junção na formação de toda a 

região lábio-palatina (referência anatômica eleita para essa classificação). Essa 

classificação subdivide-se em pré-forame incisivo, transforame incisivo e pósforame 

incisivo. De acordo com o grau de acometimento das estruturas, as fissuras podem ser 

completas ou incompletas e, de acordo com o lado acometido, unilaterais, bilaterais ou 

medianas. 

1 - Fissura pré-forame incisivo: todas as fissuras localizadas à frente do forame incisivo, 

podendo abranger lábio e rebordo alveolar. Assim, podem ser completas, quando 

passam pelo assoalho nasal e atingem o forame incisivo, e incompletas quando só 
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atingem o lábio. De acordo com o lado afetado podem ser unilaterais (direita ou 

esquerda), bilaterais ou medianas. 

2 - Fissura pós-forame incisivo: inclui-se as fissuras isoladas de palato que podem ser 

completas (palato duro e mole) ou incompletas, quando somente o palato duro ou mole 

é atingido. No grupo de fissuras raras da face inclui-se qualquer tipo que não se 

encaixe nos três grupos anteriores e/ou apresentem desvinculação anatômica da área 

do forame incisivo. 

3 - Fissuras transforame incisivo: são os de maior gravidade, unilaterais ou bilaterais, 

atingindo lábio, arcada alveolar e todo palato.  

 Este sistema de classificação é usado no Brasil por diferentes especialidades e 

instituições que atendem a estes indivíduos, no entanto, não é utilizado na literatura 

internacional, na qual não se encontrou um sistema universalmente aceito. Nas 

publicações internacionais especializadas no tema fissura labiopalatal utiliza-se uma 

classificação simplesmente anatômica em relação à localização da fissura. Diz-se 

fissura de lábio, fissura de palato, fissura de lábio e palato, especificando-se o lado da 

ocorrência.  

 

2.3. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS FL/P 

 A maioria das FL±P (70%) e cerca de metade das FP (50%) são consideradas 

como não sindrômicas, onde as fissuras ocorrem sem estarem associadas a outras 

anomalias. Os casos sindrômicos (observados em mais de 400 síndromes descritas) 

apresentam outras características adicionais que podem ser subdivididas em categorias 

de anormalidades cromossômicas, síndromes genéticas mendelianas reconhecíveis de 

um único gene, efeitos teratogênicos e diversas síndromes desconhecidas (Stanier e 

Moore, 2004).  

 Estima-se que a prevalência de FL±P encontradas na literatura internacional 

varie de um indivíduo com fissura a cada 300 nascidos vivos até um indivíduo com 

fissura para cada 2500 nascidos vivos e a FP isolada a cerca de um indivíduo com 

fissura a cada 1500 nascidos vivos (Wyszynski et al., 1996). A incidência em índios 

americanos é de 3,6:1000, em japoneses é de 2,1:1000, em chineses 1,4:1000, em 

caucasianos 0,7-1,3:1000; e entre os negros é de 0,3:1000 (Gorlin, 2001).  
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 A incidência de FL±P encontrou-se elevada em parte da América Latina e Ásia 

(China, Japão) e baixa em Israel, África do Sul e sul da Europa, enquanto que a 

incidência de FP foi elevada no Canadá e em partes do norte da Europa e baixas em 

partes da América Latina e África do Sul. Comparações entre os grupos étnicos dentro 

dos Estados Unidos (Croen et al., 1998) e no Reino Unido (Leck e Lancashire, 1995) e 

estudos de imigrantes do Japão e da China para os EUA (Croen et al., 1998; Ching e 

Chung, 1974) indicam que os grupos de imigrantes têm taxas de FL±P próximos 

daqueles da área a partir da qual eles se originaram do que os da área em que eles se 

encontravam no momento do estudo.  

 Na América do Sul, Menegotto e Salzano (1991) através de um estudo em 56 

hospitais de 8 países, entre 1967 e 1981, encontraram uma prevalência de 0,87:1.000 

para FL±P e de 0,13:1.000 para FP. A prevalência de FL/P no Brasil foi estimada em 

0,19:1.000 nascidos vivos, com 74% de FL±P e 26% de FP.  

 Tem sido relatado que FL±P ocorre com maior frequência no sexo masculino, 

enquanto que a FP é mais comum em indivíduos do sexo feminino (Fraser, 1970).  

 A lateralidade é outra variável, sendo as fissuras unilaterais as mais frequentes e 

o lado esquerdo o mais frequentemente afetado. A razão entre as FL unilaterais 

esquerdas, fissuras unilaterais direitas e fissuras bilaterais é de 6:3:1 no estudo de 

Lettieri (1993) e de  6:2:3 no trabalho de Rajabian et al. (2000) respectivamente. 

 Aproximadamente 50% dos pacientes com FL também apresentam FP. Acredita-

se que este defeito possa ser resultante de um efeito secundário a partir do defeito na 

fusão da proeminência facial que precede a formação do palato. Dessa forma FP 

isolada é considerada etiologicamente distinta da FL±P (Stanier e Moore, 2004).  

 

2.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE FL/P E AGENESIAS DENTÁRIAS 

 Segundo Bixler (1991) e Melnick (1992) a definição das FL/P apenas de acordo 

com as principais características clínicas da doença pode limitar os estudos de 

identificação de genes. Eles sugeriram que a definição apropriada de indivíduos de 

risco e sem fissuras visíveis poderia melhorar a capacidade dos estudos de 

mapeamento para identificar a susceptibilidade a determinados genes. 
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 A criação de subfenótipos da FL/P baseados em pequenas características 

clínicas pode permitir a identificação de indivíduos "não afetados" que de fato poderiam 

ser "transportadores" dos alelos potencialmente causadores da doença (Neiswanger et 

al., 2007). 

 Estudos têm relatado a presença de anomalias dentárias em associação com 

várias formas de FL/P. O desenvolvimento dos germes dentários e a ocorrência de 

FL/P apresentam uma estreita relação embriológica em termos de tempo e posição 

anatômica ( Shapira et al, 2000;. Slayton et al, 2003). 

 Recentemente, a agenesia dentária foi sugerida como uma importante 

ferramenta para a criação de subfenótipos da fissura, uma vez que indivíduos com FL/P 

apresentam consideravelmente mais anomalias dentárias fora da área de fissura do 

que indivíduos sem fissuras. Vários subfenótipos foram propostos com base na 

associação com estas anomalias dentárias, tais como agenesias, dentes 

supranumerários, impactação dentária, dentes mal posicionados e a combinação de 

mais do que uma destas anormalidades (Letra et al., 2007). 

 Estudos previamente realizados relataram uma associação entre os genes 

MSX1, TGFA, PAX9 (Vieira, et al., 2004;), FGFR1, IRF6 (Vieira, et al., 2007), BMP4 e 

TGFB3 (Antunes et al., 2012) com agenesias dentárias isoladas (ausência congênita de 

um ou mais dentes),  genes estes previamente relacionados à FL/P. 

 Através de um estudo caso-controle realizado no Brasil, Antunes et al. (2012) 

avaliaram a associação dos polimorfismos no gene TGFB3 (rs2268626) e do gene 

BMP4 (rs17563) com agenesia dentária isolada e observaram que polimorfismos do 

gene TGFB3 e BMP4 contribuem para as agenesias dentárias isoladas. Os autores 

salientam que novos estudos devem ser realizados para coompreender a forma com 

que este polimorfismo contribui para esta malformação. 

 

2.5. FATORES AMBIENTAIS ENVOLVIDOS COM FL/P 

A etiologia das FL/P é multifatorial, envolvendo tanto fatores genéticos quanto 

ambientais. Estudos relacionados a exposições ambientais são importantes à medida 

que sugerem que interrupções em determinadas vias metabólicas podem desempenhar 
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um papel no desenvolvimento da FL/P (Murray, 2002). Diversos fatores ambientais 

podem estar relacionados à etiologia das FL/P, tais fatores incluem altitude (Castilla et 

al., 1999; Poletta et al., 2007), uso de ácido fólico (Shaw et al., 1995; Czeizel et al., 

1999; Itikala et al., 2001), uso de medicamentos (Bliek et al., 2009; Zarante et al., 2009), 

exposição ocupacional aos agrotóxicos (Garcia et al., 1999), exposição ocupacional 

(Lorente et al., 2000), gestantes portadoras de diabetes mellitus (Spilson et al., 2001), 

consumo de álcool (Spilson et al., 2001; Leite & Koifman, 2009; Zarante et al., 2009) e  

tabagismo durante a gestação (Chung et al., 2000; Little et al., 2004; Leite & Koifman, 

2009). 

A altitude foi apontada como um fator de risco para diversos defeitos congênitos 

por Castilla et al. (1999) e Poletta et al. (2007)  em trabalhos realizados em hospitais 

participantes do Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas 

(ECLAMC) entre 1967 e 1995 e entre 1967 e 2004, respectivamente. Castilla et al. 

(1999) utilizou a regressão logística para estimar o risco relativo à exposição a grandes 

altitudes, tendo sido realizado ajuste por etnia, tipo de serviço de saúde e peso ao 

nascer. Este estudo identificou um risco aumentado para FL, entre os indivíduos que 

nasceram a 2000 ou mais metros acima do nível do mar (RR: 1,57; 95% IC: 1,27-1,94).  

As mulheres são aconselhadas a tomar ácido fólico antes de engravidar como 

precaução contra defeitos do tubo neural, uma vez que este medicamento pode reduzir 

este defeito congênito em até 70%. A partir desse presuposto, Shaw et al. (1995) 

investigaram se o uso periconcepcional de multivitaminas contendo ácido fólico estaria 

associada a FL/P. Observou-se uma redução do risco de FL/P, nos casos em que a 

mãe havia feito uso de multivitaminas contendo ácido fólico durante o período de um 

mês antes até dois meses após a concepção. Mulheres que usaram multivitamínicos 

contendo ácido fólico periconcepcional tiveram uma redução de 25-50% no risco da 

prole apresentar FL/P dependendo do tipo de fissura. Ainda segundo os autores, esta 

associação não pode ser atribuível somente ao ácido fólico especificamente, uma vez 

que pode ser uma consequência dos componentes das multivitaminas ou de outros 

suplementos, que são altamente correlacionados com o uso de multivitaminas contendo 

ácido fólico. Czeizel et al. (1999) sugeriu que apenas altas doses farmacológicas (por 

exemplo, 6 mg por dia) de ácido fólico no período crítico de desenvolvimento do palato 
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primário e secundário parecia ser eficaz para a redução de FL/P, enquanto que Itikala 

et al., (2001) demostraram que o benefício da suplementação ocorre apenas quando a 

mesma for efetuada antes do segundo e o terceiro mês de gestação. 

Zarante et al. (2009) realizaram um estudo caso-controle (374 casos de 

malformações isoladas e 728 controles) em vários hospitais colombianos que 

participam no programa ECLAMC. Constatou-se que o uso de medicamentos durante a 

gravidez foi associado a malformações craniofaciais (OR: 2,00; 95% IC: 1,38-2,89). 

Agentes específicos, tais como sulfato ferroso (OR: 1,46; 95% IC: 1,13-1,89), ácido 

fólico (OR: 1,35; 95% IC: 1,02-1,79) e nifedipina (OR: 2,88; 95% IC: 1,22-6,79) também 

demonstraram uma correlação significativa. Uso de álcool materno também foi 

identificada como um possível fator de risco (OR: 2,45; 95% IC: 1,39-4,29). 

Através de estudo caso-controle com 175 mães e 98 de seus filhos com FL/P e 

83 mães e 65 crianças como controles, Bliek et al. (2009) investigou a associação entre 

o polimorfismo no gene ABCB1 3435C>T, utilização de medicação durante o periodo 

periconcepcional, e o risco de uma criança apresentar FL/P. Os dados deste estudo 

sugerem que as mães que carregam o polimorfismo para o gene ABCB1 3435C>T 

apresentam um risco significativamente maior de ter filhos com FL/P, especialmente as 

mães que fizeram uso de medicação no período periconcepcional. 

Garcia et al. (1999) realizaram um estudo caso-controle em Comunidad 

Valenciana, Espanha, para avaliar a relação entre a exposição ocupacional aos 

agrotóxicos, principalmente como resultado do trabalho agrícola, e a prevalência de 

malformações congênitas. Foram selecionados 522 recém-nascidos em oito hospitais 

públicos entre 1993 e 1994 (261 casos e 261 controles). Para as mães que estavam 

envolvidas em atividades agrícolas entre o primeiro trimestre da gravidez e o mês antes 

da concepção, houve um aumento no risco de defeitos do sistema nervoso, FL/P e 

anomalias múltiplas (OR: 3,16; 95% IC: 1,11-9,01).  

Lorente et al. (2000) investigou o papel da exposição materna a determinadas 

profissões durante a gravidez na ocorrência de FL/P. Após o ajuste para os fatores de 

confundimento, FP encontrava-se associada significativamente com serviços, como 

cabeleireira (OR: 5.1; 95% IC 1,0-26,01) e empregada doméstica (OR: 2.8; 95% IC: 1,1-

7,2). A análise sugere que os seguintes riscos ocupacionais estão associados com 
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FL/P: aldeídos alifáticos (OR: 2.1; 95% IC: 0,8-5,9) e éteres de glicol (OR: 1.7; 95% IC: 

0,9-3,3) para FL±P e compostos de chumbo (OR: 4.0; 95% IC: 1,3-12,2), biocidas (OR: 

2.5; 95% IC: 1,0-6,0), medicamentos antineoplásicos (OR: 5.0; 95% IC: 0,8-34,0), 

tricloroetileno (OR: 6.7; 95% IC: 0,9-49,7), e ácidos alifáticos (OR: 6.0; 95% IC: 1,5-

22,8) para FP. 

Estima-se que as malformações congênitas ocorram aproximadamente três 

vezes mais em recém-nascidos de mães diabéticas do que em pacientes não 

diabéticos (Beard, 1982). Spilson et al. (2001) observou que mães diabéticas 

apresentavam 1.352 vezes (95% IC: 1,004-1,821) mais chance de ter um recém-

nascido com FL/P do que mães não diabéticas. Segundo os autores, o controle 

glicêmico precoce por parte das gestantes pode ser um fator importante na diminuição 

da incidência desta anomalia congênita. 

O álcool é um teratógeno humano que produz diferentes efeitos dependendo do 

tempo e da quantidade da substância consumida (Sokol et al., 2003). Estudos têm 

investigado o envolvimento do consumo materno de álcool durante a gestação com o 

aumento do risco para FL/P para o embrião. Leite & Koifman (2009) observaram que o 

uso de substâncias alcoólicas durante o primeiro trimestre de gravidez aumenta as 

chances para FL±P (OR: 2,08; 95% IC: 1,27-3,41) e FP (OR: 2,89; 95% IC: 1,25-8,30) e 

que o risco para FL/P tendeu a aumentar com a dose, indicando um efeito dose-

resposta. Lorente et al. (2000) identificou um risco aumentado para FP, mas não para 

FLP, entre as mães que ingeriram álcool durante o primeiro trimestre da gravidez (OR: 

2,99; 95% IC: 1,38 – 6,45). Este aumento no risco, no entanto, não estava relacionado 

a dose, uma vez que foi visto nos filhos de mães que ingeriram álcool menos de 70 g de 

etanol por semana mas não entre as crianças de quem bebeu 70 g ou mais.  

O hábito de fumar durante a gestação pode acarretar diversas complicações, 

como por exemplo: abortos, nascimentos de bebês com baixo peso e/ ou prematuros, 

complicações durante o parto, e ainda prejudicar o desenvolvimento adequado do feto 

(Evans et al., 1979). Chung et al. (2000) através de um estudo caso-controle 

envolvendo 2207 nascidos vivos com FL/P e 4414 controles observaram uma 

associação entre a história de tabagismo durante a gestação e o nascimento de bebês 

com FL/P (OR: 1,34; 95% IC: 1,16 - 1,54, p: 0,001) e que este risco aumentava de 
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acordo com o aumento do número de cigarros que a mãe fumava durante a gestação. 

No Brasil, Leite e Koifman (2009) observaram que a prevalência de mães que fumavam 

durante o primeiro trimestre da gravidez foi maior no grupo de indivíduos portadores de 

FL/P em relação ao grupo controle embora o odds ratio não tenha apresentado 

significância estatística (OR: 1,13; 95% IC: 0,81-1,57). A história de tabagismo passivo 

materno (mães não-fumantes) durante a gravidez estava associado com FL±P (OR: 

1,39; 95% IC: 1,01-1,98), mas não com a FP. Através de uma meta-análise realizada 

com 24 estudos caso controles e coortes, Little et al. (2004) relataram um aumento no 

risco para FL±P (RR: 1.34; 95% IC: 1,25–1,44) e FP (RR: 1,22; 95% IC: 1,10–1,35) 

devido ao tabagismo materno durante a gestação. Os autores caracterizam a 

associação como forte o suficiente para justificar a sua utilização em campanhas 

antitabagismo. 

2.6. FATORES GENÉTICOS E GENES CANDIDATOS 

 Em 1942, na Dinamarca, Fogh-Andersen forneceu evidências de que embora as 

fissuras de lábio e palato ocorressem de forma conjunta, se tratavam de entidades 

distintas no que diz respeito ao seu desenvolvimento, além de ter sido o primeiro 

pesquisador a associar fatores genéticos nas FL/P sugerindo uma herança multifatorial.  

 Estudos com gêmeos têm sido particularmente informativo sobre a genética das 

FL/P, uma vez que se tem encontrado uma concordância em gêmeos monozigóticos na 

faixa entre 40% e 60%, e de apenas 5% em gêmeos dizigóticos. A falta de 100% de 

concordância em gêmeos monozigóticos sugere que eventos genéticos por si só não 

são os únicos responsáveis pela expressão das fissuras. O grau de penetrância, os 

eventos aleatórios em torno do desenvolvimento, os diferentes ambientes podem estar 

relacionados a esta discordância. No entanto, o grande aumento na concordância de 

gêmeos monozigóticos suporta fortemente um componente genético (Murray, 2002). 

 Para seleção do gene candidato a FL/P deve-se levar em consideração não 

apenas o grupo de genes envolvidos no desenvolvimento das estruturas da cabeça e 

da face como também aqueles que são influenciados por perturbações ambientais 

durante o desenvolvimento embriológico (Prescott et al., 2001). 
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 A seleção dos polimorfismos potencialmente candidatos é também realizada 

baseando-se em suas propriedades funcionais, no local (região promotora do gene, 

pois estes influenciam potencialmente a expressão gênica) e momento de expressão, 

na localização cromossômica (região codificadora, pois estes podem alterar a 

seqüência de aminoácidos da proteína final), na homologia com modelos animais 

(Prescott et al., 2001) ou previamente associados com patologias e alterações do 

desenvolvimento dentário (Antunes et al, 2012).  

 Estes genes foram sugeridos através de estudos da embriogênese 

(palatogênese) em modelos animais, particularmente o camundongo, que têm 

contribuído significativamente para a compreensão destes distúrbios e tornando-se um 

meio adicional para testar genes candidatos através do estudo de fissuras surgidas 

espontaneamente nestes animais ou geradas através de mutações em camundongos 

―knockouts‖. (Young et al., 2000). 

 Os SNPs (single nucleotide polymorphisms) são formas variantes da sequência 

de DNA que podem estar presentes nos indivíduos de uma mesma população dentro 

de um espectro biologicamente normal (Kornman et al., 1997). A hipótese de que a 

forma variante possa estar associada à função alterada de um gene e possa estar 

envolvida com a ocorrência da FL/P pode ser analisada através das freqüências desses 

polimorfismos em indivíduos portadores de FL/P (Prescott et al., 2000). 

2.6.1 Gene TGFB3 

 O Fator de Crescimento Transformante Beta 3 (Transforming Growth Factor Beta 

3 - TGFB3) faz parte da família dos fatores de crescimento e está localizado no braço 

longo do cromossomo 14 (14q24). Estes são codificados pela família gênica TGF que 

inclui os genes: TGFB1, TGFB2 e TGFB3 e estão relacionados com o crescimento e os 

fatores de diferenciação. Eles desempenham papel importante na embriogênese 

através de interações epitélio-mesenquima, incluindo o desenvolvimento facial através 

da proliferação celular, síntese e deposição de matriz extracelular, condrogênese e 

apoptose (Nawshad et al., 2004).  

 O desenvolvimento do palato, assim como o desenvolvimento de um modo geral, 

é sincronizado e controlado por numerosos fatores, incluindo fatores de crescimento, 

tais como TGFB1 e TGFB3. Tem sido demonstrado que as moléculas da família TGFB 
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desempenham um importante papel na regulação do crescimento, diferenciação e 

interação epitélio-mesenquima durante as várias etapas do desenvolvimento do palato 

(Oberhammer et al., 1996; Yamamura et al., 2000). TGFB3 apresenta um papel tardio 

nas células epiteliais, particularmente na fusão das prateleiras palatinas (Oberhammer 

et al., 1996; Yamamura et al., 2000; Cui et al., 2003), sendo mediado pela via do Alk-

5/Smad (Dudas et al, 2004). Além disso, segundo Gato et al. (2002), a expressão dos 

proteoglicanos de sulfato de condroitina na superfície apical das células epiteliais é um 

fator chave na adesão das prateleiras palatinas e que esta expressão é regulada pelo 

TGFB3.   

 Estudos realizados com modelos animais demonstraram que camundongos 

nulos para Tgfb3 exibem uma falha na fusão das prateleiras palatinas, de penetrância 

incompleta, através de um mecanismo primário e intrínseco em vez de efeitos 

secundários aos defeitos craniofacais, que pode ocasionar fissura completa do palato 

secundário. Este defeito aparenta ser resultado do comprometimento da adesão da 

borda medial epitelial durante processo de aposição das prateleiras palatinas, 

resultando em subsequente eliminação da sutura epitelial na linha média (Proetzel et 

al., 1995; Koo et al., 2001). Através de um sistema in vitro de cultura de órgãos, 

demonstrou-se que o fracasso da fusão das prateleiras palatinas em camundongos 

mutantes nulos de Tgfb3 podem ser resgatadas por adição de TGF-β3 exógeno. 

(Brunet et al, 1995).  

 Além disso, polimorfismos no gene TGFB3 têm sido associados a diversas 

condições. Dentre elas destacam-se: FL/P (Kim et al., 2003; Vieira et al. 2003; Ichikawa 

et al., 2006; Reutter et al., 2008; Suazo et al., 2010; Reiter et al., 2012; Saleem et al., 

2012), agenesias dentárias isoladas (Antunes et al., 2012) e FL/P com e sem agenesias 

dentárias fora da área de fissura (Slayton et al., 2003). Resultados negativos também 

foram observados quando se buscou avaliar a relação deste gene com a FL/P (Tanabe 

et al. 2000; Beaty et al. 2001; Morkūnienė et al. 2007). 

 Com relação à presença de agenesia dentária em indivíduos portadores de FL/P, 

Slayton et al. (2003) observou que houve uma incidência significativamente maior de 

hipodontia fora da região de fissura em indivíduos com FL/P, em comparação com FL 

ou FP. Além disso, FL±P com hipodontia fora da região de fissura encontrava-se 
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positivamente associada com os genes TGFB3 e MSX1, em comparação com os 

indivíduos controles. 

 Mitchell et al. (2001) através de um estudo caso-controle, na Dinamarca 

analisaram os potenciais efeitos da interação entre os genes MSX1 e TGFB3 e os 

fatores de risco (fumo e consumo de álcool durante o primeiro trimestre de gravidez). A 

análise desses dados forneceu evidências de uma associação entre o risco de FP e a 

variação no lócus de TGFB3. No entanto, não houve nenhuma evidência que o risco de 

FL/P seja influenciado por interações gene-ambiente que envolve os genes MSX1 ou 

TGFB3. 

2.6.2. Gene BMP4 

 As proteínas morfogenéticas ósseas (Bone Morphogenetic Proteins – BMPs) 

compreendem o maior subgrupo da superfamília do TGF-β (fator de crescimento 

transformante-β), sendo descritas cerca de 20 BMPs, que também inclui TGF-βs, 

ativinas, proteína nodal, substância inibidora Mülleriana (MIS) e fatores de crescimento 

e diferenciação (GDF) (Granjeiro et al., 2005; Knight e Glister, 2006).   

 O gene BMP4 está localizado na região cromossômica 14q22-q23 e possui 4 

éxons e codifica uma proteína de 408 aminoácidos. Estas proteínas estão envolvidas 

em quase todos os processos associados a morfogênese do esqueleto, incluindo a 

diferenciação de osteoblastos e condrócitos, formação óssea e cartilaginosa, 

padronização do mesoderma e desenvolvimento craniofacial e dos membros (Wan e 

Cao, 2005).  

 Bmp4 é expressa no ectoderma do processo nasal lateral, processo nasal medial 

e processo maxilar de uma maneira espacial e temporal distinta no local da fusão do 

terço médio da face. Em camundongos, Bmp4 parece delimitar as células no processo 

nasal lateral e no processo nasal medial que eventualmente irão se aderir e se fundir 

uma com a outra. Algumas células que expressam Bmp4 encontram-se presas na linha 

de fusão e, como consequência a expressão deste gene migra para o mesênquima do 

terço médio da face. Este padrão de expressão demonstra o importante papel do Bmp4 
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na mediação do processo de fusão possivelmente através da apoptose das células 

durante a morfogênese do terço médio da face (Gong e Guo, 2003).  

 Estudo experimental em embriões de galinhas que regulava os ganhos e as 

perdas de função das Bmps para determinar seu papel na formação da face 

demonstrou que a redução ou a super expressão destas proteínas durante o 

desenvolvimento da face pode causar defeito na fusão do lábio superior (Ashique et al., 

2002). Além disso, a inativação do Bmpr1a na face primordial de camundongos 

transgênicos resultou em FL±P com agenesia dentária. Também foi relatado que a 

inativação do gene Bmp4 através da linhagem transgênica de camundongos nestina-

Cre resultou na FL isolada. No entanto, evidências demonstraram que as Bmps 

apresentam mecanismos distintos para FL e FP (Liu et al., 2005).  

 Thomas et al. (2000) relataram que o gene Bmp4 se co-expressa juntamente 

com o gene Dlx2 no epitélio oral distal e regula a sua expressão. Os autores 

demonstraram que o Bmp4 e o Fgfr8 cooperam e regulam a expressão do Dlx2 no 

epitélio e no mesênquima do primeiro arco branquial no desenvolvimento de 

camundongos. 

 Suzuki et al. (2009), através do sequenciamento do gene BMP4, em uma 

amostra de pacientes com microformas de FL/P e defeitos subepiteliais no músculo 

orbicular detectaram mutações missense e nonsense nos casos com estas microformas 

(0,7%). Estas mutações não foram encontradas na amostra controle. Assim, estes 

resultados suportam o papel do gene BMP4 na patogênese da FL/P. 

 Além disso, variações no gene BMP4 já foram previamente associado à FL/P em 

humanos (Lin et al. 2008; Jianyan et al. 2010; Suazo et al. 2010) e às agenesias 

dentárias isoladas (Antunes et al., 2012). Jianyan et al. (2010) e Lin et al. (2010) 

relataram uma interação entre fatores ambientais e o gene BMP4 como o tabagismo 

passivo pela gestante na expressão da FL/P. 
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3. HIPÓTESE 

• Polimorfismos nos genes TGFB3 e BMP4 estão envolvidos com a etiologia da FL/P e 

seus subfenótipos.  

 

• Polimorfismos nos genes TGFB3 e BMP4 estão envolvidos com a etiologia da 

agenesia dentária e seus subgrupos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

• Estudar fatores genéticos e ambientais relacionados com a ocorrência de fissuras de 

lábio e/ou palato não sindrômica e agenesia dentária isolada em uma população 

brasileira. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar os subfenótipos de FL/P na população estudada; 

• Realizar o estudo de associações entre FL/P e seus subfenótipos com os fatores 

ambientais (fumo e álcool). 

• Verificar a existência de associação entre o polimorfismo no gene TGFB3 e BMP4 

com a FL/P e seus subfenótipos, através de amostras de DNA genômico. 

• Verificar a existência de associação entre o polimorfismo no gene TGFB3 e BMP4 

com agenesia dentária isolada, através de amostras de DNA genômico. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 DELINEAMENTO 

 Trata-se de um estudo genético de caráter observacional e transversal. 

 

5.2. POPULAÇÃO DO ESTUDO  

5.2.1 Estudo 1 

 Foram selecionados oitocentos e trinta e três (833) indivíduos durante os anos 

de 2009 a 2011: 

• O grupo caso consistiu de trezentos e oitenta e três (383) indivíduos sem laços 

familiares portadores de FL/P não sindrômicos atendidos no Hospital Municipal Nossa 

Senhora do Loreto (HMNSL), na cidade do Rio de Janeiro.  

• O grupo controle foi representado por quatrocentos e cinquenta (450) indivíduos sem 

laços familiares, com ausência de FL/P e ausência de história familiar de FL/P 

atendidos no Programa de Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PTTPO/UFRJ).  

 Deve-se ressaltar que ambas as Instituições são centros de referência e estão 

localizadas na mesma região geográfica do município do Rio de Janeiro. 

 

5.2.2 Estudo 2 

 Foram selecionados cento e setenta e cinco (175) indivíduos: 

• O grupo caso consistiu de cinquenta (50) indivíduos sem laços familiares, com ao 

menos uma agenesia dentária isolada, ausência de FL/P e ausência de história familiar 

de FL/P atendidos no PTTPO/UFRJ.  
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• O grupo controle foi representado por cento e vinte e cinco (125) sujeitos sem laços 

familiares, com ausência de FL/P, ausência de história familiar de FL/P e ausência de 

agenesia dentária isolada atendidos no Programa de Treinamento-Teórico Prático em 

Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PTTPO/UFRJ).  

 

5.3. ASPECTOS ÉTICOS 

5.3.1. Autorização para a pesquisa 

 Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, sendo aprovado sob o protocolo 113/09 (Anexo 

1), obedecendo aos aspectos éticos concernentes à pesquisa com seres humanos.  

 

5.3.2. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 Todos os pacientes e seus responsáveis receberam informações sobre o projeto 

de pesquisa e incluídos no mesmo após ler e assinar o TCLE (Anexo 2). 

 

5.4. CRITÉRIOS APLICADOS NO ESTUDO 

5.4.1. Critérios de inclusão 

 Pacientes com FL/P não sindrômica atendidos no Hospital Municipal Nossa 

Senhora do Loreto.  

 Indivíduos, sem laços familiares, com ausência de FL/P, ausência de história 

familiar de FL/P e ausência de agenesia dentária isolada, atendidos no Programa de 

Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PTTPO/UFRJ). 

 Indivíduos, sem laços familiares, com ausência de FL/P, ausência de história 

familiar de FL/P e presença de agenesia dentária isolada, atendidos no Programa de 

Treinamento-Teórico Prático em Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PTTPO/UFRJ). 
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5.4.2. Critérios de exclusão 

 Foram considerados inelegíveis tanto para o grupo caso quanto para o grupo 

controle indivíduos portadores de síndromes e/ou malformações. 

 

5.5. DETERMINAÇÃO DO FENÓTIPO E SUBFENÓTIPO 

 Todos os indivíduos foram analisados através do exame clínico e da descrição 

existente no prontuário clínico do hospital. Os tipos de fissura foram classificados como: 

fissura de lábio (FL) (com ou sem envolvimento do alvéolo dentário); fissura de lábio 

com envolvimento do palato (FLP); fissura de palato isolada (FP); Fissura de lábio e/ou 

palato (FL/P) (todos os tipos de fissuras). Foram utilizados como parâmetros para 

análise da fissura a lateralidade (unilateral e bilateral) e a extensão (completa ou 

incompleta). Era considerada completa quando acometia o palato duro e o palato mole 

e incompleta quando acometia apenas o palato mole. 

 As agenesias dentárias foram consideradas como subfenótipos da FL/P (Letra et 

al., 2007). Dessa forma, a presença de agenesia dentária foi considerada quando pelo 

menos um dente permanente estava congenitamente ausente (excluindo os terceiros 

molares). Todos os casos de agenesia foram claramente evidentes a partir do exame 

radiográfico. A agenesia dentária foi definida com base na idade dos indivíduos e, 

quando a formação inicial dos dentes poderia ser visível nas radiografias (Küchler et al., 

2011). Agenesias dentárias de incisivos centrais, incisivos laterais e caninos presentes 

na área da fissura ou adjacentes a ela não foram considerados neste estudo. Não foram 

contabilizadas estas agenesias uma vez que a ausência desses dentes poderia ter sido 

ocasionada em decorrência de uma alteração da área afetada ou de cirurgias 

reparadoras, como por exemplo, queiloplastia, rinoplastia e palatoplastia, que 

normalmente ocorrem nessa região.  

 Além disso, foi preenchido um prontuário para cada indivíduo incluído neste 

estudo com informações relativas a anamnese (idade do paciente, gênero, história de 

tabagismo e/ou uso de substâncias alcoólicas durante a gestação) e ao exame clínico 

(alterações faciais e dentárias) (Anexo 3). 
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5.6. COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO 

 Foi coletada de cada indivíduo amostra de saliva que serviu como fonte de DNA 

genômico.  

 Para isso, os indivíduos realizaram um bochecho com 5mL de solução salina 

durante 1 minuto. Todo o volume do bochecho foi acondicionado em tubos Falcon de 

15 mL e encaminhado para centrífuga (Corning Inc., Corning, NY, EUA). Então, cada 

tubo contendo a coleta de células foi então centrifugado a 550 g durante 10 minutos 

para sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi descartado em hipoclorito 

de sódio a 2,5% e o pellet de células foi ressuspendido em 1mL de tampão de extração 

(Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). Posteriormente, o material biológico 

foi transferido para um tubo eppendorf de 1,5mL e então congelado a -20º C até o 

momento da extração do DNA. 

 Todo o material coletado foi processado, armazenado e analisado na Unidade de 

Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e seguiu protocolos previamente publicados (Trevilatto e Line, 2000). 

 

5.7. EXTRAÇÃO DE DNA  

 Inicialmente, as amostras foram descongeladas e incubadas com 100ng/mL de 

Proteinase K [4µL à 25mg/mL (Fungal, Invitrogen Laboratories, Cat nº25530-015)] em 

banho-maria a 56ºC overnight e submetidas a processos de precipitação utilizando-se 

400µL de solução de acetato de amônio a 10M.  

 A seguir, todos os tubos foram agitados manualmente por 5 minutos; 

centrifugados por 15 minutos (12000 rpm) e o sobrenadante dividido em dois tubos 

eppendorf de 700µL cada. Então o mesmo volume de álcool isopropílico gelado (700µL) 

foi adicionado em cada espécime e agitado manualmente de maneira vigorosa. A 

formação de "nuvem de DNA‖ foi observada em cada alíquota, sendo então 

centrifugadas por 20 minutos a 12000rpm à 40°C (eppendorf 5403). Então o 

sobrenadante foi descartado com cuidado para não deslocar o pellet de DNA e 1mL de 

etanol 70% gelado foi adicionado e centrifugado novamente por 15 minutos a 12000rpm 

à 40°C. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o tubo foi aberto e emborcado 
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em papel para secar por pelo menos 30 minutos e evaporar o excesso de etanol 70%. 

Por fim, o pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e congelado a -20ºC até o 

momento da quantificação do DNA e da genotipagem. 

 

5.8. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DA PUREZA DO DNA 

 Através da densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) (Figura 

1) determinou-se a concentração e a pureza do DNA utilizando-se 2µL do material 

extraído. A concentração de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 260nm. 

A razão entre os valores obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 280nm foi 

utilizada para estimar a pureza do DNA genômico. Somente as amostras de DNA com 

razão 260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

 

                                  

Figura 1: Espectrofotômetro (NanoDrop®2000c)   Figura 2: Termociclador utilizado 

utilizado para avaliar a concentração e                   para a realização de PCR em Tempo  

pureza do DNA extraído.                                         Real (Stratagene Mx3005P). 

 

5.9. GENOTIPAGEM 

 As reações de PCR em tempo real foram realizadas em um termociclador 

(Stratagene Mx3005P) (Figura 2).  
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 Foi utilizado o método de Taqman para as reações de PCR em tempo real 

(Ranade et al., 2001). Para realização deste método são utilizadas sondas específicas 

para a distinção alélica (sondas TaqMan). Essas sondas, específicas para o segmento 

gênico cujo polimorfismo se deseja estudar, apresentam uma substância (fluoróforo). 

Além do primer, um par de sondas se anela sobre uma pequena seqüência de 

nucleotídeos que contém o polimorfismo, sendo cada uma específica para um dos 

alelos, o polimórfico e o tipo selvagem. As sondas apresentam um fluoróforo capaz de 

absorver a energia luminosa emitida pelo equipamento e dissipá-la na forma de luz e 

calor, em comprimento de onda diferente do original. Essa fluorescência é então 

detectada pelo aparelho. A clivagem de cada sonda igualada é separada por cor (azul, 

vermelho ou verde. Então, no momento da leitura da placa, as amostras que ficarem no 

eixo Y serão homozigotos Y (FAM) e vão aparecer em cor azul, as que ficarem no eixo 

X serão homozigotos X (VIC) e vão aparecer em cor vermelha e as amostras que 

ficarem no centro da placa serão heterozigotos (quando apresentarem um alelo VIC e 

um FAM) e aparecerão em cor verde. 

 O gráfico observado na obtenção dos genótipos de um determinado gene estão 

representados nas figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Resultados obtidos pelo método Taqman para o polimorfismo rs17563 

(BMP4). Indivíduos Homozigotos para cada alelo estão representados nas cores 

vermelha e azul e os indivíduos heterozigotos estão representados pela cor verde. 

 

 

Figura 4: Resultados obtidos pelo método Taqman para o polimorfismo rs2268626 

(TGFB3). Indivíduos Homozigotos para cada alelo estão representados nas cores 

vermelha e azul e os indivíduos heterozigotos estão representados pela cor verde. 



43 
 

 
 

 Para amplificação dos fragmentos desejados foram utilizadas as seguintes 

condições de reação: 4ng de DNA/reação, 1,5µl de TaqMan PCR master mix, 0,075 de 

SNP assay-by-Design (Applied Biosystems-Foster City, CA) e água deionizada q.s.p., 

totalizando um volume final de 3µl. Estas condições de amplificação foram previamente 

testadas (Antunes et al., 2011). As condições de amplificação estão expressas na figura 

5.  

 

Figura 5: Condição de amplificação para as reações de PCR em tempo real. 

 

 As informações adicionais sobre os polimorfismos estudados estão na tabela 1. 

Tabela 1: Detalhes dos marcadores genéticos estudados. 

Gene Heterozigosidade a SNP Flanking sequence b Locus MAFb 

TGFB3 0,377 +/- 0.216 rs2268626 

 

GGGTGGGCTCAGCACC[C/T]

GACCAGCTGCAGG 

14q24.3 0.225 

BMP4C 0,461 +/- 0.135 rs17563 

 

ATCCCTGAGAACGAGG[C/T]

GATCTCCTCTGCAG 

14q22.2 0.347 

a- Obtained from the UCSC Genome Browser on Human Dec. 2011 Assembly 

(http://genome.ucsc.edu).  

b- Obtained from ENTREZ SNP database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez).  

c- Missense- Val152Ala 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgc?hgsid=212424377&o=54417521&t=54417522&g=snp132Common&i=rs17563#AvHet
http://genome.ucsc.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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5.10. ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados foram processados no programa Excel 8.0, sendo posteriormente 

inseridos e analisados estatisticamente com o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS – 16.0). Foram aplicados na amostra estudada os testes t de 

Student, Qui-quadrado, exato de Fisher, correção de Bonferroni, Odds ratio e teste de 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 O teste t de Student foi utilizado para se comparar a média das idades do grupo 

caso e grupo controle em cada gene estudado. 

 Foi realizada uma análise das seguintes variáveis como fator de risco ou não 

para FL/P: gênero, etnia, história de tabagismo e/ou uso de substâncias alcoólicas 

durante a gestação. A frequência destas variáveis foi comparada entre o grupo de 

indivíduos portadores de FL/P e controle utilizando-se o teste Qui-quadrado com nível 

de significância de 95% (p≤0,05). O risco estimado (Odds ratio) também foi calculado 

com intervalo de confiança de 95%. O Odds ratio mede a associação entre um fator de 

risco potencial e o caso /controle com a hipótese nula sendo OR= 1. 

 Com relação à análise dos genótipos e alelos de cada SNP, pode-se dizer que 

foi realizada uma comparação do grupo controle não apenas com o grupo de indivíduos 

portadores de FL/P, mas também com os subgrupos estratificados (subfenótipos): tipo 

de fissura (FL, FLP ou FP), lado da fissura (unilateral ou bilateral), extensão (completa 

ou incompleta), presença de agenesia (casos com pelo menos uma agenesia no lado 

oposto a fissura, casos com pelo menos uma agenesia de incisivo lateral superior no 

lado oposto a fissura e casos com pelo menos uma agenesia de pré-molar no lado 

oposto a fissura) e história de tabagismo e/ou uso de substâncias alcoólicas durante a 

gestação.  

 As diferenças na frequência dos genótipos e alelos de cada SNP 

(rs2268626/TGFB3 ou rs17563/BMP4) entre cada subfenótipo de FL/P e controle foram 

analisados estatisticamente através do teste Qui-quadrado com correção de Bonferroni.    

Neste caso foi considerado o número de variáveis (12) (0,05/10 análises, p≤0,005) 

Dessa forma, as diferenças foram consideradas estatisticamente significantes quando p 

≤ 0,004.  
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 Da mesma forma, também foi realizada uma comparação do grupo controle não 

apenas com o grupo de indivíduos portadores de agenesia dentária isolada, mas 

também com os subgrupos: dente envolvido (incisivo lateral superior, pré molar ou 

outros), lado da agenesia (unilateral ou bilateral) e arcada dentária (maxila, mandíbula 

ou ambos). Estes dados foram analisados estatisticamente através do teste Qui-

quadrado, sendo que as diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 

quando p ≤ 0,05. 

 Além disso, foi aplicado o teste do Qui-quadrado para detectar o equilíbrio 

Hardy-Weinberg da mutação. Este teste é aplicado uma vez que desvios neste 

equilíbrio pode causar viés na estimativa da magnitude das associações genéticas em 

estudos de doenças complexas (Trikalinos et al., 2006).  
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6. RESULTADOS 

6.1. ESTUDO 1 (FL/P E SEUS SUBFENÓTIPOS) 

Fizeram parte deste estudo 833 indivíduos: 383 portadores de FL/P e 450 

controles. A amostra total foi genotipada para o gene TGFB3, enquanto que um grupo 

de 382 pacientes com FL/P e 436 controles foram genotipados para BMP4. As 

características da população estudada para o gene TGFB3 estão listadas na tabela 2, 

enquanto que para o gene BMP4 encontram-se na tabela 3. 

Com relação a tabela 2 e 3, observou-se que não houve diferença estatística 

significante com relação a média de idade, gênero e etnia quando comparou-se o grupo 

de pacientes com FL/P com o grupo controle. 

 

Tabela 2: Características da população estudada para o gene TGFB3. 

Características 
FL/P  

(n=383) 

Controle  

(n=450) 
P-valor 

Média de idade *** 

 17,09 ±11,4 17,71 ±15,5 0,665 * 

Gênero (%) 

Masculino 204 (53,3) 219 (48,7) 
0,186 ** 

Feminino 179 (46,7) 231 (51,3) 

Etnia (%) 

Caucasiano 235 (61,4) 277 (61,6) 
0,953 ** 

Afro-descendente 148 (38,6) 173 (38,4) 

* Teste t de Student; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 
** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   
*** Idade média em anos ± desvio padrão. 
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Tabela 3: Características da população estudada para o gene BMP4. 

Características 
FL/P  

(n=382) 

Controle  

(n=436) 
P-valor 

Média de idade  

 17,12 ±11,4 17,90 ±15,7 0,817 * 

Gênero (%) 

Masculino 203 (53,1)  210 (48,2) 
0,156 ** 

Feminino 179 (46,9)  226 (51,8) 

Etnia (%) 

Caucasiano 234 (61,3)  274 (62,8) 
0,641 ** 

Afro-descendente 148 (38,7)   162 (37,2) 

* Teste t de Student; p≤0,05 indica diferença estatística significante. 

** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

*** Idade média em anos ± desvio padrão. 

 

 No que diz respeito ao tipo de FL/P, dos 383 indivíduos da amostra total, 253 

(66,1%) apresentavam fissura labiopalatal [120 (47,4%) com fissura labial esquerda, 56 

(22,1%) com fissura labial direita e 77 (30,4%) com fissura labial bilateral], 59 (15,4%) 

indivíduos apresentavam fissura palatal e 71 (18,5%) fissura labial apenas [44 (62%) do 

lado esquerdo, 18 (25,3%) do lado direito e 9 (12,7%) bilateral]. 

 Através de análise univariada, observou-se que a história de tabagismo durante 

a gestação esteve relacionada com o aumento do risco a FL/P (p=0,02; OR=1,55; IC 

95% 1,05-2,30) (tabela 4).   
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Tabela 4: Análise univariada para estimar o risco a FL/P por mulheres com história de 

tabagismo e/ou uso de substâncias alcoólicas durante a gestação. 

 
FL/P  

n (%*) 

Controle  

n (%*) 
P-valor ** 

Odds ratio 

(95% IC) *** 

História de tabagismo materno durante a gestação (%) 

Sim 73 (19,3) 59 (13,3) 
0,02 1,55 (1,05-2,30) 

Não 306 (80,7) 384 (86,7) 

História de consumo de álcool durante a gestação (%) 

Sim 38 (10,1) 35 (8) 
0,30 1,28 (0,77-2,13) 

Não 340 (89,9) 402 (92) 

* Excluído os indivíduos que não responderam. 

** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

*** IC = intervalo de confiança 

 

 No grupo de indivíduos com FL/P, 204 (53,3%) eram do gênero masculino, 

enquanto que 179 (46,7%) eram do gênero feminino. Foi observada uma diferença 

estatística significativa entre o tipo de fissura e o gênero (p=0,00013). A fissura labial 

com ou sem envolvimento palatino (FL±P) afetou mais o gênero masculino enquanto 

que a fissura palatina afetou mais o gênero feminino (tabela 5). 
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Tabela 5: Características do grupo de portadores de FL/P de acordo com o tipo de 

fissura.  

Fator de risco 
Tipo de fissura 

P-valor ** 
FL±P (n=) FP (n=) 

Gênero (%) 

Masculino 186 (57,4) 18 (30,5) 
0,00013 

Feminino 138 (42,6) 41 (69,5) 

Etnia (%) 

Caucasiano 198 (61,1) 37 (62,7) 
0,816 

Afro-descendente 126 (38,9) 22 (37,3) 

História de tabagismo materno durante a gestação * (%) 

Sim 60 (18,7) 13 (22,4) 
0,508 

Não 261 (81,3) 45 (77,6) 

História de consumo de álcool durante a gestação * (%) 

Sim 32 (10) 6 (10,5) 
0,897 

Não 289 (90) 51 (89,5) 

* Excluído os indivíduos que não responderam. 

** Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

 

 Não houve diferença estatisticamente significante comparando as frequências 

dos genótipos e dos alelos do gene TGFB3 entre o grupo de indivíduos com FL/P e o 

grupo controle (p=0,170; p=0,106 respectivamente) (tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Tabela 6: Distribuição dos alelos e genótipos do gene TGFB3 no grupo de FL/P e no 

grupo controle. 

 
FL/P  

383 (%) 

Controle  

450 (%) 
P-valor * 

Odds ratio 

(95% IC) ** 

Alelo 

C 197 (25,7) 201 (22,3) 
0,106 1,20 (0,95-1,52) 

T 569 (74,3) 699 (77,7) 

Genótipo 

CC+CT 179 (46,7) 189 (42) 
0,170 1,21 (0,91-1,61) 

TT 204 (53,3) 261 (58,0) 

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.  

** IC = intervalo de confiança  

 

 

 Para o polimorfismo no gene BMP4, foi observada uma diferença estatística 

significativa na frequência dos genótipos entre o grupo de indivíduos com FL/P e o grupo 

controle (p=0,0007). A frequência dos genótipos TT, CT e CC foram 34,4%, 51,4% e 

14,2% no grupo controle e 46,1%, 38,5% e 15.4% no grupo de indivíduos com FL/P, 

respectivamente. A frequência do genótipo TT foi maior no grupo caso do que no grupo 

controle (χ2=11,57; p<0,01) (tabela 7). 
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Tabela 7: Distribuição dos alelos e genótipos do gene BMP4 no grupo de FL/P e no 

grupo controle. 

 
FL/P  

382 (%) 

Controle  

436 (%) 
P-valor * 

Odds ratio 

(95% IC) ** 

Alelo 

C 265 (34,7) 348 (39,9) 
0,030 0,80 (0,65-0,98) 

T 499 (65,3) 524 (60,1) 

Genótipo 

CC 59 (15,4) 62 (14,2) 

0,0007 - CT 147 (38,5) 224 (51,4) 

TT 176 (46,1) 150 (34,4) 

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.  

** IC = intervalo de confiança  

 

 No grupo de portadores de FL/P, 49 (12,9%) indivíduos apresentavam agenesia 

fora da área da fissura e destes, 25 (51%) apresentavam agenesia de pré-molar, 17 

(34,7%) de incisivo e 7 (14,3%) de outros dentes.  

 Com relação as diferenças na frequência dos genótipos e dos alelos para o gene 

TGFB3 entre cada subfenótipo de FL/P e controle, observou-se que quando comparado 

o grupo de indivíduos com FL/P e que apresentavam agenesia fora da área da fissura 

com o grupo controle, não houve diferença estatística na distribuição dos alelos 

(p=0,475), nem na distribuição dos genótipos (p=0,908) (tabela 8). 
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Tabela 8: Distribuição dos alelos e genótipos do gene TGFB3 nos subfenótipos de FL/P 

e no grupo controle. 

* Teste Qui-quadrado seguido da correção de bonferroni; p≤0,005 indica diferença 

estatística significante 

 

 Determinados subfenótipos de FL/P demonstraram estar associados com BMP4. 

No grupo de pacientes que apresentavam FL±P unilateral, o genótipo CC foi 

encontrado em 40 (16,9%); o genótipo CT em 85 (35,9%) e o genótipo TT foi 

encontrado em 112 (47,2%). No grupo controle, o genótipo CC foi encontrado em 62 

(14,2%); o genótipo CT em 224 (51,4%) e o genótipo TT foi encontrado em 150 

(34,4%), observou-se diferença estatística entre os grupos (p=0,00048). Da mesma 

 
 

N 

Alelo n (%) Genótipo n (%) 

C T 
P-

valor* 
CC+CT TT 

P-

valor* 

Controle 

 450 201(22,3) 699(77,7) - 189(42) 261(58,0) - 

Subfenótipos 

FL 71 42(29,6) 100(70,4) 0,058 38(53,5) 33(46,5) 0,069 

FLP 253 121(23,9) 385(76,1) 0,499 109(43,1) 144(56,9) 0,780 

FP 59 34(28,8) 84(71,2) 0,116 32(54,2) 27(45,8) 0,075 

FL±P bilateral  86 49(28,5) 123(71,5) 0,080 45(52,3) 41(47,7) 0,077 

FL±P unilateral  239 115(24,1) 363(75,9) 0,468 103(43,1) 136(56,9) 0,782 

Agenesia 49 25(25,5) 73(74,5) 0,475 21(42,9) 28(57,1) 0,908 

Agenesia incisive 17 9(26,5) 25(73,5) 0,571 8(47,1) 9(52,9) 0,678 

Agenesia Pré-molar 25 12(24,0) 38(76,0) 0,783 10(40,0) 15(60,0) 0,844 

Tabagismo materno 

durante a gestação 
73 33(22,6) 113(77,4) 0,942 29(39,7) 44(60,3) 0,715 

Consumo de álcool 

durante a gestação 
38 17 (22,4) 59 (77,6) 0,994 16 (42,1) 22 (57,9) 0,990 
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forma, quando comparou-se o grupo de indivíduos com FL com o grupo controle, 

observou-se diferença estatística na distribuição dos alelos (p=0,00009) (tabela 9). 

 

Tabela 9: Distribuição dos alelos e genótipos do gene BMP4 nos subfenótipos de FL/P 

e no grupo controle. 

* Teste Qui-quadrado seguido da correção de bonferroni; p≤0,005 indica diferença 

estatística significante 

 

 

 

 N 

Alelo n (%) Genotipo n (%) 

C T 
*P-  

valor 
CC CT TT 

*P- 

valor 

Controle 

 436 348(39,9) 524(60,1) - 62(14,2) 224(51,4) 150(34,4) - 

Subfenótipos 

FL 71 51(35,9) 91(64,1) 0,366 17(23,9) 17(23,9) 37(52,1) 0,00009 

FLP 252 167(33,1) 337(66,9) 0,012 31(12,3) 105(41,7) 116(46) 0,010 

FP 59 47(39,8) 71(60,2) 0,987 11(18,6) 25(42,4) 23(39) 0,399 

FL±P bilateral 86 53(30,8) 119(69,2) 0,025 8(9,3) 37(43) 41(47,7) 0,056 

FL±P unilateral 237 165(34,8) 309(65,2) 0,066 40(16,9) 85(35,9) 112(47,2) 0,00048 

Agenesia 49 33(33,7) 65(66,3) 0,231 7(14,3) 19(38,8) 23(46,9) 0,189 

Agenesia incisivo 17 15(44,1) 19(55,9) 0,623 2(11,8) 11(64,7) 4(23,5) 0,549 

Agenesia pré-molar 25 14(28,0) 36(72,0) 0,094 4(16,0) 6(24,0) 15(60,0) 0,019 

Tabagismo materno 

durante a gestação 
73 47(32,2) 99(67,8) 0,077 10(13,7) 27(37,0) 36(49,3) 0,040 

Consumo de álcool 

durante a gestação 
38 25(32,9) 51(67,1) 0,230 6(15,8) 13(34,2) 19(50) 0,105 
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6.2. ESTUDO 2 (AGENESIA DENTÁRIA ISOLADA E SEUS SUBGRUPOS) 

 Fizeram parte deste estudo 175 indivíduos: 50 portadores de agenesia dentária 

isolada e 125 pertencentes ao grupo controle. Para o gene TGFB3 foram genotipados 

48 indivíduos com agenesia dentária e 125 indivíduos controles enquanto que para o 

gene BMP4 foram genotipados 46 indivíduos com agenesia dentária e 88 indivíduos 

controles.  

 A tabela 10 apresenta as características da população estudada para o gene 

TGFB3 e BMP4. Observa-se que não houve diferença estatística significante com 

relação a etnia e ao gênero quando comparou-se o grupo de indivíduos com agenesia 

dentária com o grupo controle tanto na amostra genotipada para ambos os genes. 

 

Tabela 10: Características da população estudada para o gene TGFB3 e BMP4 quando 

comparado o grupo de indivíduos com agenesia dentária e o grupo controle. 

Características 

TGFB3 BMP4 

Agenesia  

(n=48) 

Controle  

(n=125) 
P-valor * 

Agenesia  

(n=46) 

Controle  

(n=88) 

P-valor * 

Gênero (%) 

Masculino 18 (37,5) 56 (44,8) 
0,384 

17 (37) 38 (43,2) 
0,486 

Feminino 30 (62,5) 69 (55,2) 29 (63) 50 (56,8) 

Etnia (%) 

Caucasiano 32 (66,7) 80 (64) 

0,742 

33 (71,7) 60 (68,2)  

0,671 Afro-

descendente 
16 (33,3) 45 (36) 13 (28,3) 28 (31,8) 

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

 No grupo de indivíduos com agenesia dentária, 24 apresentavam ausência de 01 

elemento dentário, 24 apresentavam ausência de 2, 3 ou 4 elementos dentários e os 02 

indivíduos restantes apresentavam oligodontia (ausência de 6 dentes). 

 Para o polimorfismo no gene TGFB3, foi observada uma diferença estatística 

significativa na frequência dos genótipos entre o grupo de indivíduos com agenesia 
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isolada e o grupo controle (p=0,026). Além disso, também foram encontradas 

diferenças significativas na frequência dos alelos e dos genótipos entre o grupo de 

agenesia unilateral e o grupo controle (p = 0,014 e 0,004 para o alelo e para o genótipo, 

respectivamente) (tabela 11). O genótipo CC não foi observado nesta população. 

 

Tabela 11: Distribuição dos alelos e genótipos do gene TGFB3 nos indivíduos com 

agenesia dentária isolada, nos subgrupos e no grupo controle. 

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

 Na tabela 12, pode-se observar a distribuição dos alelos e dos genótipos do 

gene BMP4 nos indivíduos com agenesia dentária isolada, nos seus subgrupos e no 

grupo controle. Foram encontradas diferenças significativas na frequência dos 

genótipos entre o grupo de agenesia de incisivo lateral superior, agenesia de pré molar 

e agenesia unilateral quando comparada com o grupo controle (p=0,012, p=0,045 e 

p=0,036, respectivamente).  

 N 
Alelo n (%) Genótipo n (%) 

C T 
*p-
valor 

CT TT 
*p-
valor 

Controle 

 125 47(18,8) 203(81,2) - 47(37,6) 78(62,4) - 

Agenesia dentária 

Todas agenesias 48 27(28,1) 69(71,9) 0,058 27(56,3) 21(43,8) 0,026 

Incisivo lateral     
superior 

22 12(27,3) 32 (72,7) 0,195 12(54,5) 10(45,5) 0,134 

Pré molar 21 10(23,8) 32 (76,2) 0,448 10(47,6) 11(52,4) 0,383 

Outros 8 6(37,5) 10 (62,5) 0,069 6(75,0) 2(25,0) 0,058 

Lado 

Unilateral 23 16(34,8) 30(65,2) 0,014 16(69,6) 7(30,4) 0,004 

Bilateral 25 11(22) 39(78) 0,600 11(44,0) 14(56,0) 0,548 

Arcada dentária 

Maxilla  23 14(30,4) 32(69,6) 0.072 14(60,9) 9(39,1) 0,037 

Mandíbula 19 10(26,3) 28(73,7) 0.278 10(52,6) 9(47,4) 0,211 

Ambas 6 3(25,0) 9(75,0) 0.704 3(50,0) 3(50,0) 0,673 
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Tabela 12: Distribuição dos alelos e genótipos do gene BMP4 nos indivíduos com 

agenesia dentária isolada, nos subgrupos e no grupo controle. 

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatística significante.   

  

 N 

Alelo n (%) Genótipo n (%) 

C T 
*p-

valor 
CC CT+TT 

*p-
valor 

Controle 

 88 86(48,9) 90(51,1) - 5 (5,7) 83(94,3) - 

Agenesia dentária 

Todas agenesias 46 53(57,6) 39(42,4) 0,173 8(17,4) 38(82,6) 0,029 

Incisivo lateral superior 22 27(61,4) 17(38,6) 0,137 5(22,7) 17(77,3) 0,012 

Pré molar 21 25(59,5) 17(40,5) 0,214 4(19) 17(81) 0,045 

Outros 6 6(50) 6(50,0) 0,939 1(16,7) 5(83,3) 0,334 

Lado 

Unilateral 20 23(57,5) 17(42,5) 0,324 4(20) 16(80) 0,036 

Bilateral 26 30(57,7) 22(42,3) 0,263 4(15,4) 22(84,6) 0,106 

Arcada dentária 

Maxila 23 27(58,7) 19(41,3) 0,234 4(17,4) 19(82,6) 0,066 

Mandíbula 17 17(50,0) 17(50,0) 0,903 1(5,9) 16(94,1) 0,973 

Ambas 6 9(75,0) 3(25,0) 0,079 3(50,0) 3(50,0) 0,000 
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7. DISCUSSÃO 

 A investigação de malformações complexas, como as FL/P, representa um 

grande desafio em razão dos fatores envolvidos em sua etiologia, tornando os estudos 

mais demorados e complexos. A etiologia das FL/P permanece controversa, sendo 

consenso entre os autores que não é possível isolar um único fator causal (Chung et 

al., 2000; Strong e Buckmiller, 2001; Kohli e Kohli, 2012). Ao se discutir a etiologia das 

FL/P deve-se distinguir entre as que são ou não associadas a alguma síndrome 

(Stanier e Moore, 2004). As FL/P sindrômicas devem ser analisadas de acordo com a 

etiologia da síndrome em questão, enquanto que as FL/P não sindrômicas estão 

associadas a uma combinação de genes, predisposição genética, provavelmente 

interagindo com fatores ambientais (Murray, 2002).  

 Outro desafio, diz respeito à compreensão do impacto da FL/P na saúde pública 

em razão da falta de dados em grandes áreas do mundo e dados de baixa qualidade ou 

incompletos, por vezes ausente de variáveis importantes como gênero e apresentações 

clínicas em outras áreas. À primeira vista, a literatura internacional está repleta de 

estudos regionais e nacionais que demonstram uma grande variação entre os 

resultados encontrados.   

 Quanto ao tipo de fissura mais prevalente neste estudo, houve concordância 

com os achados da literatura, com maior prevalência das FLP sobre as demais (Cooper 

et al., 2000; Rajabian et al., 2000; IPDTOC, 2011), que é também a mais severa 

manifestação desta malformação. Tal dado é de extrema importância, uma vez que 

denota toda a complexidade para o tratamento e a busca para se alcançar a oferta de 

reabilitação integral para estes indivíduos. Portanto, a complexidade e longevidade do 
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tratamento das sequelas da FLP, constituem-se em uma difícil realidade a ser 

enfrentada pelas instituições de saúde, representando um problema de saúde pública 

tanto em termos de custos médicos quanto em relação à carga emocional aos 

pacientes e seus familiares (Maués et al., 2011). Por isso, o estudo de possíveis fatores 

de suscetibilidade, como este, se faz necessário para entendermos a gênese desta 

malformação.  

 Com relação à distribuição de acordo com o gênero, embora o grupo caso e o 

grupo controle tenham apresentado frequências semelhantes, quando foi avaliada pelos 

tipos de fissura, observou-se que as FL/P apresentaram uma maior predileção por 

determinados gêneros, visto que a FL±P foi mais frequente no gênero masculino 

(57,4%), enquanto a FP foi mais frequente no gênero feminino (69,5%) (p<0,0001). 

Estes resultados vão ao encontro dos dados previamente relatados na literatura 

(Menegotto et al., 1991; Murray et al., 1997; Rajabian et al., 2000; Baroneza et al., 

2005; Martelli-Junior et al., 2007). Esta distribuição peculiar dos tipos de FL/P de acordo 

com o gênero já havia sido descrita em 1942 por Fogh-Andersen.  

 A lateralidade é outra variável que chama atenção, sendo que neste estudo, as 

fissuras unilaterais foram as mais frequentes e o lado esquerdo o mais afetado (Lettieri, 

1993; Murray et al., 1997; Rajabian et al., 2000; IPDTOC, 2011).  

  O hábito de fumar durante a gestação pode causar diversas complicações, tais 

como retardo no crescimento intrauterino, hipóxia fetal, prematuridade, baixo peso ao 

nascer, mortalidade perinatal e aborto espontâneo (Sasaki et al., 2006). O cigarro reduz 

o nível de folato (Khoury et al., 1989) podendo ser essa uma das causas da presença 

de malformações em bebês de mães fumantes. Neste estudo foi demonstrado que a 

história de tabagismo materno durante a gestação foi significativamente associada a um 

risco maior do nascimento de bebês portadores de FL/P. A evidência a respeito de uma 

associação entre tabagismo materno e FL/P também foi confirmada por Chung et al. 

(2000), Little et al. (2004) e Antunes et al. (2011). No Brasil, embora Leite e Koifman 

(2009) tenham observado que a prevalência de mães que fumavam durante o 1º 

trimestre da gravidez tenha sido maior no grupo de indivíduos portadores de FL/P em 

relação ao grupo controle, não observaram significância estatística. Contudo, estes 

autores observaram associação da história de tabagismo passivo materno (mães não 
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fumantes) durante a gravidez com FL±P.  Vale ressaltar que alguns autores 

relacionaram o aumento desse risco ao numero de cigarros/dia que a mãe fumava 

durante a gestação (Chung et al. 2000). 

 Os resultados encontrados na literatura pesquisada sobre a história de consumo 

de álcool durante a gravidez são controversos, possivelmente, devido à ingestão de 

álcool durante a gravidez variar substancialmente ao longo do tempo e entre as 

populações (Bille et al., 2007). Embora vários estudos tenham sugerido uma 

associação entre uso de álcool durante a gravidez e a FL/P (Lorente et al., 2000; Leite 

& Koifman, 2009; Zarante et al., 2009) outros estudos, assim como neste estudo, não 

encontraram esta associação (Meyer et al., 2003; Romitti et al., 2007). De acordo com 

Mossey et al. (2009), os contextos sociais e dietéticos em relação ao consumo de álcool 

são variados e complexos e podem incluir efeitos confundidores como nutrição, 

tabagismo, ou uso de drogas. 

 O consumo de tabaco e álcool é mais crítico durante o primeiro trimestre de 

gestação onde os efeitos teratogênicos são maximizados, pois é o período em que 

ocorre fusão entre os processos faciais embrionários e entre os processos palatinos. 

Dessa forma, a maior limitação dos questionários realizados neste estudo, diz respeito 

às perguntas sobre a história de tabagismo e/ou uso de substâncias alcoólicas durante 

a gestação, uma vez que estas questões não eram específicas apenas aos três 

primeiros meses de gestação e havia se passado muito tempo entre a gestação e o 

momento da entrevista. No entanto, é sabido que pessoas que fumam e bebem tendem 

a consumir proporções semelhantes diariamente, o que sugere que nossos resultados 

não foram afetados pela ausência da especificação no intervalo de tempo. 

  Com relação aos fatores genéticos, o primeiro gene a ser associado à FL/P em 

humanos foi o TGFA (Fator de Crescimento Transformante Alfa) (Ardinger et al., 1989). 

Desde então, diversos estudos com diferentes populações demonstraram a associação 

de diferentes polimorfismos genéticos com a FL/P. Neste estudo, foram selecionados 

genes da superfamília do TGF-β (fator de crescimento transformante-β) baseado em 

pesquisas com modelos animais que demonstraram a sua participação na formação do 

palato durante a embriogênese (Proetzel et al., 1995; Koo et al., 2001). Este estudo 
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forneceu importante evidência sobre a relação entre a FL/P e a superfamília dos fatores 

de crescimento transformante-β (TGFB). 

 O gene TGFB3 é conhecido como um dos mais fortes candidatos para FL/P 

baseado tanto em estudos com camundongos (Brunet et al., 1995;. Kaartinen et al., 

1995; Proetzel et al., 1995) quanto em seres humanos (Slayton et al., 2003;. Kim et al., 

2003;. Vieira et al., 2003;. Ichikawa et al., 2006;. Reutter et al., 2008;. Suazo et al., 

2010; Saleem et al., 2012). Embora, Vieira et al. (2003) tenham sugerido que mutações 

no gene TGFB3 contribuíram para FL/P em populações sul-americanas, principalmente 

na ocorrência de FP isolada, este estudo não foi capaz de detectar evidências de 

associação entre o grupo e subgrupos de FL/P e o grupo controle. Este resultado é 

consistente com o relatado por Tanabe et al. (2000), Beaty et al. (2001) e Morkūnienė et 

al. (2007). Esta discrepância pode ser resultado da complexidade e diversidade dos 

mecanismos moleculares envolvidos na embriogênese, com ambos os fatores 

genéticos e ambientais exercendo papéis fundamentais em populações com origem 

étnica distinta. Além disso, estudos experimentais com modelos distintos, viés de 

interpretação e a grande heterogeneidade populacional também podem contribuir para 

alguma das diferenças observadas. 

 Há uma série de observações que sugerem o gene BMP4 como candidato para 

FL/P, principalmente através de seu papel na fusão do lábio e palato. Estudos com 

modelos animais demonstraram que mutações em BMP4 resultam em FL/P (Ashique et 

al., 2002; Liu et al., 2005). Estudos em camundongos knockout para Bmp4 

demonstraram que todos os embriões apresentavam FL bilateral aos 12 dias pós-

concepção, mas por volta dos 14,5 dias apenas 22% ainda apresentavam FL. Nos 

seres humanos, poucos relatos na literatura avaliaram e observaram associação entre a 

variação genética no gene BMP4 e a FL/P (Lin et al., 2008; Jianyan et al. 2010; Suazo 

et al., 2010). 

 Com relação à interação entre fatores ambientais e genéticos, Jianyan et al. 

(2010) e Lin et al. (2010) relataram uma associação do polimorfismo do gene BMP4 

com o tabagismo passivo pela gestante na expressão da FL/P, o que não foi 

corroborado no presente estudo, quando analisado a interação entre as variáveis 
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história positiva de tabagismo durante a gestação e a frequência dos genótipos e alelos 

do gene BMP4 para ocorrência de FL/P. 

 Em um estudo recente, Suzuki et al., (2009) observaram que as variações de 

aminoácidos no gene BMP4 foram associados a microformas de fissuras e a defeitos 

subepiteliais do músculo orbicular. Nesta linha de raciocínio, no presente estudo foi 

encontrada associação entre o gene BMP4 e as formas mais leves de FL/P, como FL 

isolada e FL±P unilateral. Em alguns casos, fissuras unilaterais podem ser formas 

incompletas de fissuras bilaterais quando o lado não fissurado apresenta microformas 

de fissuras. 

 Trabalhos anteriores comprovaram que a ausência congênita do dente no lado 

contralateral a FL/P poderia ser considerada como uma microforma de fissura (Kuchler 

et al., 2011). Seguindo esse padrão, o presente trabalho com agenesia dentária isolada 

e polimorfismo no gene BMP4 demonstrou uma associação entre o gene BMP4 e 

agenesia dos incisivos laterais superiores (Antunes et al., 2012), o que reforça os 

achados anteriores e poderia ser interpretado como uma forma de ―cicatrização 

embrionária‖ da FL. Com relação ao novo subfenótipo de FL/P baseado na presença de 

agenesia dentária, as associações observadas para polimorfismo no gene TGFB3 e 

BMP4 não atingiram níveis significativos. Na amostra avaliada, apenas 17 indivíduos 

com FL/P apresentaram agenesia dos incisivos laterais superiores, o que poderia 

explicar a falta de associação com este subgrupo. Além disso, outras características, 

tais como defeitos subepiteliais do músculo orbicular não foram incluídos neste estudo. 

Serão necessários novos experimentos para investigar essas hipóteses com mais 

detalhe devendo ser levado em consideração todos os tipos de microformas de fissura. 

 A associação de polimorfismo no gene BMP4 com agenesia dentária isolada 

(Antunes et al., 2012) e com a FL/P neste estudo sugere que as anomalias dentárias 

possam representar uma extensão fenotípica da FL/P e merecem ser incluídas na 

descrição do fenótipo dos indivíduos com FL/P compondo a amostra de estudos 

genéticos, conforme previamente discutido por (Letra et al., 2007). 

 Podem-se apontar algumas limitações para a realização deste estudo. Uma 

delas, diz respeito ao tamanho da amostra após a estratificação dos subgrupos de 

FL/P. Em alguns casos, o número insuficiente de indivíduos pode ter impossibilitado a 
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detecção de alguma associação, acarretando em uma interpretação equivocada dos 

resultados.   

 Um dos grandes dilemas em se tratando de estudos genéticos de malformações 

complexas é saber se um resultado é significativo. Neste estudo, as diferenças na 

frequência dos genótipos e alelos de cada SNP entre cada subfenótipo de FL/P e 

controle foram analisados estatisticamente através do teste Qui-quadrado com correção 

de Bonferroni considerando o número de variáveis e análises realizadas, tendo sido 

estabelecido um nível de significância de p ≤ 0,004. A decisão de se utilizar a correção 

de Bonferroni visa diminuir os erros do tipo I (falso-positivos), mesmo sabendo-se que 

aumentaria a probabilidade de erro tipo II (falso-negativos). Assim, as associações 

encontradas neste estudo apresentam legítima significância devido aos valores rígidos 

impostos pela correção de Bonferroni.   

 A miscigenação da população fluminense é outro fator que exerce influência na 

identificação de associação entre polimorfismos de genes candidatos e o fenótipo de 

FL/P. O estado do Rio de Janeiro possui uma população completamente heterogênea 

devido à extensa miscigenação ao longo da história de nosso país. Durante o processo 

de colonização, o estado recebeu portugueses, franceses, além de escravos africanos. 

Com o passar dos anos houve um fluxo migratório de espanhóis, italianos, alemães e 

suíços. Todas essas etnias contribuíram para a diversidade do povo fluminense, 

havendo dissociação entre aparência física e a real ancestralidade.  

 Este estudo forneceu evidências que o polimorfismo no gene BMP4 pode ser 

clinicamente importante no estabelecimento da FL/P. No entanto, ainda há muito a ser 

pesquisado e a identificação dos genes responsáveis pela FL/P ainda representa um 

grande desafio para todos os pesquisadores. Espera-se que futuras investigações 

tragam novas descobertas em relação às FL/P e que seja possível desvendar as 

causas, descobrindo novas alternativas para o diagnóstico e o tratamento desta 

complexa malformação congênita. 
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8. CONCLUSÃO 

 Com base na amostra estudada e nos resultados obtidos foi possível concluir 

que: 

• O polimorfismo no gene BMP4 foi associado à FL/P e aos subgrupos de FL e FL±P 

unilateral nesta população. 

• O polimorfismo no gene TGFB3 não foi associado com FL/P e seus subfenótipos 

nesta população.  

• A história de tabagismo durante a gestação esteve relacionado com o aumento do 

risco a FL/P. 

• O consumo de álcool durante a gestação não esteve relacionado com o aumento do 

risco a FL/P. 

• O polimorfismo no gene BMP4 e TGFB3 foi associado à agenesia dentária isolada na 

população estudada. 
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10.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA COM SERES HUMANOS  
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10.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O presente estudo, que apresenta parceria com o Hospital Municipal Nossa 

Senhora do Loreto (HMNSL), tem como objetivo estabelecer uma base de dados 

epidemiológico e molecular para auxiliar em investigações genéticas da formação da 

fissura labial/palatina. 

Procedimentos: 

 Os procedimentos a serem realizados, caso concorde em participar, constam de: 

Coleta de amostras de saliva através de bochecho (como fonte de material genético); 

Anamnese e exame bucal. Estes procedimentos não apresentam desconfortos, riscos 

ou custos para os participantes da pesquisa. 

Benefícios: 

 Não há benefício direto para o participante deste estudo. A sociedade deve se 

beneficiar da identificação de genéticas moleculares da fissura de lábio/palato. Este é 

um projeto de pesquisa, e não uma forma de tratamento ou diagnóstico. Com este 

trabalho, acreditamos que além dos riscos serem insignificantes, seus benefícios 

indiretos serão relevantes. 

Confidência: 

 Sua amostra de DNA será armazenada pelo Instituto de Biologia da 

Universidade Federal Fluminense. Os participantes que desejarem poderão ter acesso 

aos dados da pesquisa em qualquer momento, ou mesmo ter suas informações 

pessoais removidas deste arquivo bastando para isso um contato com os 

pesquisadores Erika Calvano Kuchler ou Prof. Dr. José Mauro Granjeiro, responsáveis 

por este projeto, pelo telefone (21) 2629 2324. Um registro de sua participação nesta 

pesquisa será mantido, mas de forma confidencial, através do uso de códigos 

numéricos e arquivos fechados. Os resultados, em sua totalidade, serão publicados em 

literatura científica especializada. 

Participação voluntária: 

 A sua participação e/ou de seu filho são voluntários. Nenhuma punição, 

discriminação, estigmatização ou perda de benefícios aos quais você e/ou seu filho têm 

direito no HMNSL ocorrerá se vocês decidirem não participar. Vocês podem desistir da 

participação em qualquer momento sem punição ou perda de benefícios aos quais 
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vocês têm direito. Se vocês cancelarem a participação, seus dados não serão mais 

incluídos em nenhuma análise e serão completamente apagados do banco de dados. 

Nenhuma análise posterior será realizada e suas amostras serão destruídas. 

Perguntas: 

 As perguntas são bem-vindas e você receberá uma cópia do documento de 

consentimento e resumo de informações. Estou certo do que foi exposto acima e 

autorizo minha participação nesta pesquisa. 

Nome do paciente:_______________________________________________ 

________________________________ _____/_____/_____ 

Assinatura do paciente     Data 

________________________________ _____/_____/_____ 

Assinatura do Representante Legal   Data 

 Eu discuti os pontos acima com o participante ou representante legal. É minha 

opinião que o participante entendeu os riscos, benefícios e obrigações envolvidas na 

participação neste projeto. 

__________________________________ _____/_____/_____ 

Erika Calvano Kuchler           Data 

___________________________________ _____/_____/_____ 

Dr. José Mauro Granjeiro           Data 

Universidade Federal Fluminense 

Unidade de Pesquisa Clínica 
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10.3 ANAMNESE E FICHA CLÍNICA 

PRONTUÁRIO N0: ____________ BANCO DNA NO.: _________ 

NOME DO PACIENTE: ____________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________CIDADE:____________ 

CEP:_______________ ESTADO: _____ 

TEL: _________________ DATA DE NASCIMENTO: ___________ IDADE: ____ 

O PACIENTE É PORTADOR DE SÍNDROME? SIM □ NÃO □ QUAL?______________ 

ALGUÉM DA FAMÍLIA POSSUI FENDA LABIO-PALATINA? SIM □ NÃO □ 

SE SIM, QUAL O GRAU DE PARENTESCO? _______________________________ 

• O PACIENTE POSSUI ALGUMA DAS DESORDENS ABAIXO? 

ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO? SIM □ NÃO □ __________________________ 

TEM ALGUMA DOENÇA GRAVE? SIM □ NÃO □ ___________________________ 

•VOCÊ OU ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA TEM OU JÁ TEVE CÂNCER? SIM □ NÃO □ 

QUEM?__________________ TIPO: ______________________ 

•PERGUNTAS SOBRE A GESTAÇÃO DA MÃE DO PACIENTE. DURANTE A 

GRAVIDEZ: 

FUMOU ? SIM □ NÃO □ QUANTOS CIGARROS POR DIA? ____________________ 

USOU MEDICAMENTOS? SIM □ NÃO □ QUAL?___________________________ 

INGERIU BEBIDAS ALCOÓLICAS? SIM □ NÃO □ COM QUE FREQUÊNCIA? 

________ 

EXAME CLINICO: 

Etnia: ( )caucasiana ( )negra ( )parda ( )outras___________________ 

TIPO DE FISSURA:________________________LADO:__________________ 
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LÍNGUA: ( )Normal ( )Fissurada ( )Geográfica ( )Anquiloglossia 

Agenesia dentária? QUAL?________________________________ 

 

MAXILA MANDÍBULA 

51/11 61/21 71/31 81/41 

52/12 62/22 72/32 82/42 

53/13 63/23 73/33 83/43 

54/14 64/24 74/34 84/44 

55/15 65/25 75/35 85/45 

16 26 36 46 

17 27 37 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


