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“Sonhos não morrem, apenas adormecem na 

alma da gente. Para obter algo que você 

nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. 

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 

um novo começo, qualquer um pode começar 

agora e fazer um novo fim”. 

(Chico Xavier) 
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Influência de fatores clínicos e demográficos na qualidade de vida de 

pacientes com fissuras labiopalatinas em tratamento ortodôntico: uma revisão 

sistemática e metanálise. 

RESUMO 

Introdução: O objetivo foi avaliar a influência do tratamento ortodôntico sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde oral (QVRSO) de pacientes com fissuras 

labiopalatinas (FLP) tratados ortodonticamente. Material e Métodos: Foram 

realizadas buscas eletrônicas nas bases de dados Pubmed, Scopus, Web of Science, 

Cochrane Library, BVS e Open Grey, finalizadas em outubro de 2019 e com alertas 

até outubro de 2020. Estudos observacionais transversais e longitudinais que 

apresentaram avaliação da QVRSO em pacientes com fissura em tratamento 

ortodôntico foram incluídos, de acordo com as diretrizes do PRISMA statement. A 

avaliação do risco de viés foi realizada pelo qualificador Fowkes e Fulton e a avaliação 

da qualidade da evidência pela ferramenta The Grading of Recommendations, 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Para a realização da metanálise 

(MA), optou-se por dividir os domínios em três grandes grupos (físico, psicológico e 

social). Foram realizadas duas padronizações dos questionários: uma dos escores e 

outra para inverter a direção dos questionários, quando necessário, para que todos 

indicassem piora da QVRSO com o aumento dos índices. A homogeneidade dos 

resultados foi testada e todas as análises foram realizadas com o auxílio do software 

Comprehensive Meta-analysis. Resultados: Foram recuperados 3822 estudos. Após 

a exclusão dos artigos repetidos, os títulos e os resumos dos artigos restantes foram 

analisados. Vinte e oito artigos foram lidos na íntegra; treze preencheram os critérios 

de elegibilidade e sete foram incluídos na avaliação quantitativa. Conclusões: A 

QVRSO é menor nos pacientes com fissura em tratamento ortodôntico do que nos 

sem fissura. A QVRSO dos pacientes com fissura em tratamento ortodôntico não é 

influenciada pelo sexo ou pela faixa etária, considerando-se crianças e adolescentes, 

mas é influenciada pelo tipo de fissura. A QVRSO dos pacientes com fissura não sofre 

mudanças significativas ao longo do tratamento ortodôntico. 

Palavras chave: fissura labial, fissura palatina, qualidade de vida, metanálise, 

ortodontia. 



Influence of clinical and demographic factors on the quality of life of patients 

with cleft lip and palate undergoing orthodontic treatment: A systematic review 

and meta-analysis. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The purpose of the paper was to evaluate the influence of orthodontic 

treatment on the oral health-related quality of life (OHRQoL) of patients with cleft lip 

and palate (CLP). Material and Methods: Electronic searches were conducted in the 

Pubmed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, VHL, and Open Gray databases, 

completed in October 2019, with alerts until October 2020. Cross-sectional and 

longitudinal observational studies that presented an assessment of OHRQoL in 

patients with cleft lip and palate undergoing orthodontic treatment were included, 

according to the guidelines of the PRISMA statement. Risk assessment was performed 

by the Fowkes and Fulton guidelines, and the assessment of evidence quality, by the 

Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) 

tool.  For conducting the meta-analysis (MA), it was decided to split the domains into 

three large groups (physical, psychological, and social). The questionnaires underwent 

two standardizations as follows: one related to the scores and the other, to the reverse 

scoring of responses, when necessary, so that all of them would indicate worsening of 

the OHRQoL with the increase in the indexes. The homogeneity of the results was 

assessed, and all analyses, performed using the Comprehensive Meta-analysis 

software. Results: 3822 studies were retrieved. After excluding repeated articles, the 

titles and abstracts of the remaining articles were analyzed. Twenty-eight articles were 

read in full; thirteen met the eligibility criteria, and seven were included in the 

quantitative assessment. Conclusions: The OHRQoL is lower in patients with cleft in 

orthodontic treatment than in those without cleft. The OHRQoL of cleft patients 

undergoing orthodontic treatment is not influenced by gender or age group, 

considering children and adolescents, but it is influenced by the type of cleft. The 

OHRQoL of patients with cleft does not undergo significant changes during orthodontic 

treatment. 

 

Key words: cleft lip, cleft palate, quality of life, meta-analysis, orthodontics.
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1. INTRODUÇÃO 

 

As fissuras labiopalatinas (FLP) estão associadas a fatores genéticos e 

ambientais1 e acometem cerca de 1:500-1000 indivíduos nascidos vivos em todo o 

mundo, sendo uma das anomalias de face mais comuns.2 Devido à sua grande 

prevalência e às sequelas decorrentes, a Organização Mundial da Saúde as considera 

uma importante questão de saúde pública.2 Um plano de tratamento complexo e 

interdisciplinar, que se estende desde a infância até a idade adulta, geralmente é 

necessário.1,3 

As cicatrizes decorrentes das cirurgias primárias provocam limitação no 

desenvolvimento da maxila, prejudicando a oclusão e a harmonia facial. O tratamento 

ortodôntico, por ter a capacidade de alterar a morfologia dentoalveolar, é fundamental 

para que melhores resultados sejam alcançados.1,3 Além disso, os profissionais de 

saúde devem incentivar o desenvolvimento de uma autoimagem positiva.4 

Considerando-se apenas esse aspecto, o ortodontista parece ser o especialista mais 

capacitado, por permanecer mais tempo em contato com esses indivíduos.  

Instrumentos de verificação podem apontar índices extremamente positivos 

com relação ao resultado do tratamento ortodôntico dos pacientes com fissura5,6 sem 

implicar que tais resultados sejam considerados satisfatórios por esses pacientes.6 

Nas últimas décadas houve a compreensão da necessidade de uma avaliação mais 

abrangente. Com esse propósito, pesquisadores desenvolveram outros recursos para 

que os pacientes ortodônticos pudessem expor suas opiniões.5-8 A percepção do 

indivíduo sobre o resultado do tratamento ortodôntico pode ser medida através de 

questionários,9 embora ainda não exista nenhum específico para ser utilizado em 

pacientes com fissura.6,10 A avaliação da sua qualidade de vida (QV), durante e após 

o tratamento, é primordial para determinar se a reabilitação foi bem sucedida.5-7,11 

A QV é a “percepção dos indivíduos sobre sua posição na vida no contexto dos 

sistemas de cultura e valores em que vivem e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”.12 Quando essa compreensão se refere à 

oclusão e à face, recebe a denominação de “qualidade de vida relacionada à saúde 

oral” (QVRSO). Neste caso, está relacionada à avaliação pessoal da autoestima e da 

autoimagem, da função oral, da interação social e do desconforto orofacial.13 As FLPs, 

por afetarem a face e, muitas vezes, a fala, causam alterações funcionais e físicas 

que provocam implicações psicológicas e sociais,3 impactando diretamente a QVRSO 
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do indivíduo.14 A aceitação social e a relação interpessoal são pontos fortes na 

determinação da QVRSO e na autoestima dos pacientes com fissura.3,14 

Maloclusões visíveis em pacientes sem fissura são associadas com bullying e 

baixa autoestima.9,15-17 Nos pacientes com fissura, as sequelas e as diferenças faciais 

são estigmatizantes e motivam a discriminação entre os pares.4,6,18 Por estarem 

associadas às maloclusões, instigam episódios de provocações, implicâncias e 

bullying.4,18,19 Muitos estudos relataram baixa autoestima,5,11,20-22 aumento da 

ansiedade e depressão nesses pacientes,20,21 confirmando que as FLPs apresentam 

caráter determinante na redução da QVRSO.23,24  

Ainda há carência de evidências com relação à avaliação das perspectivas dos 

jovens com FLP,18 pois existem poucos estudos sobre os efeitos psicológicos que elas 

podem provocar ou sobre seu impacto na QVRSO.5,25 Os dados existentes na 

literatura são conflitantes e não utilizam instrumentos padronizados.5,25 As revisões 

sistemáticas publicadas até o momento não avaliaram a QVRSO dos pacientes com 

fissura tratados ortodonticamente. Embora se reconheça que nesses pacientes a 

QVRSO é mais baixa, não se sabe se o tratamento ortodôntico é capaz de aumentá-

la, como acontece nos pacientes sem fissura.7,26 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

Na confecção desta revisão sistemática (RS) buscou-se avaliar a QVRSO de 

pacientes com fissuras labiopalatinas tratados ortodonticamente, com o objetivo de 

responder às seguintes perguntas: 1. O tratamento ortodôntico é capaz de influenciar 

de forma diferente a QVRSO dos pacientes com e sem fissura? 2. Existe diferença na 

influência do tratamento ortodôntico sobre a QVRSO dos pacientes com fissura do 

sexo masculino e feminino? 3. A idade influencia a QVRSO dos pacientes com fissura 

submetidos a tratamento ortodôntico? 4. O tipo de fissura influencia a QVRSO dos 

pacientes submetidos a tratamento ortodôntico? 5. A QVRSO dos pacientes com 

fissura sofre mudanças ao longo do tratamento? 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Protocolo e registro 

 

 O protocolo desta RS foi registrado no International Prospective Register of 

Systematic Reviews, PROSPERO database (CRD42017054764). A RS foi relatada 

seguindo as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-

Analyses statement (PRISMA)27 e realizada segundo as orientações da Colaboração 

Cochrane (Handbook of Systematic Reviews of Interventions).28 

 

3.2. Critérios de elegibilidade  

 

A estratégia de pesquisa, as perguntas a serem respondidas e a hipótese nula 

foram definidas de acordo com o formato PECO: 

Participantes (P): pacientes com fissura labial e /ou palatina de todas as idades. 

Foram excluídos pacientes sindrômicos ou com distúrbios neurológicos. 

Exposição (E): Qualquer forma de tratamento ortodôntico (interceptativo e/ou 

corretivo), envolvendo todas as faixas etárias. 

Comparação (C): diferentes fatores clínicos e demográficos (entre o grupo 

experimental e o grupo controle, entre os sexos, entre diferentes faixas etárias, entre 

diferentes tipos de fissura e ao longo do tempo). 

Resultado (O, do inglês Outcome): mensuração da QVRSO através de 

questionários. 

 

3.3. Tipos de estudo incluídos 

 

Foram selecionados estudos que mediram a QVRSO de pacientes com fissura 

tratados ortodonticamente. O delineamento da pesquisa incluiu estudos 

observacionais transversais ou longitudinais com pós-tratamento ou períodos de 

acompanhamento. As revisões de literatura, cartas ao editor, casos clínicos ou série 

de casos e estudos que possuíssem dados inconsistentes em relação à exposição ao 

tratamento ortodôntico ou métodos que não avaliassem a QVRSO foram excluídos. 
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3.4. Fontes de informação 

 

Foram realizadas buscas eletrônicas nas bases de dados Pubmed, Scopus, 

Web of Science, Cochrane Library, BVS e na Open Grey (www.opengrey.eu) 

finalizadas em outubro de 2019 e com alertas até outubro de 2020. Além disso, o 

banco de dados de ensaios clínicos controlados (http: //www.controlled-trials.com) e o 

Clinical Trials-US National Institute of Health (http: //www.clinicaltrials.gov), foram 

acessados para verificar se haviam estudos relevantes em andamento. Não houve 

restrição de período de tempo, nível científico da publicação ou idioma. 

 

3.5. Estratégia de busca 

 

A estratégia de busca foi organizada por uma bibliotecária experiente (D.M.) na 

realização de RS (Anexo 1). A busca utilizou termos mesh, sinônimos de forma 

abrangente e termos truncados para que se obtivesse a maior quantidade de artigos 

possível. Alertas contendo as estratégias de busca foram criados em todas as bases 

de dados. A fim de obter artigos adicionais e evitar eventuais perdas, foi realizada 

também uma busca manual nas referências dos estudos incluídos.  

Os resultados encontrados foram exportados para um software que organiza 

as referências (Endnote Web; Clarivate Analytics, Pennsylvania, EUA), com o objetivo 

de remover os artigos duplicados.  

 

 3.6. Seleção dos estudos 

 

O processo de seleção dos artigos foi realizado primeiramente com a seleção 

por título e resumo para seleção dos artigos para leitura na íntegra. Após a leitura 

completa, foi realizada a separação dos artigos a serem incluídos ou excluídos. A 

razão da exclusão de cada artigo foi registrada. Todo o processo foi realizado por dois 

autores (V.C.N. e M.M.M.) e, em caso de discordância quanto à elegibilidade de algum 

artigo, um terceiro autor (B.S.V.) intermediou a discussão até que houvesse consenso. 

Todos os artigos selecionados foram estudos observacionais transversais e 

longitudinais. 

 

 



19 
 

3.7. Extração de dados  

 

Os dados dos artigos incluídos foram extraídos e organizados de acordo com: 

(1) autor e ano de publicação; (2) desenho do estudo; (3) participantes: tamanho da 

amostra, idade, sexo; (4) intervenção em centro de referência; (5) instrumentos de 

mensuração; (6) subdivisão por tipos de fissura; (7) país; (8) principais achados.  

Foram feitos contatos com autores, através de e-mail (no mínimo dois contatos 

para cada autor), para esclarecimento de imprecisões ou solicitação de dados 

adicionais.  

 

3.8. Avaliação do risco de viés nos estudos 

 

Após a extração de dados foi realizada a avaliação da qualificação e risco de 

vieses de cada artigo, através do qualificador Fowkes e Fulton,29 analisando cada item 

das seis perguntas através dos seguintes marcadores: sem problemas (0); menor 

problema (+) e maior problema (++). Quando a pergunta não se aplicava ao estudo, 

era marcada com “NA” (não se aplica). 

Este qualificador pode ser utilizado para estudos observacionais transversais e 

longitudinais, estudos de caso controle, ensaios clínicos controlados e estudos de 

cohort.29 Apresenta seis perguntas sobre cada detalhe dos artigos e finaliza com três 

questões sobre risco de vieses, fatores de confusão e resultados dos estudos.  

Para os itens considerados não aplicáveis (NA) à RS foi necessário ajustar a 

análise qualitativa nas perguntas. Optou-se por somar as pontuações de cada 

pergunta de acordo com os sinais atribuídos. Foram considerados (0) = zero; (+) = 1 

e (++) = 2. Portanto, quanto maior a pontuação do artigo, menor a qualidade 

metodológica. As questões finais não foram pontuadas, sendo respondidas com SIM 

e NÃO, conforme orientação do guia. 

Para os itens considerados adequados a esta RS, cada sinal (+) correspondeu 

a 1 (um) ponto, com amplitudes próprias a cada pergunta. Deste modo, a primeira 

pergunta foi pontuada de 0 a 2; a segunda, de 0 a 8; a terceira, de 0 a 6; a quarta, de 

0 a 4; a quinta, de 0 a 4; e a sexta, de 0 a 6, para os estudos transversais, e de 0 a 8, 

para os longitudinais. Portanto, o somatório geral das perguntas iniciais poderia 

resultar numa pontuação de 0 a 32.  
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A primeira pergunta avaliou se o objetivo era apropriado ao desenho do estudo. 

Considerou-se escore “0” quando apropriado e “++” para os artigos com modelo 

inapropriado. 

Para a pergunta que define se a amostra é representativa, consideraram-se as 

seguintes definições para cada subitem: na “fonte da amostra” foram avaliadas se as 

características da amostra eram adequadas para representar a população estudada. 

Os artigos cujos participantes não eram representativos do grupo para o qual esta RS 

foi desenhada receberam o escore "++". Na avaliação do “tamanho da amostra” o 

estudo recebeu o escore “0” quando possuía cálculo amostral e explicava como foi 

realizado; “+” se apenas citasse a realização do cálculo ou possuísse uma amostra 

representativa (≥30); e “++” em caso de não citação de cálculo amostral, além de 

amostra não representativas (<30). Na determinação dos “critérios de inclusão e 

exclusão” considerou-se o escore “0” para os artigos que citaram e explicaram como 

eles foram definidos; “+” para os artigos que somente os citaram, mas não explicaram; 

e “++” para os artigos que não os citaram. Para “não respondentes” considerou-se o 

escore “0” se o artigo citou e explicou a ausência de respostas aos questionários; “+” 

se citou, mas não explicou a razão dos questionários não respondidos; e “++” se não 

houve menção aos questionários não respondidos. Para esta pergunta apenas o 

“método de amostragem” não foi aplicável, por causa das características dos estudos. 

Na pergunta referente à adequação do grupo controle, no subitem “fonte do 

controle” foram considerados os fatores sócio econômicos. O escore “0” foi atribuído 

aos artigos que utilizaram grupo controle com o nível sócio econômico similar ao do 

grupo experimental. No subitem “pareamento/randomização” foi considerado apenas 

o pareamento de idade e sexo. Na avaliação de “características comparáveis” o 

número de pacientes e as características oclusais e faciais de cada grupo foram 

consideradas para a atribuição de “0”, “+” e “++”. Apenas os artigos que continham 

grupo controle foram avaliados. O subitem “definição do controle” não foi aplicável, 

pois os pacientes com fissura não poderiam estar erroneamente no grupo controle, 

considerando-se que é uma característica muito evidente. 

No tópico "validade" da pergunta que avaliou a qualidade das mensurações e 

dos resultados, atribuiu-se o escore “0” para os artigos que utilizaram questionários 

validados para a coleta de dados; “+” para os artigos que usaram um questionário 

criado para a pesquisa, mas já testado; e “++” para os artigos que criaram um 

questionário e não o testaram para a amostra estudada. No tópico “reprodutibilidade” 
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atribuiu-se o escore “0” para os artigos em que a reprodutibilidade do método foi 

testada em parte da amostra e foram citados os valores encontrados; “+” se o autor 

citou a realização de reprodutibilidade, mas não apresentou os valores encontrados; 

e “++” se o autor não realizou teste de reprodutibilidade. Estes testes não são 

necessários para artigos com questionários já validados, que receberam a 

classificação “NA”. Os subitens “cegamento” e “controle de qualidade” não foram 

aplicáveis pelas características dos estudos. 

No tópico “perdas” da pergunta que avaliou a integralidade dos dados, atribuiu-

se o escore “0” se as perdas citadas representaram menos de 30% da amostra; “+” 

se as perdas citadas representaram mais de 30%; e “++” em caso de não citação das 

perdas. Para avaliar “dados faltantes”, atribuiu-se o escore “0” para os artigos cujo 

número de questionários incompletos citados correspondeu a menos de 30% da 

amostra; “+” para os artigos cujo número de questionários incompletos citados 

correspondeu a mais de 30%; e “++” em caso de não citação. Os itens "cooperação" 

e "mortes" foram considerados não aplicáveis. 

No subitem “outros tratamentos” da pergunta que avaliou a distorção dos 

dados, atribuiu-se o escore “0” para os artigos que relataram tratamento em centro 

multidisciplinar de atendimento específico para os pacientes com fissura; “+” para 

tratamento multidisciplinar fora de centro de atendimento específico para os pacientes 

com fissura; e “++” na ausência de tratamento multidisciplinar, ou não relatado. Para 

a avaliação de “mudanças com tempo”, os artigos longitudinais receberam score “0” 

quando explicaram as mudanças; “+” quando não explicaram especificamente em qual 

momento do tratamento ortodôntico ocorreram às mudanças; “++” quando o intervalo 

foi inapropriado para verificar as mudanças (menor do que 6 meses) ou quando os 

artigos eram transversais. Em "fatores de confundimento" foi realizada uma análise 

individual de cada estudo. A pontuação foi atribuída de acordo com a severidade do 

fator de confundimento. Os artigos sem fatores de confundimento receberam “0”; os 

trabalhos que para a avaliação da QVRSO não separaram os diferentes tipos de 

fissura ou separaram de forma inadequada, e o trabalho em que o grupo controle não 

havia recebido tratamento ortodôntico receberam “+”. Um estudo recebeu “++”, pois o 

tratamento ortodôntico foi realizado em cinco hospitais universitários e em uma clínica 

privada e em diferentes áreas (urbanas e rurais). Para a “distorção reduzida por 

análise”, o escore “0” foi adotado para artigos que utilizaram análise de regressão para 

avaliar cada variável de confusão sobre a QVRSO; “+” para artigos que avaliaram as 
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variáveis de confusão com outros tipos de estatística; e “++” para artigos que não 

mensuram as variáveis de confusão. Somente o tópico "contaminação" não foi 

aplicável para esta pergunta. 

O qualificador possui três questões baseadas nas apreciações já realizadas 

para uma análise complementar dos artigos. Em relação ao viés é perguntado se “os 

resultados estão erroneamente enviesados em certa direção”. Com o objetivo de 

avaliar fatores de confusão, é questionado se “existe algum fator de confusão ou outra 

distorção grave”. Por fim, indaga-se: “É provável que os resultados tenham ocorrido 

ao acaso?”. Caso alguma das três questões tenha resposta afirmativa (“SIM”) existirá 

grande probabilidade de que o artigo apresente risco de viés. 

Quando um artigo apresentou pontuação superior a 12 para as seis perguntas 

iniciais ou, pelo menos, um sim para as questões finais, foi excluído da análise 

quantitativa. Este processo foi realizado por duas avaliadoras (V.C.N. e M.M.M.) de 

forma independente. O resultado final da qualificação foi revisado por uma terceira 

avaliadora (B.S.V.). 

 

3.9. Avaliação do nível de evidência (risco de viés entre os estudos) 

 

O nível de evidência resultante dos estudos combinados foi avaliado através 

do Grading of Recomendations, Assessment, Development and Evaluations 

(GRADE).30 Foi utilizada a ferramenta GRADE pro GDT disponível on line 

(https://gdt.gradepro.org). Para cada resultado examinado, o GRADE avalia o número 

de estudos incluídos, desenho dos estudos, risco de viés, inconsistência, evidência 

indireta, imprecisão e outras considerações (como viés de publicação). Com base 

nesta avaliação, a certeza do resultado pode ser muito baixa, baixa, moderada ou de 

alta qualidade. Quando o sistema GRADE é utilizado para graduar as evidências 

provenientes de estudos observacionais, como ocorreu nesta RS, a qualidade da 

evidência se inicia como de “baixa qualidade”. Uma redução dos níveis pode ocorrer 

dependendo das limitações. 
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3.10. Resumo das comparações e síntese dos resultados 

 

 Após a qualificação, foram selecionados os estudos para a avaliação 

quantitativa. Os domínios de cada questionário foram divididos em três grandes 

grupos: físico, psicológico e social, de acordo com os critérios detalhados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Agrupamento dos domínios de acordo com cada questionário. 

Grupos 
Domínios de cada questionário 

OQLQ CHILD-OIDP COHIP OHIP-14 

 
Físico 

Função oral Comer 
Falar claramente 
Limpar os dentes 

Bem estar funcional 
Sintomas orais 

Limitação funcional 
Dor 

Incapacidade física 
 

Psicológico 

Consciência da 
deformidade 

Estética facial 

Dormir 
Estado emocional 

Sorrir 

Bem estar 
emocional 

 
 

Desconforto 
psicológico 

Incapacidade 
psicológica 

Social 
Aspectos sociais Interação na escola 

Contato 
Interação com pares 
Interação na escola 

Incapacidade social 
Dificuldade no 

cotidiano 

 

Foi realizada também a padronização dos escores dos questionários, através 

da adoção da pontuação de 0 a 100 e transformação dos valores de cada artigo para 

essa pontuação. Uma segunda padronização foi necessária para inverter a direção da 

pontuação dos artigos com questionários COHIP 8,20,31 para que todos indicassem 

piora da QVRSO com o aumento dos índices.  

Foi realizada uma metanálise (MA), com comparações entre diferentes faixas 

etárias (crianças e adolescentes), entre os sexos e entre os tipos de fissura, além de 

comparações adicionais entre os artigos longitudinais (T2-T1) e os que possuíam 

grupo controle (grupo com fissura x grupo controle). Todas as análises foram 

realizadas utilizando-se o software Comprehensive Meta-analysis (version 3.2.00089; 

Biostat, Inc., Englewood, NJ, USA), com nível de significância de 5% (p < 0,05). Foram 

testadas a diferença média e a diferença média padronizada e foi definido o modelo 

de efeitos aleatório. A homogeneidade entre os estudos foi testada em todas as 

comparações através dos testes I2 e Q. Análises de sensibilidade foram realizadas 

conforme recomendado pelas orientações da Colaboração Cochrane.28 
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4. RESULTADOS 

 

As buscas eletrônicas e manuais encontraram 3822 artigos. Como 1433 

estavam duplicados, restaram 2389. Após a leitura de títulos e abstracts, 2362 artigos 

foram removidos por não estarem relacionados com a pergunta e um artigo foi incluído 

através dos alertas. Após a leitura completa dos 28 artigos, quinze foram removidos 

por não possuírem os critérios de elegibilidade e treze foram eleitos para serem 

incluídos na RS. Desses apenas sete foram incluídos na análise quantitativa. Não 

foram encontrados artigos na literatura cinzenta e nem artigos relevantes em 

andamento. A Figura 1 mostra o fluxograma baseado no PRISMA, com o 

detalhamento do processo de seleção e critérios de exclusão. 
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Figura 1. Fluxograma 
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Artigos para leitura na íntegra 
(n =28) 

2362 Registros excluídos (não relacionado 
com as perguntas ou não preenchendo os 

critérios de elegibilidade)  

Artigos incluídos para qualificação  
(n =13) 

15 Artigos excluídos (4 não analisaram a 
QVRSO, 7 sem tratamento ortodôntico, 3 
com intervenção ortodôntica incerta, 1 

com falta de dados) 

Artigos selecionados após qualificação 
(n = 7) 

Medline 
(n=1942) 

Scopus 
(n= 983) 

Web of 
Science 
(n=792) 

Cochrane 
(n=101) 

BVS 
(n=4) 

Open Grey 
(n=0) 

1433 duplicatas 

6 Artigos excluídos (1 por possuir parte da 
mesma amostra de outro já incluído, 4 por 
não possuírem dados para a metanálise e 

1 por baixa qualidade metodológica) 

Artigos incluídos para metanálise 
(n = 7) 

Registros após remoção de duplicatas 
(n =2389) 

1 Artigo incluído 
através dos alertas 
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Os estudos incluídos foram publicados entre 2011 e 2019. As amostras 

incluíram de 19 a 183 pacientes de ambos os sexos. Todos os estudos apresentavam 

mensuração da QVRSO em indivíduos com fissura labial e/ou palatina que foram 

submetidos ao tratamento ortodôntico. Os instrumentos utilizados para medir a 

QVRSO foram variados: quatro artigos utilizaram o OHIP-14,32-35 quatro utilizaram o 

COHIP,8,20,31,36 Nascimento et al. (2019) utilizaram o OQLQ,11 Chapman et al. (2019) 

utilizaram o CPQ11-14,37 Pisek et al. (2014) utilizaram o Child-OIDP38 e os dois 

restantes utilizaram questionários criados especificamente para as pesquisas.39,40  

Foram incluídos treze estudos observacionais, sendo nove transversais e 

quatro longitudinais. Os transversais foram conduzidos no Brasil (três), Tailândia 

(dois), Holanda, Japão, Iran e Grécia. Três estudos longitudinais foram realizados na 

Nova Zelândia e outro na Holanda. As principais características dos treze estudos 

incluídos estão representadas na Tabela 2. Doze artigos apresentaram qualidade 

metodológica suficiente (≤ 12 pontos). Os resultados da qualificação metodológica 

estão apresentados na Tabela 3. 

O estudo conduzido por Okayasu et al. (2018)40 foi excluído da MA por 

apresentar baixa qualidade metodológica. O artigo publicado por Nichols et al. 

(2018)34 também foi excluído, por que abrangia parte da amostra do trabalho de 

Antoun et al. (2015)32 selecionado por conter um número maior de participantes.  Os 

estudos de Ajami et al. (2018),36 Chapman et al. (2019),37 Gkantidis et al. (2015),39 e 

Rivaldo et al. (2017)35 foram excluídos por não fornecerem, mesmo após tentativa de 

contato, dados adicionais necessários que permitissem a comparação quantitativa 

com os demais. Após contato com os autores foi possível confirmar que os artigos de 

Boss e Prahl (2011)20 e Nolte et al. (2019),8 Pisek et al. (2014)38 e Konan et al. (2015)31 

tinham parte das amostras sobrepostas. Para a MA em conjunto foram escolhidos os 

artigos mais recentes. Para as avaliações específicas foram utilizados apenas os itens 

diferentes analisados nos artigos com sobreposição. Sete artigos, portanto, foram 

incluídos na MA e submetidos aos testes de sensibilidade para uma ou mais variáveis 

estudadas.  
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos 
 

  Amostra      
Autor e ano Desenho do 

estudo 
N e sexo Idade ou Média de idade Centro de 

referência 
Instrumentos 

de mensuração 
Tipos de fissura (n) País  Principais achados 

Ajami et al, 2017 Transversal 50 (31 M e 19 F) 8 a 15 anos Incerto COHIP 25 FLPU e 25 FLPB Iran Houve diferença na QVRSO de meninos e meninas 
com FLP, mas não houve entre crianças e 
adolescentes e nem entre os com FLPU e FLPB.  

Antoun et al, 2015 Longitudinal 24 (14 M e 10 F) 12.6 (pré) e 14.4 (pós) anos  Incerto OHIP-14  9 FP, 15 FL ou FLP  Nova 
Zelândia 

Pacientes com FLP apresentaram o menor aumento 
na QVRSO após o tratamento ortodôntico, quando 
comparados aos sem FLP, principalmente quando o 
lábio estava envolvido. 

Barros et al , 2019 Transversal 52 (25 M e 27 F) 23,5 ± 6,7 anos Sim OHIP -14 52 FLPU Brasil Os pacientes com má oclusão de classe III, antes da 
ortognática, apresentaram uma pior QVRSO que os 
pacientes com FLPU. Diferentes tratamentos 
ortodônticos realizados nos pacientes com FLPU não 
impactaram negativamente sua QVRSO. 

Boss et al, 2011 Transversal  122 (69 M e 53 F) 8 a 15 anos  Sim  COHIP 33 FP, 38 FL, 32 FLPU e 
19 FLPB 

Holanda Não houve diferença na QVRSO entre meninos e 
meninas com FLP, mas houve um maior impacto 
negativo nos adolescentes do que nas crianças. 

Chapman et al, 
2019 

Longitudinal 33(21 M e 12 F) 12,1 ± 2 anos Incerto CPQ 11-14 Não relata a 
subdivisão 

Nova 
Zelândia 

A QVRSO de pacientes com e sem FLP melhorou com 
a ortodontia, mas não houve diferença entre os 
grupos nem antes e nem após a ortodontia. 

Gkantidis et al, 
2015 

Transversal 33 (22 M e 11 F) 9 a 33 anos Incerto Questionário 
criado e testado  

7 FP, 20 FLPU e 6 FLPB Grécia Pacientes com FLP estavam moderadamente 
satisfeitos com a estética e bastante satisfeitos com a 
função (com exceção da fala). 

Konan et al, 2015 Transversal 140 (70 M e 70 F) 8 a 15 anos Sim COHIP 2 FP, 30 FL, 79 FLPU e 
29 FLPB 

Tailândia Pacientes com FLP geralmente tem uma positiva 
QVRSO, mas os com FL tem maior do que os demais. 
Não houve diferença na QVRSO entre os sexos e nem 
entre crianças e adolescentes com FLP.  

Nascimento et al, 
2019 

Transversal 109 (60 M e 49 F) 10 a 15 anos Sim OQLQ 10 FP, 26 FL, 50 FLPU e 
23 FLPB 

Brasil A QVRSO de crianças e adolescentes é pouco afetada 
negativamente e a FL foi o tipo de fissura que mais a 
comprometeu. Os meninos foram mais susceptíveis 
as implicações estéticas das FLP do que as meninas. 

Nichols et al,  2018 Longitudinal 19 (12 M e 7 F) 12.7 (pré), 14.6 (pós) e 20,7 
no acompanhamento de 5 
anos 

Incerto OHIP - 14 Não relata a 
subdivisão 

Nova 
Zelândia 

Pacientes com FLP tiveram uma pequena melhora na 
QVRSO após o tratamento ortodôntico e após 5 anos 
uma pequena melhora e em alguns casos até piora do 
quadro. 

Nolte et al, 2019 Longitudinal 170  (94 M e 76 F) 8 a 18 anos Incerto COHIP 50 FP, 42 FL, 54 FLPU e 
24 FLPB 

Holanda As crianças com FLP apresentam a QVRSO 
relativamente alta. Os pacientes experimentaram 
diminuição da QVRSO na segunda aferição e os 
meninos foram mais afetados negativamente. 

Okayasu et al, 2018 Transversal 183 (78M, 103 F e 
2 não 
responderam) 

15 a 48 anos Não  Questionário 
criado e testado 

183 FLPU Japão  Os pacientes com FLPU apresentaram melhora 
estética nos dentes anteriores e na aparência facial 
com o tratamento ortodôntico. Problemas com a 
mastigação também foram reduzidos e a ortodontia 
teve efeitos positivos na fala. 

Pisek et al, 2014 Transversal 68 (34 M e 34 F) 10 a 14 anos Sim  Child-OIDP 12 FP ou FL, 36 FLPU e 
20 FLPB 

Tailândia Pacientes com FLP apresentaram menor QVRSO que 
os sem FLP, mas a prevalência do impacto foi alta 
para ambos. 

Rivaldo et al, 2017 Transversal 94 (54 M e 40 F) 12 a 50 anos Sim OHIP - 14 82 FLP completa e 12 
FLP incompleta 

Brasil A presença da FLP tem impacto negativo na QVRSO. 
As mulheres foram negativamente mais afetadas e os 
mais velhos do que os mais jovens. 

N: número.   FP: fissura palatina.    QVRSO: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Oral. 
M: masculino.   FL: fissura labial.    COHIP, OHIP-14, Child-OIDP, CPQ, OQLQ: Questionários de mensuração de qualidade de vida validados. 
F: feminino.   FLP: fissura labiopalatina.   
    FLPU: fissura labiopalatina unilateral. 
    FLPB: Fissura labiopalatina bilateral. 
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Tabela 3.  Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos usando Fowkes e Fulton 

 

Diretrizes  Ajami  
2017 

Antoun 
2015 

Barros  
2019 

Bos 
2011 

Chapman 
2019 

Gkantidis 
2015 

Konan  
2015 

Nichols 
2018 

Nascimento 
2019 

Nolte  
2019 

Okayasu 
2018 

Pisek 
 2014 

Rivaldo 
2017 

1- Desenho do 
estudo 
apropriado ao 
objetivo? 
(variação 0-2) 

Prevalência (transversal) 0 NA 0 0 NA 0 0 NA 0 NA NA 0 0 
Prognóstico (coorte) NA 0 NA NA 0 NA NA 0 NA 0 0 NA NA 

Tratamento (Controlado) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Causa (coorte, caso/controle, 

transversal) 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

2- Amostra 
representativa 
do estudo? 
(variação 0-8) 
 

Fonte da amostra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Método de amostragem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Tamanho da amostra + (1) ++ (2) 0 + (1) + (1) + (1) + (1) ++ (2) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) 
Critérios inclusão/exclusão   0 0 0 + (1) + (1) 0 0 0 0 0 ++ (2) 0 + (1) 
Não respondentes  ++ (2) ++ (2) ++ (2) 0 ++ (2) 0 0 0 0 0 0 ++ (2) ++ (2) 

3- Grupo 
controle 
adequado?  
(variação 0-6) 

Definição do controle NA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 
Fonte do controle 0 0 0 NA 0 NA NA 0 NA NA NA 0 NA 
Pareamento/ Randomização 0 0 0 NA 0 NA NA 0 NA NA NA 0 NA 
Características comparáveis  + (1) 0 0 NA 0 NA NA 0 NA NA NA + (1) NA 

4- Qualidade 
das medidas e 
resultados? 
(variação 0-4) 

Validade  0 0 0 0 0 + (1) 0 0 0 0 ++ (2) 0 0 
Reprodutibilidade  NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA ++ (2) NA NA 
Cegamento NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Controle de qualidade NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

5- 
Integralidade? 
(variação 0-4) 

Cooperação  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Perdas  NA 0 NA NA + (1) NA NA 0 NA + (1) NA NA NA 
Mortes NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Dados faltantes  ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) ++ (2) 0 ++ (2) ++ (2) ++ (2) 

6- distorção?  
(variação 0-8) 
 

Outros tratamentos   + (1) + (1) 0 0 + (1) + (1) 0 + (1) 0 + (1) ++ (2) 0 0 
Contaminação  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Mudanças com tempo  ++ (2) 0 ++ (2) ++ (2) 0 ++ (2) ++ (2) 0 ++ (2) + (1) 0 ++ (2) ++ (2) 
Fatores de confundimento + (1) + (1) + (1) 0 + (1) + (1) 0 + (1) + (1) 0 ++ (2) + (1) ++ (2) 
Distorção reduzida por 
análise  

+ (1) 0 + (1) 0 ++ (2) ++ (2) + (1) 0 + (1) + (1) ++ (2) ++ (2) 0 

Questões finais 
 

Os resultados estão 
erroneamente enviesados 
em uma certa direção? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Existe algum fator de 
confundimento ou outra 
distorção grave? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 

É provável que os resultados 
tenham ocorrido ao acaso? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Total  11 8 8 6 11 10 6 6 7 5 15 11 10 
+ = menor problema; ++ = maior problema 
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A MA foi realizada agrupando-se os domínios dos diferentes questionários em 

três grandes grupos (físico, psicológico e social). Além disso, foram realizados ajustes 

que permitiram a comparação entre os artigos com tipos de estudos diferenciados e 

instrumentos de medida da QVRSO distintos. 

 

Figura 2. Avaliação das mensurações da QVRSO através do OHIP-14.

 

Figura 3. Avaliação das mensurações da QVRSO através do COHIP.
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Ao avaliar todos os artigos possíveis,8,11,31-33 mesmo após as padronizações, a 

heterogeneidade foi muito elevada (95% no domínio físico, 98% no psicológico, 96% 

no social e 96% no escore total). Por este motivo, foi realizado um teste de 

sensibilidade separando apenas os estudos que continham o mesmo questionário e a 

heterogeneidade foi reduzida. Para os que avaliaram com o OHIP-14, o domínio físico 

apresentou 72% de heterogeneidade, o psicológico 66%, o escore total 83%. A 

heterogeneidade do domínio social foi reduzida de forma expressiva para 6%, (Figura 

2). Ao avaliar apenas os artigos com questionário COHIP8,31 observou-se que a 

heterogeneidade diminuiu e chegou a zero no domínio psicológico, porém se manteve 

substancial no domínio físico (64%) e considerável no domínio social e no escore total 

(98% e 95% respectivamente, Figura 3). Portanto, só consideramos como confiáveis 

os tamanhos de efeito que apresentaram baixa heterogeneidade, constatando que a 

QVRSO não foi muito afetada no domínio social nos artigos com OHIP-1432,33 e o 

domínio psicológico foi afetado negativamente nos artigos com avaliação através do 

COHIP.  

 

Figura 4. Comparação da QVRSO dos artigos com grupo controle.

 

Os resultados da comparação dos estudos com grupo controle (Figura 4) 

também apresentaram uma alta heterogeneidade (77% nos domínios físico e 

psicológico, 43% no social e 89% no escore total), quando reunimos todos os três 
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artigos.32,33,38 Após o teste de sensibilidade, decidiu-se comparar apenas dois 

artigos,32,38 pois o resultado foi satisfatório. A heterogeneidade diminuiu, chegando a 

0% no domínio físico e no escore total, e a 71% no domínio psicológico, apresentando 

leve aumento apenas no domínio social (46%). Os artigos que possuem grupo 

controle, quando comparados em MA, mostraram que o grupo com fissura teve a 

QVRSO mais baixa, com diferença significativa no domínio físico e no escore total. 

 

Figura 5. Comparação da QVRSO entre os sexos. 

 

 

A MA entre os sexos (Figura 5) foi composta por quatro artigos8,11,31,33 e 

comprovou que não há diferença estatisticamente significante entre a QVRSO dos 

indivíduos do sexo feminino e masculino, em nenhum domínio e nem no escore total. 

O resultado pode ser considerado bastante confiável, pois os estudos são 

homogêneos (heterogeneidade de 0% em todos os domínios e no escore total). 
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Figura 6. Comparação da QVRSO entre crianças e adolescentes. 

 

Na apreciação pela idade, separando-se crianças (até 12 anos) e adolescentes 

(maiores de 12 até os 18 anos) a MA (Figura 6) mostrou heterogeneidade de 0% nos 

domínios físico e social, 18% no psicológico e 33% no escore total (p >0,05 e 

diferenças baixas), comprovando que o impacto na QVRSO em crianças e 

adolescentes foi semelhante e não há diferença estatisticamente significativa.11,20,31 

 

Figura 7. Comparação da QVRSO entre os indivíduos com FLPU e FL. 
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Figura 8. Comparação da QVRSO entre os indivíduos com FLPB e FL. 

 

Figura 9. Comparação da QVRSO entre os indivíduos com FLPU e FLPB. 

 

Na comparação entre os tipos de fissura, quando se comparou o grupo com 

fissura de lábios (FL) e o com fissura labiopalatina unilateral (FLPU), houve diferença 

significativa no escore total e no domínio físico, com maior impacto negativo no FLPU 

(Figura 7). Ao comparar-se o grupo FL com o grupo com fissura labiopalatina bilateral 

(FLPB) não foi observada diferença significativa entre os grupos em nenhum dos 

domínios e nem no escore total. A heterogeneidade foi grande, o que mostra que o 

resultado e a conclusão não são muito confiáveis (Figura 8). No confronto entre FLPU 
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e FLPB, pode-se afirmar que não houve diferença de impacto na QVRSO, pois não 

houve diferença em nenhum domínio e nem no escore total (Figura 9).11,20,31 

 

Figura 10. Comparação da QVRSO longitudinal. 

 

 

A avaliação longitudinal foi representada por dois estudos.8,32 O resultado 

demonstrou uma heterogeneidade alta, com 84% no domínio físico, 92% no 

psicológico e 74% no escore total (Figura 10). No entanto, o domínio social apresentou 

uma heterogeneidade de apenas 17%, comprovando que nas questões referentes a 

esse domínio os artigos são similares e o resultado da MA confiável, sugerindo que a 

QVRSO não se altera de forma significativa ao longo do tempo.  

A certeza da evidência foi avaliada de acordo com a abordagem GRADE. 

Razões para a mudança ou manutenção dos níveis das evidências estão detalhadas 

na Tabela 4. Para os resultados das comparações entre o grupo controle, entre os 

sexos, entre as faixas etárias, entre FL x FLPU e FLPU x FLPB os níveis de certeza 

foram classificados como baixos. Para os resultados das comparações entre FL x 

FLPB e entre artigos longitudinais os níveis de certeza foram classificados como muito 

baixos. 



35 
 

Tabela 4. Análise da qualidade da evidência usando GRADE 

N dos estudos 
(participantes) 

Delineamento 
dos estudos 

Risco de viés Inconsistência Evidência indireta Imprecisão Outras 
considerações 

Certeza da evidência 

A QVRSB tem maior impacto negativo em pacientes com fissura quando comparados aos sem fissura 
 
2 (240) estudos 

observacionais 
não grave não grave a não grave grave b nenhum ⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
Não há diferença significativa na QVRSB entre pacientes do sexo feminino e masculino com fissura em tratamento ortodôntico 
 
4 (471) estudos 

observacionais 
não grave não grave não grave não grave nenhum ⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
Não há diferença na percepção da QVRSB em crianças e adolescentes com fissura em tratamento ortodôntico 
 
3 (371) estudos 

observacionais 
não grave não grave  não grave  não grave nenhum ⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
Não houve diferença na QVRSB ao longo do tempo em pacientes com fissura em tratamento ortodôntico 
 
2 (162) estudos 

observacionais 
não grave grave c não grave grave d nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA 
 
a. Apesar do domínio psicológico mostrar heterogeneidade substancial (71%), considerou-se não grave pois, o domínio físico e escore total não apresentaram heterogeneidade (0%) e o domínio 
social apresentou uma heterogeneidade de 46%. 
b. O domínio psicológico apresentou um largo intervalo de confiança, mas que não refletiu no escore total. 
c. Heterogeneidade considerável nos domínios físico (84%) e psicológico (92%), substancial no escore total (74%), mas baixa no domínio social (17%). 
d. Intervalos de confiança largos nos domínios físico, psicológico e total, mas adequado no domínio social. 
 

N dos estudos 
(participantes) 

Delineamento 
dos estudos 

Risco de viés Inconsistência Evidência indireta Imprecisão Outras 
considerações 

Certeza da evidência 

Existe diferença significativa na percepção da QVRSB entre pacientes ortodônticos com FL X FLPU com maior impacto negativo na FLPU 
 
3 (255) estudos 

observacionais 
não grave não grave a  não grave  não grave nenhum ⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
 

Não há diferença significativa na percepção da QVRSB entre pacientes ortodônticos com FL X FLPB 
 
3 (165) estudos 

observacionais 
não grave grave b não grave não grave nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA 
Não há diferença significativa na percepção da QVRSB entre pacientes ortodônticos com FLPU X FLPB 
 
3 (232) estudos 

observacionais 
não grave não grave  não grave não grave  nenhum ⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
 

  
a. Apesar do domínio psicológico ter uma heterogeneidade de 45%, os demais domínios e o escore total tiveram uma baixa heterogeneidade. 
b. Heterogeneidade substancial no domínio psicológico e no escore total, porém 0% no domínio social e 35% no domínio físico. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A avaliação da QVRSO é importante para determinar como uma doença ou 

condição de saúde afeta o bem estar dos indivíduos. Não existe um questionário 

específico ou característico para medir a QVRSO dos pacientes com FLP.6,10 

Instrumentos de medidas genéricos podem ser inadequados devido à sua baixa 

precisão em detectar os distúrbios sofridos por esses pacientes.5 A aparência facial 

tem uma profunda influência na autoestima e na atratividade pessoal,9,26 portanto o 

resultado do tratamento pode ser positivo, mas considerado insuficiente pelo paciente 

com fissura. Questionários que avaliem a opinião dos pacientes podem trazer dados 

importantes para ajudar os profissionais da equipe multidisciplinar na reabilitação e na 

integração social dessa população,6 especialmente na sociedade moderna, onde a 

cobrança por padrões de beleza é maior. 

 Pacientes com FLP passam por um sistema reabilitador interdisciplinar muito 

longo desde o nascimento. Uma das partes mais importantes desse processo é o 

tratamento ortodôntico, pois é ele que coaduna todas as outras especialidades, 

justificando sua escolha como a exposição do PECO. A decisão de revisar 

sistematicamente a literatura ocorreu pela carência de estudos que mensurem a 

QVRSO desses pacientes quando submetidos ao tratamento ortodôntico. Todos os 

artigos selecionados para esta RS foram publicados a partir de 2011. Portanto, 

observou-se que os estudos sobre a QVRSO de pacientes com FLP e foco no 

tratamento ortodôntico são bem recentes. A maioria dos trabalhos publicados 

relatando esta associação é baseada em dados coletados em centros de referência 

de tratamento de pacientes com FLP.   

As RS publicadas anteriormente avaliaram a QV dos pacientes com FLP.5,10,23 

No entanto, elas não priorizaram o tratamento ortodôntico como exposição obrigatória. 

Além disso, apenas uma realizou MA, porém com parâmetros diferentes dos 

apresentados neste trabalho.5 Em uma das RS, os autores concluíram que crianças e 

adultos com FLP tendem a apresentar menor QVRSO do que indivíduos sem fissura.23 

Este resultado corrobora com um dos achados desta RS, quando comparou crianças 

e adolescentes com e sem FLP. 

 O presente estudo foi realizado de acordo com o PRISMA statement.27 O 

qualificador Fowkes e Fulton foi utilizado para identificar a qualidade dos estudos e o 

risco de viés.29 Apenas estudos que avaliaram a QVRSO em indivíduos não 
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sindrômicos com FLP, submetidos ao tratamento ortodôntico, foram incluídos. 

Entretanto, muitos trabalhos não forneceram todas as informações necessárias, 

principalmente para a realização da MA. Portanto, em alguns casos houve a 

necessidade de solicitar ou confirmar dados diretamente com os autores através de 

e-mail. Alguns estudos que avaliaram a QVRSO em pacientes com FLP, com 

exposição ortodôntica não confirmada, foram excluídos após duas tentativas de 

contato sem sucesso com os autores. 

 Para a realização da MA foram necessárias adaptações. Existem na literatura 

vários instrumentos de medida diferentes, provavelmente pela falta de um 

questionário peculiar para o paciente com fissura. A análise estatística revelou que os 

estudos selecionados para a MA, mesmo após todas as padronizações, apresentaram 

grande heterogeneidade (95% no domínio físico, 98% no psicológico, 96% no social 

e no escore total). Foram realizados, então, testes de sensibilidade, e novas MAs, com 

a inclusão em separado dos artigos que usaram os questionários de OHIP-14 e 

COHIP, ocorrendo redução da heterogeneidade. Também foram realizadas análises 

referentes à mensuração da QVRSO em comparação ao grupo controle, entre os 

sexos, entre as faixas etárias, entre os tipos de fissuras e ao longo do tempo.  

 Ao se avaliar apenas os artigos com questionário COHIP observou-se que a 

heterogeneidade diminuiu e chegou a zero no domínio psicológico, mostrando que 

nesse aspecto os dois artigos incluídos são similares e a MA bastante confiável. A 

QVRSO nos pacientes com fissura em tratamento ortodôntico foi afetada 

negativamente, principalmente no domínio psicológico. O questionário COHIP 

apresenta uma particularidade nesse domínio. Pergunta se o paciente se sente 

diferente dos demais, o que é bastante relevante para o paciente com fissura e pode 

ser o responsável pela piora na QVRSO. Por outro lado, quando se avaliou apenas os 

artigos com questionário OHIP-14 também houve diminuição da heterogeneidade, 

principalmente no domínio social (6%), demonstrando que a QVRSO não foi muito 

afetada negativamente neste domínio, e que a combinação dos artigos nesta 

perspectiva é válida. Na avaliação através do OHIP- 14 a QVRSO foi menos afetada 

(valores mais baixos) em relação à avaliação do COHIP, provavelmente porque o 

COHIP é um questionário com maior número de perguntas e talvez mais sensível às 

questões dos pacientes com fissura. 

 Dentre os estudos com grupo controle, Pisek et al. (2014) concluíram que 

pacientes com FLP apresentam menor QVRSO quando comparados a pacientes sem 
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FLP tratados ortodonticamente.38 Detectou, ainda, impacto negativo na QVRSO em 

ambos os grupos. Nos pacientes com FLP a piora na QVRSO é causada, 

principalmente, pelas fístulas oronasais, aspecto dos aparelhos ortodônticos e 

deformidades da face ou dos lábios. Além disso, a voz anasalada e os problemas 

faciais estéticos podem causar incômodo para esses pacientes e levar a problemas 

psicológicos e exclusão social. Foi possível constatar ainda no mesmo estudo, que as 

crianças e adolescentes com FLP geralmente apresentam maiores níveis de cárie e 

gengivite e higiene oral deficiente quando comparados com indivíduos sem FLP, o 

que parece afetar sua QVRSO.38  

 De acordo com Antoun et al. (2015) e Nichols et al. (2018), em comparação 

com os pacientes ortodônticos submetidos a cirurgia ortognática ou com severas más 

oclusões, os pacientes com FLP foram os que tiveram menor mudança na QVRSO 

em decorrência do tratamento ortodôntico, principalmente quando havia envolvimento 

de lábio.32,34 Chapman et al. (2019) verificaram que a QVRSO de pacientes com FLP 

apresentou maior mudança quando comparada à de pacientes com severas más 

oclusões tratados ortodonticamente, mas sem diferença significativa entre os 

grupos.37 Barros et al. (2019) constataram que a QVRSO foi mais significativamente 

afetada nos pacientes Classe III (Angle) do que nos pacientes com FLP.33 Uma 

provável explicação é que o grupo Classe III procurava por tratamento ortocirúrgico. 

Portanto, esses pacientes apresentavam discrepância esquelética grave e ainda não 

tinham iniciado o tratamento ortodôntico. Outro fator a ser considerado é que a 

amostra estudada por Antoun et al. (2015) foi composta por adolescentes, enquanto 

Nichols et al. (2018) pesquisaram adolescentes e adultos jovens.32,34 Barros et al. 

(2019) avaliou somente adultos.33 

 Na MA a heterogeneidade foi elevada ao compararem-se os três estudos que 

apresentavam grupo controle.32,33,38 Após os testes de sensibilidade com apenas dois 

estudos obteve-se redução considerável.32,38 O domínio físico e o escore total 

apresentaram heterogeneidade zero. Desse modo, é possível afirmar que os 

pacientes com fissura têm a QVRSO mais baixa do que o grupo controle. Os dois 

artigos demonstraram que o domínio físico é extremamente importante na 

determinação da QVRSO do indivíduo e afeta diretamente o escore total. 

 Diversos autores constataram que a QVRSO dos pacientes do sexo feminino 

com FLP é normalmente mais afetada.35,36,41 Como os homens costumam dar muita 

importância à atratividade física, as mulheres demonstram maior insegurança com 
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respeito ao seu aspecto facial. Além disso, as mulheres costumam ser mais afetadas 

pelo estigma41-43 e os homens parecem mais preocupados com aquisição de bens 

materiais e status social, podendo também esconder as cicatrizes com o bigode.41,43 

Surpreendentemente, dois estudos desta RS constataram que o impacto negativo foi 

maior no sexo masculino.8,11 De acordo com um deles, as mulheres poderiam recorrer 

mais aos produtos de beleza e aos avanços da cosmética e dos tratamentos estéticos. 

Portanto, teriam maior facilidade em esconder suas cicatrizes.11 As diferenças entre 

os achados podem estar relacionadas às peculiaridades das amostras estudadas. 

 Outros autores observaram que o impacto da FLP sobre a QVRSO é similar 

em ambos os sexos, o que está de acordo com os resultados da presente MA.20,31 

Quando os trabalhos foram avaliados em conjunto, mesmo com a utilização de 

instrumentos diferentes de avaliação, obteve-se 0% de heterogeneidade nos três 

domínios e no escore total.8,11,31,33 Os resultados da MA são bastante confiáveis e 

comprovam que meninos e meninas costumam ter a QVRSO afetada da mesma forma 

na presença da fissura.  

 De acordo com Konan et al. (2015), quando apenas crianças e adolescentes 

são avaliados, não existe influência da idade sobre a QVRSO, enquanto Boss e Prahl 

(2011) concluíram que os adolescentes são mais afetados negativamente. Segundo 

Nolte et al. (2019), pacientes muito jovens com FLP apresentam QVRSO 

relativamente alta. Um estudo que avaliou indivíduos de 12 a 50 anos verificou que os 

mais velhos têm pior QVRSO.35 Quando estudos com grupos compostos por crianças 

de até 12 anos e de adolescentes entre 12 e 18 anos foram comparados através da 

MA, verificou-se não haver diferença estatisticamente significativa com relação à 

QVRSO.11,20,31 A heterogeneidade foi baixa em todos os domínios (físico, psicológico 

e social) e no escore total. Portanto, os pacientes com FLP quando crianças e 

adolescentes apresentam a QVRSO afetada de forma equânime. Para a idade adulta 

a MA não foi factível, pois só foi selecionado um artigo com amostra de adultos.33 Os 

autores concluíram que a QVRSO de adultos com FLPU não foi impactada, mesmo 

com as diferentes modalidades de tratamento ortodôntico.  

Um trabalho desta RS observou que pacientes com comprometimento de lábio 

(com ou sem fenda palatal) apresentam maior diminuição da QVRSO, provavelmente 

devido à implicação estética e social desse problema.11 Essa conclusão, de certa 

forma, está de acordo com os achados de Antoun et al. (2015). Esses autores 

observaram que, após o tratamento ortodôntico, os adolescentes com FLP têm uma 
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pequena melhora na QVRSO, principalmente quando existe fenda labial.32 Outros 

autores31 afirmaram que o tipo de fissura não é tão importante para definir a QVRSO, 

apesar de afirmar que pacientes com fissura somente de lábio têm, em geral, QVRSO 

mais positiva que os pacientes com FLPU e FLPB. Embora não tenha se referido 

especificamente à QVRSO, um artigo mostrou que os pacientes com FLPU e FLPB 

apresentam maior quantidade de dentes permanentes com cárie do que pacientes 

com apenas FL ou FP (fissura palatina).38 Tais afirmações, contudo, devem ser 

interpretadas com cautela. Elas são baseadas em amostras que, quando divididas 

entre os diferentes tipos de fissura, apresentam pequeno número de participantes em 

cada grupo.  

Os indivíduos com diferentes tipos de fissura, em tratamento ortodôntico, têm 

a QVRSO afetada de forma diferente. Os resultados da MA mostraram que a QVRSO 

dos pacientes com FLPU foi negativamente mais impactada quando comparada a dos 

pacientes com FL. Na comparação da QVRSO dos pacientes com FL e os com FLPB, 

a heterogeneidade foi substancial no domínio psicológico (63%) e no escore total 

(61%), e foi baixa nos domínios social (0%) e físico (35%). Não houve diferença 

significativa entre os grupos em nenhum domínio, nem no escore total. O resultado é 

mais confiável apenas em relação aos domínios com baixa heterogeneidade. 

Indivíduos com FLPU e indivíduos com FLPB não apresentam diferenças significativas 

na QVRSO relacionadas ao tratamento ortodôntico. Este último achado está de 

acordo com os resultados de um estudo recente.36 

 A QVRSO de crianças e adolescentes com FLP tratados em centro de 

referência parece ser pouco afetada negativamente, quando avaliadas 

transversalmente.11,20,31 Esse resultado positivo se deve, provavelmente, ao 

tratamento interdisciplinar oferecido nesses centros.11 Antoun et al. (2015) 

observaram que após o tratamento ortodôntico (aproximadamente dois anos de 

intervalo) os adolescentes com FLP têm uma pequena melhora na QVRSO. Nichols 

et al. (2018), que avaliaram uma parte da mesma amostra, constataram que os 

pacientes também tiveram uma pequena melhora depois do término do tratamento. 

Após cinco anos, porém, apresentavam piora da QVRSO. Nolte et al também 

concluíram que os pacientes experimentaram diminuição da QVRSO na segunda 

aferição, realizada após quatro anos (sem informar se era ao final do tratamento 

ortodôntico). Por outro lado, Chapman et al. (2019) verificaram que a QVRSO de 
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pacientes com e sem FLP melhorou em decorrência do tratamento ortodôntico, mas 

não houve diferença entre os grupos, nem antes e nem após o tratamento.  

Quando avaliados em conjunto através da MA, os dados dos estudos 

longitudinais apresentaram heterogeneidade de 74% no escore total. Com relação aos 

domínios físico (84%) e psicológico (92%) a heterogeneidade foi considerável. No 

entanto, no domínio social foi de apenas 17%, comprovando que as questões 

referentes a este domínio são confiáveis.8,32 Portanto, ao longo do tratamento 

ortodôntico não houve mudanças significativas na QVRSO dos indivíduos com FLP.  

Podemos concordar com Pisek et al. (2014) e Herkrath et al. (2015) quando 

afirmam que é importante integrar um programa de prevenção e desenvolver 

estratégias eficazes de promoção da saúde bucal e geral para melhorar a QV dos 

pacientes com FLP. É essencial a criação de políticas públicas de saúde eficazes, 

com apoio para o desenvolvimento de novas perspectivas de tratamento e métodos 

de atendimento contemporâneos para auxiliar os profissionais de saúde que atuam 

diretamente no atendimento desses pacientes. Além disso, parece existir uma 

avaliação crítica da má oclusão e da autoimagem por parte dos pais, maior do que a 

dos próprios pacientes com FLP.31,44 Os pais relatam ainda que a FLP influencia 

negativamente a vida familiar, opinião diferente da dos filhos.39 Portanto, o paciente e 

seus familiares devem ser informados da importância do atendimento psicológico, 

durante todas as etapas do tratamento, para que se possa reduzir o número de 

indivíduos que chegam à idade adulta com sequelas psicológicas e/ou sociais.  

 Uma limitação do presente estudo foi a quantidade reduzida de trabalhos que 

pudessem ser incluídos na estratégia de busca e apresentassem amostra com 

número adequado de indivíduos. Além disso, a variedade de instrumentos de 

mensuração da QVRSO dificultou a MA. O uso de tantos questionários diferentes 

torna árdua a comparação dos resultados dos estudos. Apesar dessa limitação, o 

problema foi minimizado com a padronização das pontuações dos questionários e a 

colocação dos resultados na mesma direção, o que permitiu uma comparação mais 

fidedigna. A padronização de métodos de coleta, conforme enfatizado por diversos 

autores,5,10,11, assim como a criação de um questionário apropriado e a coleta de 

dados mais consistentes, são importantes para permitir comparações mais 

confiáveis.5,6,10 Mais estudos sobre a QVRSO dos indivíduos com FLP, obedecendo a 

esses parâmetros, seriam muito bem vindos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados dos estudos avaliados, é possível concluir a respeito 

da influência do tratamento ortodôntico sobre a QVRSO dos pacientes com fissuras 

labiopalatinas: 

1. Existe evidência, porém baixa, de que a QVRSO é menor nos pacientes com fissura 

do que nos pacientes sem fissura; 

2. Existe evidência, porém baixa, de que a QVRSO não é influenciada pelo sexo dos 

pacientes com fissura; 

3. Existe evidência, porém baixa, de que a QVRSO não é influenciada pela faixa etária 

dos pacientes com fissura, considerando-se crianças e adolescentes; 

4. Existe evidência, porém baixa, de que indivíduos com FLPU têm a QVRSO mais 

afetada negativamente do que indivíduos com FL e de que não existe diferença 

significativa sobre a QVRSO de indivíduos com FLP, sendo a fissura uni ou bilateral.  

5. Existe evidência, porém muito baixa, de que a QVRSO dos pacientes com fissura 

não sofre mudanças significativas ao longo do tempo de tratamento. 
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ANEXO 1 

Estratégia de busca de cada base de dados 

 

Medline (Pubmed) 

((((((((cleft lip[MeSH Terms]) OR cleft lip*[Title/Abstract]) OR harelip*[Title/Abstract]) 
OR cleft palate[MeSH Terms]) OR cleft palat*[Title/Abstract]) OR cleft palate 
isolated[Title/Abstract]) OR orofacial cleft[Title/Abstract])) AND ((orthodontics[MeSH 
Terms]) OR orthodontic*[Title/Abstract]) 

Scopus 

((TITLE-ABS-KEY ( ( "cleft lip"  OR  "cleft lips"  OR  harelip*  OR  "cleft 
palate"  OR  "cleft palate isolated"  OR  "orofacial cleft" ) ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( ( orthodontic* ) ) 
 
Web of Science 

TOPIC:((“cleft lip” OR “cleft lips” OR harelip* OR “cleft palate” OR “cleft palate 
isolated” OR “orofacial cleft”) 
((orthodontic*) 
 
Cochrane 

#1 MeSH descriptor: [Cleft Lip] explode all trees  
#2 cleft lip* or harelip*:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 
#3 #1 or #2   
#4 MeSH descriptor: [Cleft Palate] explode all trees  
#5 cleft palat* or cleft palate isolated or orofacial cleft:ti,ab,kw  (Word variations 
have been searched)  
#6 #4 or #5   
#7 #3 or #6   
#8 orthodontic*:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)   
#9 MeSH descriptor: [Orthodontics] explode all trees  
#10 #8 or #9   
#11 #7 and #10   
 

BVS 

 (tw:((tw:(tw:((mh:"cleft lip" OR  "cleft lip" OR  “fissura labial” OR harelip OR 
“lábioleporino” OR mh:"cleft palate" OR cleft palat* OR “fissurapalatina" OR “fissura 
palatal” OR cleft palate isolated" OR “fissurapalatinaisolada” OR "orofacial cleft" OR 
“fissura orofacial)))))) AND (tw:((tw:(tw:((mh: orthodontics OR orthodontics OR 
ortodontia))))))  

 

 

 


