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RESUMO 

 

Introdução. Dentre as malformações, as fissuras labiopalatinas (FLPs) ocupam lugar de 

destaque, pois são as deformidades craniofaciais de maior prevalência. Classificam-se em: 

pré-forame, transforame, pós-forame e as submucosas, podendo diversos fatores estar 

associados à sua etiologia, tais como uso de drogas, carência de ácido fólico, sífilis, 

toxoplasmose, radiações ionizantes, tabagismo, alcoolismo no início da gestação e os 

fatores genético-hereditários - os mais importantes. Outra teoria muito aceita é a 

multifatorial, que envolve a interação de fatores genéticos, ambientais e hereditários. O 

objetivo do estudo foi determinar as características epidemiológicas de crianças portadoras 

de FLPs atendidas no Hospital Infantil Albert Sabin, Fortaleza-Ce. Métodos. Estudo 

descritivo de 390 portadores de FLPs atendidos no período de junho de 2008 a maio de 

2009, com crianças menores de 12 anos de idade, no ambulatório do Núcleo de 

Atendimento Integrado ao Fissurado do Hospital Infantil Albert Sabin, principal hospital de 

referência do Estado, procedentes de todo o Ceará. Resultados. Observou-se que 51,3% 

dos pacientes com FLPs eram do sexo masculino e 48,2% do feminino, dos quais 37,4% 

foram provenientes da Capital, 62,6% do resto do Estado e 3,1% de outros UFs. O tipo mais 

prevalente foi a transforame, com 56,3% dos casos, seguida das pós-forame, com 21,6%, 

as pré-forame, com 20,3% e as submucosas com 1,8%. As lesões predominaram do lado 

esquerdo, com 43,2%, seguidas pelas bilaterais, com 32,5%. Verificou-se que 72,0% dos 

pacientes tiveram acesso à realização da queiloplastia. A palatoplastia foi efetuada em 

47,2% das crianças, sendo que na faixa etária pré-escolar em somente 20% dos casos. 

Outros tipos de correções cirúrgicas foram realizadas em somente 17,9% dos pesquisados. 

Outros 35,0% tiveram acesso ao tratamento fonoaudiológico e 15,5% ao ortodôntico. 

Encontrou-se ainda um percentual de 11,4% que apresentava algum outro tipo de 

malformação congênita e outros 47,3% possuíam um caso familial de fissura.     

Conclusões. A reduzida proporção de portadores de FLP com acesso aos tratamentos 

clínico-cirúrgicos indica a existência de uma carência importante de centros e equipes 

multiprofissionais especializadas na reabilitação destes pacientes. Mesmo com as 

dificuldades de deslocamento, 60% dos pacientes da pesquisa eram procedentes de 

municípios cearenses, o que sugere uma grande carência deste tipo de atenção fora da 

Capital do Estado.   

 

 

Palavras-Chave: Fissuras labiopalatinas. Malformações Congênitas. Epidemiologia.   
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ABSTRACT 

 

Introduction. Among the abnormalities, the cleft lip and palate (CL/P) have a prominent 

place, because they are the most prevalent craniofacial deformities. They are classified 

according to pre-foramen, trans-foramen, post-foramen and sub mucosa. Several factors 

may be associated with their etiology, such as drug use, lack of folic acid, syphilis, 

toxoplasmosis, ionizing radiation, smoking, use of alcohol in early pregnancy and the genetic 

as well as hereditary factors �± which are the most important of them. Another widely 

accepted theory is the multi-factorial, which involves the interaction of genetic, environmental 

and hereditary factors. The aim of this study was to determine the epidemiological 

characteristics of children with CL/P treated at the Albert Sabin Children's Hospital in 

Fortaleza. Methods. Descriptivi study made with 390 CL/P patients treated between June 

2008 and May 2009, with children under 12 years of age at the outpatient clinic of the Center 

for Integrated Care to the Cleft lift and palate children of the Albert Sabin Children's Hospital, 

the main referral hospital of the State, treating children from the whole state of Ceará. 

Results. It was observed that 51.3% of the CL/P patients were male and 48.2% females, of 

which 37.4% were from the capital, 62.6% from the rest of the state and 3.1% from other 

places. The most prevalent type was trans-foramen, with 56.3% of   the cases, followed by 

post-foramen, 21.6%, pre-foramen, with 20.3% and 1.8% sub mucosal. The lesions 

predominated on the left side, with 43.2%, followed by bilateral, with 32.5%. It was found out 

that 72.0% of the patients had access to lip repair surgery. The palatoplasty was performed 

in 47.2% of children, and pre-school aged children at only 20% of the cases. Other types of 

surgical corrections were performed in only 17.9% of the researched people. Other 35.0% 

had had access to speech therapy and 15.5% to orthodontic treatment. It was also found a 

percentage of 11.4% people who had some other type of congenital malformation and other 

47.3% who had a case of cleft lip or palate in the family. Conclusions. The low proportion of 

CL/P patients with access to medical and surgical treatments indicates that there is a 

shortage of major centers and multidisciplinary teams specialized in the rehabilitation of such 

patients. Even with transport difficulties, 60% of the patients in the study were from the 

municipalities of Ceará, which suggests a great need of this kind of attention outside the 

state capital. 

 

 

Keywords: Cleft lip and palate; Congenital malformations; Epidemiology. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Conceito 

Dentre as malformações presentes ao nascimento que acometem o 

segmento cefálico e o pescoço, as fissuras labiopalatinas (FLPs) ocupam lugar de 

destaque, pois são as deformidades craniofaciais de maior prevalência e um 

importante defeito congênito que a criança pode apresentar. Elas afetam funções 

relevantes para a sobrevivência do ser humano (sucção, deglutição, mastigação e 

fala), prejudicando o desenvolvimento psicológico e fisiológico de seus portadores e 

interferindo na adaptação social dos afetados. Essas malformações surgem no 

período da gestação, logo no início e são observadas pela falta de fusão do lábio 

e/ou palato (ALTMANN; RAMOS; KHOURY, 1997; MELGAÇO et al., 2002; SILVA, et 

al., 2008a; ALONSO et al., 2009). 

 

1.2  Classificação das Fissuras Labiopalatinas segundo Spina   

A classificação de Spina et al. (1972) elucida a origem embriológica das 

FLPs a partir do forame incisivo, possuindo esse nome por localizar-se entre os 

dentes incisivos superiores. O Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), local deste 

estudo, adota esta classificação, que é a mesma utilizada em outros hospitais de 

referência em tratamento de fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais no 

Brasil. 

1.2.1  Classificação de Spina 

De acordo com Spina et al. (1972), as FLPs classificam-se em: fissuras 

pré-forame incisivo, fissura transforame incisivo, fissura pós-forame incisivo, fissura 

submucosa, fissuras raras da face. 

1.2.1.1  Fissuras pré-forame incisivo 
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No grupo de fissuras pré-forame incisivo enquadram-se aquelas cujo 

defeito restringe-se ao palato primário, envolvendo, portanto, lábio e/ou rebordo 

alveolar (Figuras 1 e 2). Quanto à extensão do defeito, varia de um tímido entalhe no 

vermelhão do lábio (cicatriz de Keith), até o envolvimento de toda extensão do palato 

primário, alcançando o forame incisivo. Anatomicamente, podem ser unilateral, 

bilateral ou mediana (SPINA et al., 1972). 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2  Fissura transforame incisivo 

As fissuras transforame incisivo são totais, envolvendo simultaneamente 

os palatos primário e secundário (Figuras 3 e 4). Clinicamente, estendem-se do lábio 

até a úvula, atravessando o rebordo alveolar. Anatomicamente podem ser unilateral, 

bilateral ou mediana (SPINA et al., 1972). 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Figura 1- Fissura pré-forame incisiva 

incompleta unilateral à esquerda                                                           
  Figura 2- Fissura pré-forame incisiva    

incompleta bilateral 
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1.2.1.3  Fissura pós-forame incisivo 

As fissuras pós-forame incisivo compreendem as fissuras isoladas de 

palato. Os palatos secundários não se fusionam entre si na linha média e tampouco 

com o septo nasal, enquanto as estruturas derivadas do palato primário realizam tal 

fusão. Podem ser incompletas (Figura 5), quando afetam apenas o palato mole; ou 

completas (Figura 6), quando atingem palato duro (ósseo) e palato mole (músculo 

incluindo úvula) (SPINA et al., 1972). 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4  Fissura submucosa 

Figura 3- Fissura transforame incisiva 

unilateral à esquerda 

Figura 4- Fissura transforame incisiva 

bilateral  

Figura 5 - Fissura pós-forame incisiva 
incompleta                

 

   Figura 6 - Fissura pós-forame incisiva  
completa                
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Entre as malformações que acometem o palato secundário, destaca-se 

uma forma anatômica subclínica, designada fissura submucosa, que pode ser 

sintomática ou assintomática, dependendo da presença ou não de implicações 

funcionais. Podem manifestar-se isoladamente, associadas às fissuras de palato 

primário ou às síndromes. O defeito é na musculatura do palato mole e/ou no tecido 

ósseo do palato duro, porém se mantém velado pela camada mucosa íntegra. Uma 

variação da fissura submucosa (Figura 7) é conhecida como fissura submucosa 

oculta. A diferença é que nessa variação não há nenhum vestígio de defeito na 

superfície bucal do palato. O diagnóstico clínico baseia-se na presença de uma 

tríade sintomática: a) úvula bífida (nem sempre presente); b) zona translúcida na 

rafe palatina; c) chanfradura óssea na borda posterior do palato duro, diagnosticada 

mediante palpação. Mais uma característica, além destas, também está presente na 

maioria das vezes, que é a voz hipernasal, assim como o enfraquecimento vocal 

(SPINA et al., 1972). 

 

 

 

                          

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5  Fissuras raras da face 

  Figura 7- Fissura submucosa   



21 

 

 

As fissuras que acometem: bochechas, pálpebras, orelha, nariz, ossos do 

crânio e face (osso frontal, nasal, etmóide, malar e temporal) são muito raras, daí a 

nomenclatura. Estão sendo citadas porque fazem parte da classificação de Spina, 

porém não servem de alvo para este estudo.                

 

1.3  Etiologia das Fissuras Labiopalatinas 

A etiologia das fissuras labiopalatinas (FLPs) ainda não está totalmente 

esclarecida, porém muitos pesquisadores ressaltam que o fator hereditário é um dos 

mais importantes. De fato, há um consenso na literatura de que o fator hereditário é 

responsável por boa parte dos casos da deformidade, enquanto outros casos são 

associados à ação de fatores ambientais (WYSZYNSKI; BEATY, 1996; 

WYSZYNSKI; BEATY; MAESTRI, 1996; LIDRAL et al., 1997; VIEIRA; ORIOLI, 2001; 

RODRIGUES et al., 2005; HOMRICH, 2006; BRITO et al., 2008, 2009). Graziosi, 

Salgado e Castilho (2000) citam alguns desses fatores: idade e consanguinidade 

dos pais; doenças sistêmicas, infecções e/ou uso de medicamentos pela mãe; 

radiações, deficiência nutricional (ausência do ácido fólico) durante a gestação; 

hábitos e vícios dos pais (fumo, álcool, drogas). 

Outra teoria muito aceita é a Teoria Multifatorial, que se resume na 

interação de fatores genéticos, ambientais e hereditários. Os diferentes graus de 

agressividade das malformações labiais e/ou palatais podem ser associados à 

susceptibilidade de um grupo etário ou de um ser humano isolado. Essa 

susceptibilidade pode ser maior ou menor, em resposta à interação desses fatores, 

que podem atuar isoladamente ou em associação, agindo em um embrião 

geneticamente predisposto (MODOLIN; CERQUEIRA, 1997; GRAZIOSI; BOTTINO; 

SALGADAO, 1998; GRAZIOSI; SALGADO; CASTILHO, 2000; ALVES, et al., 2004; 

MARTELLI-JUNIOR et al., 2005; SILVA et al., 2008a). 

Alguns fatores ambientais envolvidos na etiologia da FLP como vírus ou 

hipertermia, pesticidas, desnutrição, fumo, álcool, drogas como antagonistas do 

ácido fólico, valproato, difenil-hidantoína, fenobarbital, trimetadiona, corticóides, 
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ácido retinóico e hipoxia têm sido identificados, porém para alguns agentes ainda há 

a necessidade de maiores estudos para comprovação da sua influência na 

susceptibilidade para FLP (PACHI, 1997; RIBEIRO; MOREIRA, 2004). 

Os estudos revisados por Murray (2002) demonstraram que vários fatores 

do ambiente estão envolvidos na etiologia das FLPs. Entre eles: a deficiência 

nutricional, exposição à fenitoína, ácido valproíco, talidomida, o uso do álcool, do 

cigarro, bem como o uso de pesticidas e herbicidas, como a dioxina. Para Wyszynski 

e Beaty (1996), os fatores de risco mais bem documentados para FLP são: 

exposição a drogas antiepilépticas, fumo materno e antagonistas do ácido fólico no 

primeiro trimestre da gravidez. 

Christensen et al. (1999) assevera que exposições maternas a fatores 

ambientais comuns, como álcool, fumo, deficiência vitamínica e intoxicação 

vitamínica (vitamina A) são fatores de risco para fissura labial e/ou palatina. 

Silva Filho e Freitas (2007) explicam que as FLPs surgem antes da 12ª 

semana de gestação. Isso ocorre porque a face e o palato se formam rapidamente, 

ou seja, os processos faciais embrionários, compostos pelos processos frontais, 

mandibulares, nasais mediais, nasais laterais e maxilares, diferenciam-se na 4ª 

semana gestacional e, no final da 8ª semana encontram-se fusionados, conferindo à 

face suas feições humanas (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001; SANDRINI et 

al., 2005). Ao final da 12ª semana gestacional, é a vez dos processos palatinos 

completarem a divisão anatômica entre as cavidades bucal e nasal. Sendo assim, as 

fissuras faciais se formam até a 8ª semana gestacional, enquanto as fissuras de 

palato formam-se até a 12ª semana gestacional. Estas se caracterizam pela falta de 

separação entre as cavidades oral e nasal durante o desenvolvimento embrionário. 

Elas podem ser de origem sindrômica, quando associada à anomalia congênita ou 

não sindrômica (MELO; HAGUETTE; RIBEIRO, 2008). 

Segundo Sandrini et al. (2006), embriologicamente devem ser 

distinguidas as fissuras labiopalatinas das fissuras palatinas, uma vez que o 

desenvolvimento e o mecanismo fisiopatológico de ambas é distinto. Assim, o palato 

primário se desenvolve pela quarta semana e meia, com base em cinco processos 
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que limitam o estomódio: um nasofrontal, dois maxilares e dois mandibulares. Entre 

a quinta e a sétima semana, os processos maxilares desenvolvem-se em direção 

central, empurrando o processo nasal interno para a linha mediana. Assim, o lábio 

superior é formado pela união dos processos maxilares e nasais internos. Quando 

as proeminências nasais internas se fundem, formam o segmento intermaxilar, 

constituído por três partes, dando origem aos componentes: labial (o filtro), maxilar 

ou gengival (área dos quatro incisivos) e palatino (palato primário). 

 Modolin e Cerqueira (1997) citam uma importante pesquisa realizada por 

Bhatia (1972), que, colhendo dados de pesquisas realizadas em diferentes países, 

concluiu que 1/3 dos casos de fissuras labiopalatinas tinham uma história familiar 

positiva, ou seja, possuíam membros de família afetados. O número de parentes 

afetados parece diminuir à medida que o grau de parentesco se distancia.  

Borges-Osório e Robinson (2001) e Sandrini et al. (2005) citam em seus 

estudos a hipótese que atribui a ocorrência das FLPs à herança multifatorial com 

efeito limiar. De acordo com esse modelo, a malformação é condicionada por muitos 

genes com efeitos fenotípicos variáveis, bem como fatores ambientais diversos, 

�H�[�L�V�W�L�Q�G�R�� �X�P�� �³�O�L�P�L�D�U�� �J�H�Q�R�W�t�S�L�F�R�´�� ���Q�~�P�H�U�R�� �P�t�Q�L�P�R�� �G�H�� �J�H�Q�H�V�� �Q�H�F�H�V�V�i�U�Los para a 

manifestação da doença). Essa teoria separa os indivíduos em dois grupos, os 

normais e os afetados, estes últimos apresentam variabilidade na expressão 

fenotípica da anomalia de suave a mais grave.  

Ardinger et al. (1989) falam do papel do fator transformador do 

crescimento alfa (TGFá) no desenvolvimento da FLP. Em vários estudos, são 

mencionados outros genes relacionados ao desenvolvimento dessas anomalias, 

como os genes: MSX1, TGFâ3, RARA e MTHRF (5,10-metilenotetrahidrofolato 

redutase) (MURRAY, 2002). Para Lima et al. (2009), as alterações cromossômicas 

podem envolver mutações no número de cromossomos ou na sua estrutura. 

Envolvem graus variados de desequilíbrio, tais como deleções e duplicações, que 

são alterações estruturais; trissomias e monossomias, que são alterações 

numéricas.   
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Trindade e Trindade Júnior (1996) relataram em seus estudos que as 

fissuras labiopalatinas são de etiologia multifatorial, intercalando predisposição 

genética, incluindo aqui a hereditariedade, e os fatores teratogênicos extragenéticos, 

ditos ambientais. Essa interação etiológica complexa dificulta esclarecer aos pais 

uma de sua�V�� �L�Q�G�D�J�D�o�}�H�V�� �L�P�H�G�L�D�W�D�V�� �³�T�X�D�O�� �R�� �S�R�U�T�X�r�� �G�D�� �F�U�L�D�Q�o�D�� �W�H�U�� �Q�D�V�F�L�G�R�� �F�R�P��

�I�L�V�V�X�U�D�´�� Pode-se atribuí-las a uma fatalidade biológica, por ser difícil identificar um 

fator causal específico na maioria das fissuras. Já as que compõem um quadro 

sindrômico, como, por exemplo, na síndrome de Apert e outras centenas, a etiologia 

é facilmente determinada pela transmissão genética da síndrome sob comentário. 

De acordo com Modolin, Kamura e Cerqueira (1996) e Modolin e 

Cerqueira (1997), certas alterações morfológicas, bem como da fisiologia do útero, 

ou ainda distúrbios hormonais maternos, podem conduzir a variações da 

embriogênese que culminam com o nascimento da criança portadora de fissura 

labiopalatina. Estados carenciais protéicos e/ou vitamínicos podem alterar a 

morfogênese. Neste aspecto, menciona-se, em especial, o ácido fólico que entra no 

metabolismo e síntese de ácidos nucléicos. O mesmo autor descreve uma 

experiência realizada com ratas, tendo se observado que, a ingestão de cortisona 

durante um período (10 dias) específicos da gestação, produziu fissuras palatinas 

em 100% da prole.  

Wyszinski, Beaty e Maestri (1996) mencionam que as fissuras 

labiopalatinas em pacientes não sindrômicos (FLP-NS) parecem ter uma etiologia 

distinta das FLPs associadas a alguma síndrome. Sua etiologia parece ser mais 

complexa. Não se trata de uma herança mendeliana simples (recessiva ou 

dominante), mas, em geral, mostra uma forte agregação familiar, o que denota a 

existência de um componente genético importante (MARAZITA et al., 2001). 

De acordo com Rezende (1997), o aumento na incidência dessas 

malformações, observado nos últimos 20 anos, encontra justificativa no baixo índice 

de mortalidade pós-natal, não sendo, porém, esta a única explicação. O progresso 

da técnica cirúrgica e dos cuidados extra-cirúrgicos tem possibilitado melhor êxito 

estético-funcional, tornando os portadores destas deformidades mais integrados à 

sociedade, possibilitando que se casem e transmitam estas deformidades. A 
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incidência cresce com a presença de familiares fissurados, nas seguintes 

proporções: pais normais 0,1% de chance de ter um filho fissurado; pais normais e 

um filho fissurado 4,5% de chance de ter outro filho fissurado; um dos pais e um filho 

fissurado 15 % de chance de ter outro filho fissurado. O mesmo autor classifica os 

fatores ambientais em: a) nutricionais - as embriopatias podem ser induzidas pela 

deficiência, na dieta materna, durante a organogênese, de sais minerais (zinco, 

cobre, iodo, manganês, flúor) e vitaminas (A, riboflavina, ácido fólico e outras);         

b) químicos - representados pela utilização pela gestante de drogas, fumo, álcool e 

medicamentos sem orientação médica; c) endócrinos - dentre as substâncias 

endócrinas, a cortisona é um teratógeno experimental bem estabelecido, produzindo 

fissuras de lábio e palato em quase 100% de certas linhagens de camundongos;     

d) atômicos - o efeito nocivo das radiações sobre o feto é indiscutível, podendo 

destruir ou alterar a capacidade de multiplicação e diferenciação das células;           

e) infecciosos - o contato da mãe, no primeiro trimestre de gestação, com doenças, 

como sífilis, rubéola, e outras, é objeto de estudos diversos como fator teratogênico 

(NEVES; MONTEIRO, 2002). 

Na investigação dos fatores etiológicos causadores das FLPs, vários 

autores encontraram associação positiva entre fatores de crescimento (FC) e genes 

codificadores de FC, como também a sua influência no fechamento do palato 

(ARDINGER, et al., 1989; SHAW et al., 1998; GASPAR et al., 1999; SUZUKI, et al., 

2000; SÖZEN, et al., 2001; MURRAY, 2002).  

 

1.4  Diagnóstico e Intervenções de Prevenção, Controle e Tratamento 

das Fissuras Labiopalatinas 

As fissuras labiopalatinas têm acompanhado a existência da humanidade 

e um dos pesquisadores mais antigo a se preocupar com o estudo das 

malformações labiopalatinas foi o russo Fröbelius, que no período de 1833 a 1865, 

analisou 180 mil crianças de um hospital de Petersburgo, encontrando 118 casos de 

fissuras, o que representa um índice aproximadamente de 0,07% de crianças com o 

problema (LOFFREDO et al., 1994; GRAZIOSI; BOTTINO; SALGADO, 1998). As 
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primeiras evidências de fissura labial (FL) foram observadas em uma escultura 

indígena que data do século l da Era Cristã (LOFIEGO, 1992; LOFFREDO et al., 

1994; GRAZIOSI; BOTTINO; SALGADO, 1998). O primeiro tratamento cirúrgico 

devidamente documentado ocorreu no ano 390 d.C., na China, sendo realizado por 

�X�P���I�t�V�L�F�R���T�X�H���I�L�F�R�X���F�R�Q�K�H�F�L�G�R���F�R�P�R���³�G�R�X�W�R�U���G�R�V���O�i�E�L�R�V�´�����W�U�H�]�H�Q�W�R�V���D�Q�R�V���D�S�y�V�� 

O diagnóstico das fissuras labiopalatinas é eminentemente clínico. O 

conhecimento da história materna, dos fatores ambientais durante a gestação e dos 

antecedentes familiares é de fundamental importância em sugerir dados que 

auxiliem na elucidação etiológica. Isso ajuda a distinguir se a anormalidade decorre 

de cromossomopatia, é secundária a alguma ação teratogênica potencial, faz parte 

de uma síndrome ou é fenômeno de ocorrência isolada. Tais esclarecimentos visam 

a evitar a repetição do defeito na mesma família ou predizer o risco de tal 

recorrência em futuras gerações (PACHI, 1997). 

É possível diagnosticá-las, mediante a realização de exame ultrassom 

pré-natal (Figura 8), mas ainda não é possível tratá-las na vida intrauterina (IU) e 

tampouco preveni-las, uma vez que são de etiologia multifatorial, ou seja, incluem a 

predisposição genética (incluindo hereditariedade) e fatores teratogênicos          

extra-genéticos (ambientais) (MODOLIN; CERQUEIRA, 1997; BORGES-OSÓRIO; 

ROBINSON, 2001).   

Silva Filho e Freitas (2007) relatam que, só a partir do nascimento é que 

as fissuras podem ser diagnosticadas com precisão e tratadas coerentemente. A 

reconstrução urgente do defeito anatômico, com recuperação estética e adequação 

funcional que favoreça a integração e realização psicossociais, constitui a meta 

terapêutica a que uma equipe profissional especializada deve aspirar na reabilitação 

das fissuras labiopalatinas.  

 



27 

 

 

 

                                Figura 8-  Ultrassom  mostrando  
                                fissura pré-forame bilateral              
 

 

Para Chitty e Griffin (2005), as fissuras unilaterais, bilaterais e da linha 

mediana do lábio e/ou palato podem ser detectadas no ultrassom pré-natal. Já as 

fissuras pequenas do palato duro e do palato mole, em geral, não são detectadas no 

ultrassom, porque o palato é difícil de examinar em detalhe em razão do 

sombreamento das estruturas ósseas circundantes. 

Clinicamente, as fissuras labiopalatinas, que surgem na vida pré-natal, 

são observadas pela falta de fusão do lábio e/ou palato, ou seja, pela falta de fusão 

dos processos nasais mediais entre si, e destes com os processos maxilares laterais 

(ALTMANN et al., 1997; MELGAÇO et al., 2002; SILVA et al., 2008a). 

O tratamento de fissurados é um constante desafio, que deve ser iniciado 

ao nascimento, visando a melhor adequação da cavidade bucal a todas as 

demandas funcionais (FARAJ; ANDRÉ, 2007). Esses afetados necessitam de 

tratamento imediato e de acompanhamento até a idade de 18 anos, com 

participação efetiva das especialidades: cirurgia (plástica, bucomaxilofacial e 

ortognática), ortodontia, fonoaudiologia, psicologia e próteses (removível e fixa) 

entre muitas outras, tais como: serviço social, genética, pediatria, otorrinolaringologia 

e nutrição.  
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Para Lopes et al. (1997), as deformações ósseas intrínsecas das fissuras 

labiopalatinas devem ser corrigidas mediante tratamento ortopédico maxilar precoce, 

corrigir os desequilíbrios musculares e orientar o crescimento maxilar aliado a uma 

cirurgia delicada, propiciando melhores resultados estéticos e funcionais.         

A finalidade desse tratamento é, inicialmente, restabelecer a função de 

sucção e deglutição; em seguida a mastigação e a fonação, e subsequentemente, a 

estética, objetivando desta maneira a reintegração do indivíduo ao convívio familiar e 

à sociedade (GRAZIOSI; BOTTINO; SALGADO, 1998). 

Como ser em constante evolução, dependente de suporte nutricional 

permanente, a avaliação do estado nutritivo do pequeno paciente é muito 

importante, por fornecer subsídios às medidas corretivas de eventuais desvios do 

normal. Crianças com anomalias palatinas são particularmente propensas a 

apresentar má evolução em virtude das frequentes dificuldades de nutrição (PACHI, 

1997). 

O tratamento destes pacientes é um processo, que tem início ao 

nascimento, continua até a idade adulta e envolve uma equipe multidisciplinar que 

deverá trabalhar com os mesmos princípios e objetivos terapêuticos para uma 

reabilitação global e eficaz em longo prazo (ALVES et al., 2004). 

Cardoso (1999), entretanto, chamou a atenção para o descaso no 

tratamento de portadores de fissuras labiopalatais que não recebem um tratamento 

especializado, ficando excluídos dos serviços de saúde por falta de profissionais 

qualificados para atender esse tipo de paciente. 

O consenso de interdisciplinaridade vigente no tratamento dos pacientes 

fissurados de lábio e palato se consolidou na segunda metade do século XX e, 

desde então, enfatiza a complexidade do processo reabilitador, que se inicia ao 

nascimento e se estende até a idade adulta, com o término do crescimento 

craniofacial. O objetivo final é a busca pela reabilitação estética e funcional, que 

visa, fundamentalmente, à reintegração social dos portadores de fissuras de lábio e 
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palato, estigmatizados ao nascimento pela anomalia estampada na face (RIBEIRO; 

LEAL; THUIN, 2007). 

Segundo o protocolo do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC/USP), as cirurgias reparadoras 

primárias de reconstrução do lábio e palato devem, preferencialmente, se iniciar no 

primeiro ano de vida (CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 1994; VALE et al., 1994; 

SILVA FILHO, 1998; MAZZOTTINI et al., 1999; RIBEIRO; LEAL; THUIN, 2007). 

Cirurgias secundárias a partir dos quatro anos de vida são geralmente 

necessárias para retoques labiais e da asa do nariz, normalmente deslocada pela 

ausência de suporte ósseo nas fissuras que envolvem o rebordo alveolar 

(MAZAHERI et al., 1993; TRINDADE et al., 2005). A palatoplastia secundária, 

também nesse período, busca a otimização da função velofaríngea, pelo 

restabelecimento da função muscular do palato mole, não alcançada integralmente 

no ato cirúrgico primário (SILVA FILHO; RAMOS; RUY, 1992; RIBEIRO; LEAL; 

THUIN, 2007). 

Rocha (1997) complementa, referindo que a cirurgia da insuficiência 

velofaríngea (IVF) corrige a hipernasalidade e o escape de ar nasal, isto é, os 

componentes primários da IVF. Promove a adequação da pressão intraoral e do 

fluxo aéreo oral para permitir a articulação correta dos fonemas, porém, nunca, por 

si só, irá corrigir todos os mecanismos secundários compensatórios (distúrbios 

articulatórios). Estas correções são de competência da terapia fonoarticulatória, que 

visa a acertar as alterações da fonação e da articulação dos sons comprometidos.  

Todos os profissionais, sendo ou não ligados a um centro de referência 

no tratamento de fissuras labiopalatinas, devem ter em mente, ao receberem pela 

primeira vez um paciente fissurado labiopalatino, o amplo espectro de alterações 

funcionais presentes. Não se está diante de somente uma alteração visível no palato 

que dificulta a alimentação do recém-nascido, tampouco de uma evidente alteração 

estética na fissura labial: há toda uma complexa rede de alterações funcionais nos 

padrões de deglutição, fala, audição, respiração nasal, desenvolvimento e 
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crescimento craniofacial. O diagnóstico e manejo precoces são fundamentais para 

que se evitem sequelas indesejáveis em todos estes aspectos (SILVA et al., 2008b). 

O entendimento da fisiologia das estruturas craniofaciais afetadas nas 

fissuras labiopalatinas é fundamental para compreender e orientar as melhores 

modalidades terapêuticas. A região do esfíncter velofaríngeo (EVF) é, talvez, o ponto 

mais crucial para o entendimento da patofisiologia das alterações funcionais que 

ocorrem nesta malformação (SILVA et al., 2008b). Isso porque o EVF é uma cinta 

muscular localizada entre a oro e a nasofaringe, compreendendo a musculatura do 

palato mole e das paredes laterais e posterior da faringe.  Estes músculos têm uma 

função primordial na manutenção fisiológica desta região. Há íntima relação deste 

grupamento muscular com a tuba auditiva, com inserções na própria cartilagem da 

tuba e na base do crânio adjacente. 

De acordo com Shprintzen (1997), como os padrões fisiológicos do 

esfíncter velofaríngeo são variáveis em pacientes com fissura palatina, é necessário 

que os tratamentos de insuficiência velofaríngea nesses pacientes sejam conduzidos 

de acordo com o gap velofaríngico específico apresentado por parte de cada 

paciente, e que um diagnóstico minucioso deveria incluir a visualização direta do 

esfíncter velofaríngeo (radiográfica e/ou nasoendoscópica). 

Too Chung (1983) expressa que a palatoplastia tem efeito positivo na 

doença otológica, prevenindo o desenvolvimento da otite média com efusão (OME), 

ou mesmo resolvendo a OME já estabelecida.  

 

1.5  Características dos Portadores de Fissuras Labiopalatinas  

Estudo realizado por Collares et al. (1995) em uma amostra de 41 

pacientes do Hospital das Clínicas de Porto Alegre detectou o fato que os 

descendentes de europeus latinos foi o grupo menos atingido pela fissura 

labiopalatina, porém, este mesmo grupo apresentou uma incidência 

significativamente maior de fissura labial isolada. O mesmo experimento mostra que 
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o sexo masculino foi o mais afetado, com maior frequência de fissuras labiais com 

ou sem envolvimento do palato e predominância do sexo feminino para os casos de 

fissura palatina isolada. A fissura de maior prevalência foi a unilateral do lado 

esquerdo, e as idades dos pais e mães dos pacientes afetados não diferiram da 

idade em que a maior parte da população tem seus filhos. 

Silva et al. (2008a) realizou um estudo com 100 crianças e adolescentes 

portadores de fissuras labiopalatinas que estavam em atendimento odontológico no 

Centro de Reabilitação das Deformidades Faciais, em São Paulo. O autor encontrou 

as seguintes evidências: a maioria dos portadores de fissura labiopalatina (61%) do 

sexo masculino. Os resultados mostraram que a fissura transforame incisivo 

prevaleceu, com 62% dos casos, seguida das fissuras pós-forame incisivo (20%) e 

pré-forame incisivo (9%). Entre os pacientes examinados, foi possível observar que 

o lado mais afetado por fissuras foi o esquerdo. Entre as malformações presentes 

em pacientes portadores de fissuras labiopalatinas, pôde-se observar que as 

doenças cardíacas congênitas foram as mais prevalentes; quanto à presença de 

fissuras em antecedentes familiares, 77% dos pacientes não apresentaram outros 

casos de fissuras labiopalatinas na família. 

Sandrini et al. (2006) citam um importante estudo realizado nos EUA. 

Nele, os autores analisaram mais de dois milhões de nascimentos e abortos 

espontâneos registrados no programa de monitoramento de defeitos de nascimento 

da Califórnia. Encontraram um total de 2.329 casos de fissura labial com ou sem 

palato envolvido e 1.475 casos de fissura palatina. A maior prevalência de fissura 

labial com ou sem fissura palatina foi de 2/1000 em índios norte-americanos. 

Brancos e japoneses apresentaram a mesma prevalência (1,05/1000). Os            

afro-americanos foram os menos afetados, com 0,62/1000; o índice total na amostra 

foi de 1,05/1000. Para as fissuras palatinas, a prevalência continuou mais alta nos 

índios norte-americanos (1,11/1000); a prevalência dos brancos e japoneses foi bem 

próxima, com 0,72/1000 e 0,77/1000, respectivamente. Os menos afetados nesse 

grupo foram os coreanos, com 0,26/1000. O índice total da amostra foi de 0,66/1000 

(CROEN et al., 1998). 
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Outro estudo realizado por Wyszinski e Beaty (1996) mostra uma 

prevalência de fissuras labiais de 1/1000 afetados na população de nativos        

norte-americanos. Já Vieira e Orioli (2001), em uma revisão de estudos 

epidemiológicos das fissuras labiopalatinas, de várias regiões da Europa e das 

Américas encontraram essa frequência variando de 1/1000 a 1,89/1000. Em 

pacientes não sindrômicos, há maior prevalência de fissuras labiais com ou sem 

envolvimento palatino do que fissuras palatinas isoladas. Essas últimas são mais 

frequentes no gênero feminino, enquanto fissuras labiais e labiopalatinas ocorrem 

mais no gênero masculino. O lado esquerdo é duas vezes mais afetado do que o 

direito e a raça negra é menos afetada do que a raça branca. 

Em seu estudo relacionando fissura orofacial e variação nos genes 

(TGFA, TGFB3 e MSX1), Jugessur et al. (2003) refere ter estudado 111 pacientes 

do sexo masculino e 43 do sexo feminino, sendo que esses casos foram relatados 

como sendo de fissura isolada, enquanto  42 foram relacionados com síndromes ou 

outros defeitos genéticos.    

Collares et al. (1995) monitorou os nascimentos ocorridos no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (RS) no período entre 1983 e 1993 e relatou que a 

prevalência de fissuras labiopalatinas foi de 1/758 nascimentos. As fissuras palatinas 

foram responsáveis por 26,8% dos casos; as fissuras labiais por 34,1% e as fissuras 

labiopalatinas por 39,1%. Havia predomínio de fissuras palatinas em pacientes do 

gênero feminino e o autor acredita que isto decorra do fechamento mais tardio do 

palato no gênero feminino. 

Furlaneto (2000) apud Takano, Mendonça Júnior e Lima (2008), em um 

estudo epidemiológico com 750 prontuários de pacientes fissurados do então 

Serviço de Defeitos da Face da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), hoje chamado Centro de Reabilitação de Fenda Labiopalatal 

(CERLAP), descobriu que a maioria dos indivíduos afetados era de eurobrasileiros 

(96,3%) e do gênero masculino (54,6%). As fissuras labiopalatinas foram as mais 

frequentes (84,45%), seguidas pelas fissuras palatinas (12,9%), sendo o lado 

esquerdo o mais afetado. O mesmo autor encontrou maior número de fissuras 

labiopalatinas no gênero masculino e de fissuras palatinas no gênero feminino. 
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De acordo com Bertoja (2006), as fissuras labiopalatinas são as 

malformações craniofaciais que mais variam em prevalência, de acordo com fatores 

étnicos, origem geográfica e situação socioeconômica. Já Trindade e Trindade 

Júnior (1996), referem uma prevalência média entre um e dois indivíduos para 1000 

nascimentos. 

 

1.6  Fissuras Labiopalatinas e Associação com outras Anomalias 

Vários trabalhos relatam a ocorrência de anomalias associadas às FLPs. 

A frequência com que isso ocorre varia de 4,5% a 63,4% (SHPRINTZEN et al., 

1985).         

Estudo incluindo a amostra de 100 pacientes, em atendimento no Serviço 

de Defeitos da Face da PUCRS, mostrou que 20% dos pacientes apresentavam 

anomalias associadas às FLPs. Destes, menos de 3% estavam associados a 

alguma síndrome já conhecida, como, por exemplo, as síndromes de Van der 

Woude, Waardenburg e Treacher Collins (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001). 

Shprintzen et al. (1985) analisaram 1000 pacientes com FLP em Nova 

Iorque (EUA). Do total da amostra, 63,4% deles apresentaram anomalias associadas 

às fissuras labiopalatinas, e, destes, 15,7% estavam associados a anomalias 

menores.  

Em um estudo realizado na Suécia, Hagberg, Larson e Milerad (1997) 

investigaram 251 crianças que nasceram portando FLP. Nele os autores relatam que 

22,3% apresentaram alguma malformação adicional à FLP, sendo a sequência de 

Pierre Robin (SR) a mais frequentemente associada, com uma incidência de 

0,04/1000. Outra anomalia associada às FLPs com bastante frequência é a 

síndrome de Van der Woude (SHPRINTZEN et al., 1985; HAGBERG; LARSON; 

MILERAD, 1997). Para Lima et al. (2009), dentre as síndromes cromossômicas que 

apresentam fissura se encontra a trissomia do cromossomo 13 (síndrome de Patau) 

e a trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards).   
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Shprintzen et al. (1985) assinalaram que, até 1970, eram conhecidas em 

torno de 50 tipos de síndromes associados às fissuras labiopalatinas e que, em 

1985, este número era da ordem de 250. Dados atuais da Associação das Fissuras 

Labial e Palatina da Irlanda (CLAPA, 2009) mostram que, atualmente, quase 400 

tipos de síndromes e malformações maiores podem estar relacionadas às fissuras 

labiopalatinas.  

A denominação genérica de anomalias craniofaciais inclui anomalias 

isoladas e múltiplas de etiologia genética ou não. Via de regra, refere-se à situação 

em que os arcabouços craniano e/ou facial apresentam alterações de contorno 

(MONLLEÓ; LOPES, 2006). Entre elas, destacam-se fissuras labiopalatinas, fissuras 

palatinas, craniossinostoses, holoprosencefalia, além de quadros sindrômicos como 

as síndromes alcoólica fetal e de Stickler, �H�Q�W�U�H���R�X�W�U�R�V�����'�¶�$�*�2�6�7�,�1�2 et al., 2005).        

Varandas et al. (1997) realizou importante pesquisa relacionando 

malformações congênitas e fissuras labiopalatinas. Nele o autor primeiro realiza uma 

revisão de literatura que indica as doenças congênitas do coração como sendo 

predominantes em associação com as fissuras. Depois, em seu estudo, incluiu 294 

pacientes portando fissura labiopalatina, onde a malformação que predominou 

associada à fissura labioapalatina foi a seqüência de Pierre Robin num total de 

27,3% dos casos estudados. Para Cerqueira et al. (2005), a doença congênita do 

coração foi a mais comum malformação associada à FLP. 

De acordo com Marques, Thomé e Peres (2007), um estudo realizado em 

159 lactentes com sequência de Pierre Robin (SR) relacionou as síndromes mais 

frequentes associadas a esta anomalia: 84 casos de sequência de Pierre Robin 

isolada; 36 casos de SR associado à síndrome de Stickler; 14 de Pierre Robin a 

outras malformações; dez casos de Pierre Robin associados a problemas 

neurológicos; e 15 casos de SR associado a outras síndromes.   
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1.7 Características Fisiopatológicas da Fissura Labiopalatina e 

Consequências do Problema 

As FLPs são problemas médico-odonto-sociais situados entre o 3º e o 4º 

defeito congênito mais frequente, que acometem o terço médio da face, 

normalmente comprometendo a estética e boa parte das funções orofaciais, o que 

implica necessidade de uma equipe multiprofissional, para que possam ser 

estabelecidas as bases de uma ampla reabilitação (FARAJ; ANDRÉ, 2007). É uma 

deformidade de grande complexidade, pois atinge estruturas do sistema 

estomatognático responsáveis por diversas funções, dentre elas: a articulação, a 

ressonância e o funcionamento do esfíncter velofaríngeo (IVF) (LOFIEGO, 1992; 

ALTMANN; RAMOS; KHOURY, 1997; MARCHESAN; JUNQUEIRA, 1997).  Seus 

portadores, além de grave problema estético, apresentam distúrbios funcionais, 

desde alimentação até fonação (FIGUEIREDO et al., 2004). 

Nas fissuras labiopalatinas, uma das principais preocupações 

demonstradas pelos pais é relativa à alimentação do bebê, pois ficam temerosos em 

relação a intercorrências, como refluxo nasal do leite, engasgos e a demora no 

processo da administração alimentar, que pode prejudicar o ganho ponderal da 

criança. De acordo com Marques, Thomé e Lopes (2007), a presença da fissura 

labiopalatina em lactentes, frequentemente, traz alterações no processo de 

alimentação. Como resultados dessas dificuldades, o pequeno lactente com fissura 

labiopalatina recorrentemente exibe engasgos, obstrução das vias aéreas, 

incoordenação da sucção-respiração-deglutição, fadiga, pouca ingestão volumétrica 

de leite e, consequentemente, desnutrição. 

Não há um consenso sobre a melhor forma ou método de se alimentar o 

recém-nascido. O leite materno é recomendado pelo seu próprio valor nutritivo e 

qualidade antibacteriana, auxiliando no combate de infecções, inclusive as de orelha 

média, que são comuns nos portadores de fissura (SILVA; FÚRIA; DI NINNO, 2005). 

O aleitamento materno, no entanto, deve ser conduzido respeitando os aspectos 

emocionais e afetivos da relação da família com o bebê, além de considerar as 

limitações decorrentes da própria malformação (ALMEIDA, 2002; SILVA; FÚRIA; DI 

NINNO, 2005). As dificuldades se relacionam à impossibilidade anatômica de isolar 
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a cavidade oral, da falta de apoio e estabilização do bico do peito e da 

posteriorização da língua (CAVALHERI, 1999; DALBEN et al., 2003; SILVA; FÚRIA; 

DI NINNO, 2005). O grau de inabilidade de sucção está diretamente relacionado ao 

tipo de fissura.  

Geralmente o lactente que apresenta fissura pré-forame incisivo não 

encontra dificuldade para alimentar-se, porém, aqueles com fissura pós-forame 

incisivo ou transforame podem apresentar dificuldades na extração do leite materno, 

por não conseguirem pressão intraoral adequada (REDFORD-BADWAL et al., 2003; 

SILVA; FÚRIA; DI NINNO, 2005), o que pode interferir na programação das etapas 

cirúrgicas (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000). 

Observam-se comprometimentos graves de estruturas dentárias. São 

referidas como anomalias dentárias mais frequentes a anadontia, dentes 

supranuméricos, erupção ectópica a atraso na formação e erupção dentária (ANDRÉ 

et al., 1997). A perda anterior do alimento pode ocorrer pela redução do vedamento 

labial ou por protrusão exacerbada da língua, por compensação da mastigação 

ineficiente (MOLINA, 1989; DOUGLAS, 1998; MARCHEZAN, 1999).  

A alteração encontrada no padrão de deglutição é consequência da busca 

por adaptação, denominada por alguns autores como deglutição adaptada. Caso 

existam alterações ósseas na face que causem assimetrias, também é possível que 

exista inadequado posicionamento da língua pela alteração do espaço interno da 

cavidade bucal (MARCHEZAN; JUNQUEIRA, 1997; MAZZOTINI et al., 1999; 

ARAÚJO, 2001). 

Quando as estruturas do esfíncter velofaríngeo (EVF) - mecanismo este 

que é uma válvula muscular que se estende do palato duro à parede posterior da 

faringe, por diferentes motivos, não funcionam adequadamente �± é estabelecida 

uma inadequação velofaríngea, que traz como consequência um espaço entre tais 

estruturas, denominado gap, permitindo comunicação entre as cavidades da oro e 

nasofaringe, mediante o comando de fechamento da região (PICCOLI, 1998). A 

sintomatologia dessa alteração é diversificada nas funções de fonação (prejudicam a 

inteligibilidade da fala), alimentação e função auditiva (JOHNS et al., 2003; 
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PEGORARO-KROOK et al., 2004). Na deglutição é possível ocorrer engasgos e 

refluxos nasais. O ponto máximo de força de oclusão velofaríngea, durante a 

deglutição, tende a ser inferior ao observado na fala, provavelmente pela ação dos 

músculos constritores da deglutição (McCONNEL, 1988). 

Nas crianças com disfunção velofaríngea, geralmente, se observa maior 

esforço na produção das consoantes que exigem altas pressões aéreas intraorais. 

Estes tipos de alterações articulatórias tendem a ser variáveis e podem incluir erros 

de distorção, substituição e omissão dos fonemas (SILVA; SANTOS, 2004). Esta 

população clínica também pode apresentar as mímicas faciais e constrição das 

narinas durante a fala. As situações descritas ocorrem de forma intencional, ou seja, 

têm a finalidade de recrutar os músculos faciais na tentativa de reduzir as dimensões 

da abertura das narinas e restringir o excesso da dinâmica de fluxo aéreo nasal 

(ALTMANN; LEDERMAN, 1990; SCHERER, 1999). 

As alterações articulatórias nos fissurados labiopalatinas podem ser 

sintetizadas em: ronco nasal, fricativa nasal, compensação mandibular, contatos 

articulatórios leves, compensação dorso-médio-palatina, fricativa faríngea e golpe de 

glote (ALTMANN; LEDERMAN, 1990). Os indivíduos submetidos à cirurgia 

reparadora da fissura de palato ainda podem apresentar inteligibilidade de fala 

reduzida, principalmente em decorrência das alterações oclusais e dentárias 

(TRINDADE; TRINDADE JÚNIOR, 1996; CAMARGO et al., 2001; WHITEHILL; 

CHAU, 2004). 

As anomalias fonatórias decorrentes da disfunção velofaríngea e 

ressonância hipernasal podem causar notáveis dificuldades vocais nos indivíduos 

portadores de fissura labiopalatina, na tentativa de conduzir a voz com maior esforço 

respiratório e laríngeo para compensar a deficiência da intensidade vocal. Além 

disso, a hipernasalidade é alteração perceptualmente auditiva mais evidente na fala 

dos portadores de IVF clinicamente significativas (DWORKIN  et al., 2004). O uso 

prolongado desse comportamento pode levar ao desenvolvimento de disfonia por 

tensão muscular e anomalias de pregas vocais, tais como nódulos e edema 

generalizado que resultam em rouquidão (ALTMANN, 1997). 
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É importante ressaltar que os profissionais de saúde devem estar aptos a 

detectar as alterações anatômicas e compreender suas consequências nas diversas 

funções acometidas, como, por exemplo, a fala (SILVA et al., 2008b). Isso porque os 

distúrbios de fala geralmente repercutem negativamente junto à sociedade, sendo 

que essas alterações são as mais variadas, incluindo desde uma leve distorção em 

algum fonema até o desenvolvimento de hipernasalidade e de mecanismos 

compensatórios decorrentes da insuficiência e/ou incompetência velofaríngea 

(GENARO et al., 2007).  

Em seus estudos, González (2001) também comenta as alterações de 

ressonância no portador de fissura labiopalatina, relatando que, entre os problemas 

de voz mais frequentes, é possível destacar a hipernasalidade, decorrente de uma 

insuficiência ou incompetência velofaríngea. Hanayama, Pinho e Tsuji (2001) 

descreveram que as causas mais frequentes de nasalidade são as sequelas de 

palatoplastia, cirurgia de correção da fissura palatina, seguida das fissuras 

submucosas. De acordo com Scherer (1999), mesmo que o individuo seja submetido 

a reparação cirúrgica nos primeiros dois anos de vida, em alguns casos, pode 

ocorrer no pós-operatório uma disfunção velofaríngea residual associada a 

hipernasalidade em razão das diferentes complicações inexplicáveis. 

De acordo com Rocha (1997), quando a insuficiência velofaríngea está 

presente desde a tenra idade, durante a aquisição da fala, leva ao aparecimento de 

distúrbios articulatórios, como hipernasalidade e escape de ar nasal. 

Além de alterações de fala e ressonância, o desenvolvimento da 

linguagem expressiva e receptiva pode estar afetado quando comparado às crianças 

sem fissura (MELO; HAGUETTE; RIBEIRO, 2008). 

Silva et al. (2008b) explicam que os músculos tensor e elevador do véu 

palatino apresentam importante alteração no seu trajeto e inserção no palato, já que 

não ocorre a união entre as fibras musculares de ambos os lados na linha média no 

palato mole; ao contrário, a inserção ocorre na borda do palato duro fissurado 

ipsilateral. Assim, a contração muscular tende a ser deficiente, não ocorrendo a 

tração normalmente esperada da cartilagem da tuba auditiva, sendo que a principal 
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razão para a ocorrência da otite média com efusão nas crianças com fissura palatina 

parece ser a disfunção tubária crônica. 

Já Marques, Thomé e Peres (2007) expressam que a comunicação entre 

a cavidade oral e nasal nas crianças com fissuras palatinas ou labiopalatinas pode 

levar a maior frequência de infecções, pois a falta de filtragem e aquecimento do ar 

inspirado, bem como a dificuldade de sua umidificação, facilitam a ocorrência de 

infecções de vias respiratórias, desde resfriados comuns, rinofaringite até quadros 

de bronquite e broncopneumonia.  

De acordo com Carvalhal et al. (2004), a prevalência das formas 

reversíveis de otite média é alta até os seis anos de idade nos pacientes com fenda 

palatina. A partir deste momento, supostamente em decorrência do desenvolvimento 

craniofacial e da tuba auditiva, há uma drástica diminuição da prevalência das 

formas reversíveis e, simultaneamente, um aumento da prevalência das formas 

crônicas de otite média, com alterações teciduais irreversíveis. Mais uma vez, se 

justifica o diagnóstico e a intervenção precoces do otorrinolaringologista para 

prevenir a cronificação da doença da orelha média no paciente com fissura palatina.  

Piazentin-Penna e Jorge (2007) citam um estudo conduzido no 

HRAC/USP, que analisou a ocorrência de perda auditiva em pacientes com idades 

entre quatro e 18 anos de idade, com fissura labial e fissura de palato, por meio de 

audiometria por via aérea. Concluiu-se que pacientes com fissura palatina 

apresentaram limiares aéreos piores do que os de fissura de lábio, sugerindo que a 

presença da fissura palatina é um importante fator a ser considerado, uma vez que a 

fissura de lábio não interferiu na sensibilidade auditiva da população estudada. A 

efusão da orelha média é apontada como fator desencadeante dessa perda auditiva 

em indivíduos com fissura labiopalatina, em virtude da malformação anatômica e da 

deficiência funcional da musculatura da tuba auditiva com aquela do palato mole.     

O paciente portador de fissura labiopalatina apresenta alterações no 

complexo maxilofacial atribuídas a uma série de fatores. Além de condições 

preestabelecidas, como a gravidade da fissura e os padrões genéticos de 

crescimento, há um conjunto de outros fatores que podem produzir alterações nas 
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dimensões de seus arcos dentários, podendo ou não atuar simultaneamente 

(ATHANASION et al., 1988; SILVA FILHO; RAMOS; ABDO, 1991; GOMIDE; ABDO, 

1996; FARAJ; ANDRÉ, 2007).  

Estudo realizado por Faraj e André (2007) sobre alterações dimensionais 

das arcadas dentárias de crianças fissuradas na fase de dentição decídua completa 

mostra que a arcada dentária maxilar desses indivíduos apresentou maiores 

alterações no sentido transversal quando comparados ao grupo de crianças sem 

deformidades, com alterações mais significativas na fissura labiopalatina bilateral.  

 

1.8  Repercussões Biopsicossociais da Fissura Labiopalatina  

As fissuras labiopalatinas podem interferir, de maneira marcante, na vida 

dos pacientes no que se refere às alterações funcionais e estéticas, além de 

transtornos psicológicos ao portador (ALTMANN, 1997; FIGUEIREDO et al., 2004). 

Para Gollop (1997) as malformações de face, como as fissuras labiopalatinas, 

interferem devastadoramente no desenvolvimento psicológico e fisiológico do 

afetado e em sua adaptação social.  A aparência facial negativa foi considerada 

como o principal fator para a introversão social, em estudo realizado com 

adolescentes com problemas de ajustamento (ALTMANN et al., 1997).   

Ao pensar em pessoas nascidas com fissura e na sua reabilitação, é 

automática a associação à família, pelo fato de se saber da sua importância na 

formação dos filhos. Da mesma forma, imagina-se a reação dos pais ao constatarem 

o nascimento de um filho com fissura nos lábios e/ou palato, o desencadeamento de 

consequências, tais como: impacto, susto, curiosidade, espanto, rejeição, 

sofrimento, ideias preconceituosas e muitas outras, que podem paralisar a família no 

desempenho de sua função (GRACIANO et al., 2007). 

O nascimento de uma criança com malformação pode ensejar reações 

parentais e dificuldades no processo de vínculo. Graciano et al. (2007) citam 

algumas reações mais comuns, tais como choque, negação, tristeza, raiva, 
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adaptação e reorganização, isso tudo acarretando dificuldades em lidar com a 

criança ao longo do seu desenvolvimento. Os efeitos do impacto da malformação 

podem permanecer por períodos relativamente longos, de meses ou anos, causando 

profundas mudanças pessoais nos pais, assim como no funcionamento familiar, 

refletindo no meio social e trazendo consequências psicológicas ao paciente. 

São diversas as reações dos pais, principalmente das mães, pois a 

experiência de ter um filho com problema excita a rejeição, que pode ser ostensiva, 

�F�R�P�R�� �W�D�P�E�p�P�� �Y�H�O�D�G�D���� �S�R�L�V���� �³�P�X�L�W�D�V�� �Y�H�]�H�V���� �p�� �G�L�I�t�F�L�O�� �S�D�U�D�� �R�V�� �S�D�L�V�� �D�V�V�X�P�L�U�H�P�� �H�V�V�D��

�U�H�M�H�L�o�m�R�´���� �+�i�� �F�D�V�R�V�� �H�[�W�U�H�P�R�V���� �L�Q�F�O�X�V�L�Y�H���� �G�H�� �P�m�H�V�� �T�X�H�� �Q�m�R�� �F�R�Q�V�H�J�X�H�P�� �F�U�L�D�U�� �V�H�X�V��

filhos e os entregam para adoção, ou, muito pior, simplesmente os abandonam 

(GRACIANO et al., 2007).   

Graciano et al. (2007) mencionam também um estudo das transformações 

de sentimentos dos pais de crianças com fissuras labiopalatinas, mostrando que a 

maioria dos pais fez referência a situações traumáticas com relação ao nascimento 

de seus filhos. Dos 39 casos estudados, 92,3% apresentaram dificuldades de 

aceitação do bebê ao nascimento. As reações dos pais, expressas em depoimentos, 

revelaram sentimentos de apavoramento, desnorteamento, trauma, difícil aceitação, 

tristeza, sensibilidade, abalo, dificuldade de encarar com racionalidade, choque, 

desespero, angústia, revolta e culpa. Essas reações, porém, foram se modificando 

ao longo do tempo, principalmente com a oportunidade de tratamento, alegando, a 

maioria, não sentir mais dificuldades de encarar a fissura nos próprios filhos. 

Atribuíram tal enfrentamento ao apoio obtido por meio de atendimento especializado.   

Por isso é essencial, tanto para o paciente com fissura como para sua 

família um acompanhamento precoce, por uma equipe multiprofissional, com 

abordagem interdisciplinar e tratamento integral, desde o nascimento até a fase 

adulta, propiciando ao indivíduo portador de deformidade facial o necessário 

ajustamento à sociedade (CERQUEIRA et al., 2005). 

Indivíduos com história familiar de doença grave, certamente, necessitam 

de informações e orientações sobre o problema e a programação da sua vida 

reprodutiva. O conjunto de procedimentos destinados a informar e orientar 



42 

 

 

indivíduos com problemas relacionados à ocorrência ou recorrência de uma doença 

genética é chamado de aconselhamento genético. Para fornecer um 

aconselhamento genético preciso, é fundamental estabelecer o diagnóstico correto 

da doença, que constitui risco para a família de um indivíduo afetado por uma 

doença genética. Diagnósticos imprecisos podem levar a aconselhamentos 

imprecisos, o que poderá ser desastroso (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001). 

A família vivencia um processo de luto diante do nascimento de uma 

criança com malformação e da perda do seu bebê imaginário (ALMEIDA, 2002). As 

primeiras preocupações se relacionam à sobrevivência da criança, sua alimentação 

e à deformidade estrutural (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000). Infelizmente as 

orientações insuficientes e nem sempre adequadas que as mães recebem logo após 

o nascimento da criança amedrontam ainda mais a família (BACHEGA et al., 1985). 

Para Marques, Thomé e Peres (2007) enfrentar a situação de saber que o 

filho tem uma fissura de lábio e/ou de palato envolve lidar com sentimentos de 

temor, insegurança e questionamentos. Existe a sensação de não saber lidar com a 

situação e a incerteza sobre o futuro da criança, decorrentes do desconhecimento 

da malformação e da maneira como a mãe percebe as implicações de ordem física a 

que seu filho está sujeito. 

Sobre a estética e impacto psicológico por causa da malformação, Amaral 

(1997) relata que é verificado maior índice de insatisfação com a aparência física 

entre os grupos de crianças com fissuras do que o manifestado pelo grupo de 

crianças normais. Estudos com meninas portadoras de fissura têm verificado maior 

ansiedade, menos sucesso escolar, mais infelicidade e maior insatisfação. A autora 

refere ainda estudos exprimindo que os pacientes são conscientes de sua aparência 

física e do impacto negativo que isto causa.  
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1.9 A Importância da Fissura Labiopalatina como Lesão Estigmatizante 

Os custos da atenção à saúde nas causas transmissíveis e nutricionais de 

morte, como ocorre nas malformações congênitas, de um modo geral, precária nos 

países em desenvolvimento (MONLLEÓ; LOPES, 2006) são elevados. No ano 2000, 

o National Institute of Dental and Craniofacial Research dos Estados Unidos estimou 

em um bilhão de dólares/ano o investimento necessário para atender portadores de 

fissuras labiopalatais ao longo de suas vidas e, em 2001, o National Health Services 

do Reino Unido avaliou em 6,4 milhões de libras/ano o investimento necessário para 

manter uma unidade regional multiprofissional com capacidade para 140 casos 

novos/ano de fissuras labiopalatinas (BERK; MARAZITA, 2002; MONLLEÓ; LOPES, 

2006). 

Por outro lado, os custos do não-tratamento ou do tratamento ineficiente 

das anomalias craniofaciais são também enormes (BERK; MARAZITA, 2002). O 

ônus em termos de morbidade, distúrbios emocionais, estigmatização e exclusão 

social recai não apenas sobre o portador, mas também sobre sua família e a 

sociedade (BERK; MARAZITA, 2002; MONLLEÓ; LOPES, 2006). 

Segundo Silva et al. (2008a), o fato de as fissuras labiopalatinas não 

estarem na lista das doenças de notificação compulsória faz com que o número de 

pessoas afetadas seja subestimado. Assim, somente por meio de estudos 

epidemiológicos como este, se pode ter uma ideia limitada da prevalência desta 

malformação. 

 

1.10 Situação Epidemiológica  

1.10.1  As fissuras labiopalatinas no Mundo  

Nos Estados Unidos da América (EUA), a literatura refere que a 

incidência de fissuras de labiopalatinas (FLPs) varia de acordo com a raça e grupo 

étnico. Para os nativos brancos, é de aproximadamente 1/278 nascidos vivos, 
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enquanto para os afro-americanos é referido um caso para cada 3.300 nascimentos 

(MAZZOTINI et al., 1999; SANDRINI et al., 2005; SILVA FILHO; FREITAS, 2007).  

Modolin, Kamakura e Cerqueira (1996) citam alguns estudos referindo 

que a fissura labial (FL) associada ou não à fissura palatina (FP) varia de incidência 

entre as raças, pois os asiáticos (chineses-1,7/1000; japoneses-2,1/1000; coreanos 

e filipinos) apresentam uma incidência de 1/500 a 1/1000 nascimentos, sendo a 

relação homem/mulher de 3:2, e que 75% dos pacientes afetados apresentam 

fissuras unilaterais e 25% bilaterais (CARLINI et al., 2000). 

Milerad et al. (1997) reportam-se a um estudo realizado na Suécia, onde 

foram pesquisadas 616 crianças com fissuras labiopalatinas (FLPs), tendo sido 

determinado que 127 (21%) dessas crianças tinham outras malformações 

associadas às FLPs. Os autores informam que a fissura palatina (FP) tem incidência 

de aproximadamente 1/1400 recém-nascidos, e é mais frequente no sexo feminino, 

variando pouco entre as raças. 

Shprintzen et al. (1985), em seu estudo no Centro para Desordens 

Craniofaciais da cidade de Nova York, investigaram 1000 casos de fissuras 

labiopalatinas. Este estudo revelou que 5,6% dos casos eram de fissuras labiais; 

36,4% de fissuras labiais concomitante com fissura palatina; 58% de fissuras 

palatinas; 33% de fissuras labiopalatinas e 25% de fissuras submucosas.   

1.10.2  As fissuras labiopalatinas no Brasil 

Graziosi, Salgado e Castilho (2000) exprimem que, a fissura palatina (FP) 

é mais frequente no sexo feminino, enquanto a FLP ocorre em maior número no 

sexo masculino. Os mesmos autores corroboraram esses achados, realizando uma 

investigação epidemiológica em 53 pacientes portadores de fissuras labiopalatinas 

(FLPs) que frequentaram o Centro de Tratamento das Deformidades Labiopalatais 

da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, da Universidade Estadual 

�3�D�X�O�L�V�W�D���³�-�~�O�L�R���G�H���0�H�V�T�X�L�W�D���)�L�O�K�R�´�����8�1�(�6�3��, no período de 1991 a 1992.  
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Apesar de, no Brasil, os dados não serem totalmente precisos, a maioria 

dos autores refere que a incidência ocorre na proporção de 1/650 nascimentos, 

havendo uma estimativa superficial que sugere a existência de 225.000 dessas 

lesões no Brasil (CARLINI et al., 2000; SILVA et al., 2008a).  

Em trabalho desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

pesquisadores encontraram mais casos da fissura palatina isolada no gênero 

feminino. De acordo com esses autores, o fechamento do palato em período mais 

tardio do desenvolvimento embrionário, no gênero feminino, poderia explicar tal 

achado (COLLARES et al., 1995). 

Baroneza et al. (2005) citam um estudo realizado no Brasil, que revelou a 

incidência de que a cada 700 recém-nascidos um seja portador de fissura. O mesmo 

autor investigou 377 prontuários clínicos de pacientes atendidos no Centro de Apoio 

e Reabilitação dos Portadores de Fissura Labiopalatal de Londrina e Região (CEFIL) 

no Estado do Paraná. Nesse estudo, o autor detectou uma predominância da fissura 

transforame (FT) sendo 59,9% no sexo masculino e 38% no sexo feminino; 

seguindo-se a fissura labial (FL), com 19,8% dos casos nos meninos e 22,7% nas 

meninas e depois a fissura palatina (FP), com 20,3% dos casos no sexo masculino e 

39,3% no sexo feminino. 

Em sua pesquisa Melgaço et al. (2002) falam que, no Brasil, a fissura 

labial tem uma incidência de um para 650 nascimentos. Segundo informações do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC/USP/Bauru), a hereditariedade é responsável por 30% dos casos de fissura, 

podendo ocorrer outros fatores. Estudos realizados nesse Centro revelaram uma 

prevalência de fissuras orais de 0,20 por 1000 nascimentos e uma predominância de 

fissuras labiopalatinas em meninas. 

De acordo com importante estudo epidemiológico realizado, em 1998, 

pela Fundação Nair Villela Rabello (FUNAR), instituição não governamental que 

cuida de pacientes com fissuras orais do tipo labiopalatal, a incidência de crianças 

nascidas no Brasil com essa anomalia congênita é de um para cada 700 nascidos 

vivos, o que se assemelha aos dados encontrados nos Estados Unidos. 
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Loffredo, Freitas e Grigolli (2001) realizaram um estudo no qual foram 

utilizados como fonte de pesquisa dos dados os registros de casos de fissura oral 

ocorridos no período de primeiro de janeiro de 1975 a 31 de dezembro de 1994. 

Esses registros foram coletados em um hospital de reabilitação de anomalias 

craniofaciais, localizado em Bauru-SP, e também no Sistema de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde. Os autores analisaram 

os dados e encontraram os seguintes resultados: foram registrados 13.777 casos 

novos no hospital consultado no período de 1975 a 1991; 3.076 casos novos de 

1992 a 1994, totalizando 16.853 novos casos de FLP. Destes, 61% foram 

provenientes da região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 

Santo), com uma prevalência estimada em 0,19 por 1000 nascidos vivos, 

apresentando tendência ascendente, de 0,11, 0,17, 0,23 e 0,28, respectivamente 

aos quinquênios de 1975 a 1980, 1980 a 1985, 1985 a 1990 e 1990 a 1995. Do total 

de casos de FLPs registrados no período do estudo, 4.413 (26%) se referiram à FP; 

os outros 12.440 (74%) eram de FLP. Assim, de acordo com essa pesquisa, nos 

últimos 20 anos, a prevalência no Brasil aumentou em 2,6 vezes. Conjectura-se se 

tal tendência é decorrente de melhoria contínua na obtenção da informação com o 

aumento das notificações, ou se decorre do aumento real do número de casos.  

Silva Filho e Freitas (2007) realizaram outro estudo do acervo de 28.745 

pacientes cadastrados no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

USP (HRAC/USP), onde foram detectados 43,53% casos de fissura transforame 

(FT); 22,75% de fissura pós-forame (FPOF); 19,89% de fissura pré-forame (FPRF); e 

mais 7,6% pré-forame associadas a outros tipos de fissuras. Em relação ao sexo, 

41% das fissuras palatinas (FPs) isoladas atingem o gênero masculino, enquanto 

59% atingem o gênero feminino. 

Martelli-Júnior et al. (2007) investigaram 126 pacientes no Centro de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Universidade José do Rosário Vellano, 

Alfenas, MG. O predomínio das fissuras foi observado em caucasianos e a relação 

entre homens e mulheres foi de 1:3. Os homens 2,57 vezes mais atingidos por 

fissuras labiopalatinas do que as mulheres. A prevalência de fissuras labiopalatinas 

foi de 39,68% e fissuras labiais isoladas de 38,09%, seguidas por fissuras palatinas 

isoladas (22,23%). As fissuras labiopalatinas completas e unilaterais tiveram 
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prevalência de 26,19%, seguidas das fissuras labiais incompletas e unilaterais com 

prevalência de 23,81%. 

1.10.3  As fissuras labiopalatinas no Ceará 

Faltam estudos que demonstrem quantos portadores de FLP existem no 

Ceará. De acordo com Cunha Filho (2007), no entanto, estima-se que o Estado 

apresente elevada incidência, o que pode ser demonstrado pelo grande número de 

pacientes cadastrados (ultrapassando 3.000) no Hospital Infantil Albert Sabin 

(HIAS), de janeiro de 1997 a outubro de 2007 (HOSPUB �± Sistema de Cadastro de 

Pacientes do HIAS). 

1.10.3.1  Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS): breve histórico 

Em meados da década de 1950, o Hospital Infantil de Fortaleza �± HIF 

exercia grande relevância no tratamento médico do público infantil cearense e se 

concretizava como o centro de atendimento pediátrico ideal para onde se 

destinavam as crianças enfermas. O HIF terminou por abrir suas portas para a 

população das áreas mais carentes da cidade de Fortaleza (BORGES, 2006).  

Em 1977, a cidade de Fortaleza recebe a visita do Dr. Albert Bruce Sabin, 

famoso médico, cientista e pesquisador da luta contra a poliomielite.  O Governo do 

Estado do Ceará resolve mudar o nome do novo Hospital Infantil de Fortaleza, que 

passaria a ser chamado Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). 

Hoje, 30 anos depois de sua inauguração, o Albert Sabin assumiu a 

natureza de um verdadeiro complexo hospitalar: são 287 leitos credenciados pelo 

SUS, um Centro de Referência no Diagnóstico do Câncer Infantil, Banco de Leite 

Humano e Centro de Oncologia Pediátrica em construção pela Associação Peter 

Pan.  

O HIAS contribui também para a sociedade com suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, por meio da manutenção de programas de               

pós-graduação lato sensu, de mestrado, de residência médica e de pesquisa em 

pediatria.  
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Em 2006, em reconhecimento a essas atividades, o Hospital Infantil Albert 

Sabin, conhecido nacionalmente como Centro de Referência em diversas áreas da 

saúde pediátrica, tais como: a)Tratamento de Fibrose Cística; b) Tratamento de 

Osteogenesis Imperfecta; c) Deformidades da Face (fissuras labiopalatinas); d) 

Cirurgia Neonatal; e) Cirurgia de Cabeça e Pescoço; f) Cirurgia Oncológica; g) 

Neurocirurgias e h) Doenças Neuromusculares. 

Atualmente o HIAS possui um ambulatório geral composto por 24 

especialidades médicas que realizam a média de seis mil atendimentos/mês, e mais 

22 mil atendimentos/mês das outras especialidades. Realiza também, em média, 

19,5 mil exames/mês e 450 cirurgias/mês e recebe, em média, 1000 pacientes 

novos/mês (abertura de prontuário). (Fonte: Dados do Sistema de Arquivo Médico 

Estatístico/SAME - Indicadores do HIAS de 2008).  

1.10.3.2  Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (NAIF) 

Até o ano de 1996, o Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) realizava 

apenas cirurgias isoladas de fissuras labiopalatinas, sem possuir uma equipe 

multidisciplinar ou qualquer outro profissional envolvido com esse tipo de tratamento, 

a não ser um médico cirurgião plástico. O atendimento a estes pacientes em 1996 

passou a fazer parte do Projeto Primeiro Sorriso e contava apenas com os seguintes 

profissionais: cirurgião plástico, odontólogo e fonoaudiólogo. A partir de 2003, a 

equipe cresceu e se organizou formando o Núcleo de Atendimento Integrado ao 

Fissurado (NAIF), envolvendo a participação de oito especialidades e somando um 

total de 26 profissionais qualificados no atendimento e tratamento a esses pacientes.  

Atualmente o NAIF se tornou um núcleo de referência no Estado no que 

se refere ao atendimento de pacientes portadores de lesões labiopalatinas. O 

objetivo é dar acompanhamento aos portadores de lesões labiais e/ou palatinas, 

diagnosticando e planejando cuidados clínicos, cirúrgicos e terapêuticos, envolvendo 

os aspectos físico, funcional, emocional e social do paciente. O fluxo de atendimento 

tem seu início no Serviço Social, onde os pacientes são cadastrados e recebem 

orientações sobre o programa. Em seguida, é feito o agendamento com a equipe 

diagnóstica composta por: cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial e 
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fonoaudiólogo. Esta equipe realiza a avaliação global do paciente, definindo seu 

diagnóstico, o planejamento dos cuidados clínicos e cirúrgicos e o tratamento 

terapêutico a ser adotado. 

No ano de 1997, o presidente da Operation Smile International (Operação 

Sorriso Internacional) entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Estado do 

Ceará, propondo uma parceria para realizar 150 cirurgias em cinco dias em 

portadores de fissuras labiopalatinas. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

indicou o Hospital Infantil Albert Sabin como o melhor e mais preparado hospital de 

crianças para sediar esse tipo de mutirão. Foi então que, no ano de 1997, ocorreu a 

primeira Operation Smile do Brasil sendo realizada em Fortaleza, capital do Ceará. 

Desde então, essa ONG vem atuando anualmente aqui realizando em média 150 

procedimentos cirúrgicos em pelos menos 130 pacientes em cinco dias, além, é 

claro, dos atendimentos com outras especialidades: fonoaudiologia e odontologia 

(BORGES, 2006). 

No ano de 2005 começam a fazer parte da equipe do NAIF novas 

especialidades: Genética, Psicologia, Odontologia bucomaxilofacial, Nutrição, entre 

outras. Também foram incorporados à equipe novos profissionais das áreas de 

Cirurgia bucomaxilofacial e de Fonoaudiologia, com qualificação para atender 

crianças portando alterações na comunicação (fala, voz e linguagem) e motricidade 

orofacial. No final de 2007, alguns membros da equipe iniciam o delineamento do 

levantamento epidemiológico dos portadores de fissuras labiopalatinas atendidos no 

HIAS, uma vez que, mesmo com os mutirões anuais da então Operation Smile 

(atualmente chama-se Operação Sorriso do Brasil e possui sede em São Paulo), e 

das cerca de 40 cirurgias/mês realizadas pelos cirurgiões plásticos do HIAS, tem-se 

ainda uma lista de espera. Esta tornou-se menor, porém com significativo 

crescimento anual para realização de primeira correção cirúrgica.  

É de se esperar que haja interesse do próprio hospital conhecer o perfil 

destes pacientes, bem como se familiarizarem com informações sobre os portadores 

de fissuras labiopalatinas do Estado. Há também o interesse por parte da Secretaria 

da Saúde do Estado e da Operação Sorriso do Brasil, entidades essas envolvidas no 

tratamento e acompanhamento a esses pacientes e aos seus familiares. 
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Como a equipe envolvida no atendimento a esses pacientes cresceu e 

vem se qualificando cada vez mais, não só no tratamento das fissuras 

labiopalatinas, mas também no tratamento de outras malformações congênitas, os 

profissionais se organizaram e criaram, dentro do HIAS, a Associação                 

Beija-Flor/Funface, que presta assistência social a esses pacientes e aos seus 

componentes familiares, uma vez que a maioria deles pertence a um estrato social 

muito baixo.   

No quadro abaixo são apresentados os quantitativos dos atendimentos do 

ambulatório do NAIF no ano de 2008. 

PROCEDIMENTOS NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

Pacientes Cadastrados:  

Total no Programa (Iniciais e Subseqüentes ) 1.895 

Pacientes Novos  Cadastrados  186 

Atendimentos Cirúrgicos:  

Consultas Realizadas pela Cirurgia Plástica do 
NAIF e mutirões da Operação Sorriso no HIAS 

2.166 

Cirurgias Realizadas 604 

Atendimentos Fonoaudiológicos : 

Pacientes Novos Avaliados  691 

Pacientes em Terapia Fonoaudiológica 192 

Atendimentos Odontológicos:  

Atendimentos de pacientes Odontológicos 240 

Número de Procedimentos Odontológicos 638 

Atendimentos de pacientes em Ortodontia 1.495 

Número de Procedimentos em Ortodontia 6.164 

   Fonte: Protocolo de Atendimento aos Portadores de FLP 
   
  Quadro 1- Atendimentos realizados pelo NAIF no ano de 2008 
  



51 

 

 

 

2  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

A fissura palatina, deformidade congênita que pode ou não estar 

associada à fissura labial, é a principal e mais frequente alteração craniofacial. 

Também é a responsável pelo maior número de alterações e sequelas em seus 

portadores, tornando-os vítimas do preconceito e estigmatização da sociedade. 

Podemos citar aqui algumas dessas alterações apenas para que o leitor possa se 

familiarizar ainda mais com o tema a ser abordado: problemas na alimentação do 

recém-nascido com interferência direta no ganho ponderal; alterações nos diversos 

aspectos da articulação e da fonação (hiper ou hiponasalidade, distorção, omissão, 

troca, substituição, escape de ar nasal, fricativa nasal, fricativa faríngea, mímica 

facial e/ou nasal); alterações na arcada dentária e no correto posicionamento da 

língua na cavidade oral; alterações de orelha média com a consequente repercussão 

na audição. Enfim, uma gama de problemas e alterações que englobam desde os 

aspectos estéticos e funcionais aos psicossociais.    

Estes pacientes podem apresentar alterações emocionais e de 

ajustamento social decorrentes de um padrão de fala ininteligível e também em 

razão do aspecto facial que lhes é peculiar. É bom lembrar que há carência de 

pesquisas referentes ao perfil epidemiológico das FLPs no Estado do Ceará, seja 

pelo fato de não haver profissionais que tenham se interessado pelo tema ou por 

limitações dos profissionais eventualmente interessados no manejo epidemiológico 

do problema. O fato é que há muito a ser pesquisado e abordado sobre o assunto 

em foco e sobre suas repercussões.   

Levando em consideração essas informações e buscando preencher 

parte desta lacuna que existe em termos de pesquisas nessa área, propõe-se 

realizar um estudo científico, visando a estimar de forma epidemiológica a 

prevalência de portadores de fissuras labiopalatinas, e suas características, no 

Estado do Ceará. Isso num contexto em que há enorme carência de projetos 

assistenciais e de pesquisa que cubrem o tema em sua totalidade, considerando a 

sua importância para a área da Saúde Pública no Estado. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

Descrever as características epidemiológicas das crianças portadoras de 

fissuras labiopalatinas atendidas em hospital de referência terciária de abrangência 

estadual, visando a prover profissionais e serviços com informações relevantes para 

a melhoria do planejamento e da atenção voltada ao problema. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

�x Medir a prevalência dos diversos tipos de fissuras labioapalatinas que 

acometem a população infantil no Ceará; 

�x analisar as fissuras labioapalatinas segundo as características biológicas, 

sociais e familiares dos seus portadores; 

�x identificar outras malformações associadas e fatores genéticos ligados às 

fissuras labioapalatinas; 

�x investigar o tipo de acesso dos portadores a serviços especializados para 

tratamento das fissuras labioapalatinas; e 

�x propor medidas de prevenção, controle e ação, que visem a melhorar as 

atuais políticas públicas de atenção aos portadores de fissuras 

labioapalatinas. 
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4  MÉTODOS 

4.1  Tipo de Estudo  

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo, com base em 

casuística hospitalar que colheu informações das próprias mães e dos responsáveis 

pelos pacientes, complementando com as informações técnicas transcritas dos 

prontuários. 

 

4.2  População e Local do Estudo 

O estudo foi realizado no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), junto ao 

Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (NAIF), centro de referência terciária 

e de alta complexidade para o tratamento dos portadores de fissuras labiopalatinas, 

localizado em Fortaleza, capital do Ceará, Estado localizado inteiramente na região 

semiárida do Brasil. Em termos populacionais, Fortaleza conta com 2.700.000 

habitantes, cerca de um terço da população geral do Estado, de oito milhões de 

habitantes (IBGE, 2009). 

A população específica do estudo se constituiu basicamente de crianças 

com até 12 anos de idade, portadoras de FLPs, as quais procuraram os serviços do 

NAIF/HIAS, procedentes de todo o Estado do Ceará.  

 

4.3  Amostragem 

A amostra foi composta por todos os 390 pacientes acompanhados no 

ambulatório da equipe de diagnóstico multidisciplinar do Núcleo de Atendimento 

Integrado ao Fissurado (NAIF/HIAS), no período de junho de 2008 a maio de 2009, 
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correspondente a um ano de atendimentos. Todos possuíam prontuário no hospital, 

bem como, foram acompanhados pela equipe multidisciplinar.   

Foram incluídos no estudo os pacientes portadores de fissuras 

labiopalatinas associadas ou não a outras malformações congênitas. Foram 

excluídos 15 pacientes cujos prontuários não registravam informações relevantes 

para o estudo, fato este mais comum em pacientes mais antigos no Serviço.  

 

4.4  Variáveis 

Foi realizada uma análise investigativa do tipo de fissura que cada 

paciente apresentava, bem como da idade, procedência e naturalidade deles. 

Também foram investigados a que tratamentos sequenciais de longo prazo foram 

submetidos (Fonoaudiologia, Ortodontia), além das correções cirúrgicas realizadas. 

Foi pesquisado também o possível fator genético desencadeante das fissuras, como 

consangüinidade dos pais e/ou outros casos na família. Outros aspectos clínicos 

analisados foram as associações das fissuras labiopalatinas com outras 

malformações congênitas. 

- Lista das variáveis pesquisadas: 

Sexo 

Idade   

Naturalidade   

Procedência 

Tipo de fissura (Classificação de Spina et al., 1972) 

Cirurgias realizadas 

Outras correções cirúrgicas  

Acompanhamento pela fonoaudiologia 

Acompanhamento pela Ortodontia 

Grau de parentesco entre os pais da criança 
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Alguém na família com fissura 

Fácies sindrômica  

Outras malformações associadas  

 

4.5  Coleta de Dados 

4.5.1  Informações contidas nos prontuários 

As informações foram colhidas pela própria pesquisadora que realizou a 

coleta das informações utilizando um questionário estruturado elaborado      

(Apêndice A). Os questionários foram preenchidos durante a realização do 

atendimento ao paciente no ambulatório da equipe diagnóstica multidisciplinar. As 

informações foram coletadas também nos prontuários dos pacientes que estavam 

sendo atendidos. O atendimento da equipe multidisciplinar era semanal, realizado 

sempre às quintas-feiras, ocasião em que eram atendidas em torno de 20 crianças.  

Para a realização do cálculo da taxa de nascidos portando fissura 

labiopalatina no Estado do Ceará utilizou-se a população de nascidos vivos nos 

anos de 2008 e 2009 e a população de nascidos portando fissura labioapalatina no 

Estado do Ceará. A informação sobre a população de nascidos vivos nos anos de 

2008 e 2009 foi fornecida pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e a 

quantidade de nascidos portando fissura labioapalatina foi fornecida pelo arquivo de 

pacientes do Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (NAIF).  

 

4.6  Análise dos Dados 

Os dados coletados foram digitados e organizados no programa Excel 

3.0, sendo em seguida analisados estatisticamente pelo programa SPSS (Statistics 

Data Editor 17.0). 
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Variáveis contínuas foram agrupadas em categorias, quando apropriado. 

Para as variáveis categóricas, testes do Qui-quadrado foram aplicados para avaliar 

significância estatística, ao nível de 5%. Valores ignorados foram excluídos dos 

cálculos, quando apropriado.     

 

4.7  Aspectos Éticos 

O estudo sob relatório foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (COMEPE), do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Secretaria da Saúde 

do Estado do Ceará (SESA), dentro das normas que regulamentam a pesquisa em 

seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde �± Ministério da Saúde, Resolução 

nº 196, de 10 de outubro de 1996, Parecer nº 007/08 (Anexo A). 
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5  RESULTADOS          

O estudo pesquisou um total de 390 crianças com fissuras labiopalatinas 

(FLPs), de ambos os sexos, atendidos no NAIF/HIAS, provenientes em 97% dos 

casos do Estado do Ceará. Considerando-se que o hospital concentra a maioria dos 

casos de FLPs no Estado que têm acesso a tratamento, estimou-se uma taxa de 

ocorrência do problema, dividindo-se o número de crianças atendidas com FLPs, 

que nasceram nos anos de 2008 e 2009, pela população estimada de nascidos vivos 

nos referidos anos. Como resultados, foram obtidas as taxas de ocorrência de FLPs 

de 1,39/1000 e 1,11/1000, respectivamente, para os anos considerados. 

 

5.1  Características dos Pacientes 

A distribuição dos casos de FLPs mostrou uma proporção bastante similar 

entre os sexos, sendo 51,3% dos pacientes pertencentes ao sexo masculino e 

48,2% ao feminino. Quanto à procedência cerca de dois terços dos pacientes eram 

do restante do Estado (60,6%) e um terço (36,3%) da Capital. Doze pacientes 

(3,1%) vieram de outras unidades federadas (Tabela 1).  
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Tabela 1-  Distribuição de casos de FLPs de acordo com sexo, idade e 
procedência. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Variável             Nº          % 

Sexo Masculino  198 51,3 

 Feminino  186 48,2 

    

Idade    0 �± 4 anos 208 53,3 

   5 �± 9 anos   87 22,3 

 10 ou mais   95 24,4 

    

Procedência Capital 140 36,3 

 Resto do Estado 234 60,6 

 Outros Estados 12 3,1 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 
 
 

5.2  Características das Fissuras Labiopalatinas  

Dos tipos de fissuras encontradas entre os pacientes pesquisados, a mais 

predominante foi a transforame unilateral, afetando 34,5% dos pacientes, seguida da 

fissura transforame bilateral com 21,8 % dos afetados (Tabela 2). Outro tipo de 

fissura bastante encontrada foi a pós-forame incompleta, estando presente em 

14,5% dos pacientes. A lesão submucosa, considerada bastante rara, foi encontrada 

em sete pacientes. 
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Tabela 2-  Distribuição das FLPs de acordo com o tipo e a localização da 
lesão. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

 Tipo de Fissura Nº                               % 

 Transforame unilateral 134 34,5 

 Transforame bilateral 85 21,8 

 Pré-forame completa 41 10,5 

 Pré-forame incompleta 38 9,8 

 Pós-forame incompleta 56 14,4 

 Pós-forame completa 28 7,2 

 Submucosa 7 1,8 

 Total                                389                            100 

 Fonte: Dados da pesquisa 
  
 
 
 
 

 A análise da lateralidade das lesões, que diz respeito somente às lesões 

situadas anteriormente ao forame incisivo, revelou que 43,2% se localizaram à 

esquerda, 24,3% à direita e 32,5% foram bilaterais (Tabela 3). Foram encontradas 

ainda 62,5% de fissuras de localização central do tipo pós-forame incisivo 

incompleta, 30,8% pós-forame incisivo completa e 7,7% do tipo submucosa.  

 

Tabela 3-  Distribuição das FLPs pré-forame e transforame, de acordo com a 
lateralidade. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Localização da Lesão              Nº                         % 

À esquerda 126 43,2 

Bilateral 95 32,5 

À direita 71 24,3 

Total 292                 100 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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 A distribuição dos diversos tipos de lesões apresentou proporções 

bastante similares para o sexo masculino e feminino (Tabela 4), com exceção das 

lesões pós-forame incompleta que esteve presente em 20% dos casos no sexo 

feminino, e em somente 9% no masculino (P=0,046). 

 

Tabela 4-  Distribuição das FLPs de acordo com o tipo de lesão e o sexo dos 
pacientes. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009  

 
 

 

Tipo de Fissura 
         Feminino    Masculino    Total 

    Nº     %         Nº %       Nº       % 

Pré-forame incompleta 17 9,2 21 10,6 38 9,9 

Pré-forame completa 19 10,2 22 11,1 41 10,7 

Pós-forame 
incompleta 

38 20,4 18 9,1 56 14,6 

Pós-forame completa 15 8,0 13 6,6 28 7,3 

Transforame 93 50,0 121 61,1 214 55,7 

Submucosa 4 2,2 3 1,5 7 1,8 

Total 186      100  198     100 384   100 

  X2 = 12,79            5 g.l.            p= 0,046 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

A distribuição dos diversos tipos de lesões por procedência (Tabela 5) 

revelou que não houve diferenças significativas entre as proporções dos vários tipos 

de FLPs quando a Capital e o restante do Estado foram comparados (P=0,163).  
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Tabela 5-  Distribuição das FLPs de acordo com o tipo de lesão e a 
procedência dos pacientes. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). 
Ceará, 2009 

 

Tipo de Fissura 

    Capital     Resto do                

      Estado 

     Total 

     Nº     %      Nº    %      Nº       % 

Pré-forame incompleta 13 9,3 25 10,6 38    10,2 

Pré-forame completa 21     15 19 8,1 41  11 

Transforame  72 51,4 134 57,3 214     57,2 

Pós-forame incompleta 20 14,3 35   15 56     15 

Pós-forame completa 10 7,4 18   7,7 28      7,5 

Submucosa 4 2,6 3     1,3 7      1,9 

Total 140  100 234 100 374  100 

   X2= 9,18        5 g.l.      p= 0,163 

   Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 

5.3   Atenção Clínico-Cirúrgica 

No concernente à realização da correção cirúrgica do lábio (queiloplastia), 

procedimento esse que só é realizado nos tipos de lesões de localização anterior ao 

forame incisivo (Tabela 6), o estudo observou que 43,3% das crianças ainda não 

haviam realizado a correção cirúrgica do lábio antes de atingir a idade escolar. Nesta 

faixa de idade, o percentual ainda sem correção variou de 17 a 23% (P<0,001).  
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Tabela 6-  Distribuição das FLPs baseada na correção cirúrgica do lábio 
(queiloplastia), de acordo com a faixa etária. Hospital Infantil 
Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Faixa Etária 

   Queiloplastia 

     Sim      Não     Total 

      Nº   %   Nº   % Nº     % 

0 �± 4 anos 89 56,7 70 43,3 157 49,4 

5 �± 9 anos  62 82,6 8 17,4 75 23,6 

10 anos e + 66 76,7 5 23,3 86 27,0 

Total 217 72,3 83 27,7 318  100 

 X2= 45,58     2 g.l.   p< 0,001 
  
 Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 

No que diz respeito à cirurgia corretiva do palato (palatoplastia), ela é 

essencial para a reabilitação da fala, sendo feita apenas em pacientes portadores de 

lesões localizadas após o forame incisivo. Ao todo, 53,4% tiveram acesso a este 

procedimento cirúrgico (Tabela 7). Considerando-se, porém, o momento desta 

correção, observou-se que 79% das crianças não a haviam realizado quando 

chegaram à idade escolar (P<0,001). 
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Tabela 7-  Distribuição dos casos de FLPs baseada na realização da 
correção cirúrgica do palato (palatoplastia), de acordo com a faixa 
etária. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Faixa Etária 

    Palatoplastia 

   Sim       Não       Total 

Nº   % Nº % Nº % 

  0 �± 4 a 33 20,7 126 79,3 159 49,4 

  5 �± 9 a 52 67,5 25 32,5 77 23,9 

10 anos e + 65 75,6 21 24,4 86 26,7 

Total 172 53,4 150 46,6 322  100 

   X2= 85,27      2 g.l.    p< 0,001 

  Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 
 
 

Analisando o acesso ao tratamento cirúrgico, pacientes da capital e do 

resto do Estado apresentaram proporções similares quanto à realização da 

queiloplastia (p=0,070), mas significativamente diferentes (p=0,032) com relação à 

palatoplastia, com uma proporção maior de pacientes da Capital sendo beneficiados 

(Tabela 8). 

 



64 

 

 

Tabela 8-  Distribuição dos casos de FLPs baseada na realização da 
correção cirúrgica do lábio e palato (queiloplastia e palatoplastia) 
e a procedência. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

 

Cirurgias 

 

  Capital                  
R     Resto do                
E       Estado 

      Total 

Nº   %   Nº   %   Nº        % 

Queiloplastia       

Sim 86 78,2 123 68,3 209 72,0 

Não 24 21,9   57 31,9   81 27,1 

X2= 3,27      1 g.l.     p= 0,070 

Palatoplastia       

Sim 58 53,2   88 44,0 146 47,2 

Não 51 46,8 112 56,0 163 52,8 

X2= 4,56    1 g.l.   p= 0,032 

 Fonte:  Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
Em relação à queiloplastia, 80% dos portadores de lesão transforame a 

realizaram, contra cerca de 50% dos portadores das lesões pré-forame (P<0,001), 

isto decorrendo, provavelmente, da uma maior extensão daquela lesão (Tabela 9). 
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Tabela 9-  Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a 
realização da correção cirúrgica do lábio (queiloplastia). Hospital 
Infantil Albert Sabin (HIAS), Ceará, 2009 

 

Tipo de Fissura 

                         Queiloplastia  
        Total       Sim     Não 

       Nº     %      Nº     % Nº % 

Pré-forame incompleta 22 57,9 16 42,1 38 12,9 

Pré-forame completa 20 48,8 21 51,2 41 14,1 

Transforame 173 80,8 41 19,2 214 73,0 

Total 215 73,4 78 26,6 293 100 

   X2= 28,42     5 g.l.      p< 0,001 

   Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 

No que diz respeito à realização da palatoplastia (Tabela 10), esta foi 

mais frequentemente realizada (60%) nos pacientes com lesão pós-forame completa 

e menos realizada, nos casos de lesão submucosa, em somente 14% dos casos 

(P<0,001). 
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Tabela 10-  Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a 
realização da correção cirúrgica do palato (palatoplastia). Hospital 
Infantil Albert Sabin (HIAS), Ceará, 2009  

 

Tipo de Fissura 

                        Palatoplastia  

       Total       Sim     Não 

Nº % Nº % Nº % 

Pós-forame completa 17 60,7 11 39,3 28 9,2 

Pós-forame incompleta 13 23,2 43 77,8 56 18,3 

Submucosa 1 14,2 6 86,8 7 2,3 

Transforame 118 55,1 96 44,9 214 70,2 

Total 149 48,8 156 51,2 305   100 

 X2= 29,75    6 g.l.   p< 0,001 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
De outras correções cirúrgicas, tais como enxertos ósseos, rinoplastias, 

correção de fístulas oronasais, plásticas reparadoras etc., que geralmente são 

necessárias na continuidade do tratamento e reabilitação da grande maioria desses 

pacientes, apenas 17,9% tiveram acesso a estas correções, sendo 22,1% dos casos 

da Capital e somente 15,4% casos no resto do Ceará (Tabela 11), uma diferença 

estatisticamente não significante (p=0,158). 
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Tabela 11-  Distribuição dos casos de FLPs baseada na realização de outras 
correções cirúrgicas (enxerto ósseo alveolar, rinoplastia, revisão 
de lábio e nariz e correção de fístulas alveolar) e a procedência. 
Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

 Outras cirurgias 
             Capital Resto do Estado       Total 

           Nº   %  Nº   % Nº    % 

 Sim 31 22,1 36 15,4 67 17,9 

 Não 109 77,9 198 84,6 307 82,1 

 Total 140   100 234   100 374  100 

 X2= 1,99      1 g.l.     p= 0,158 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 

5.4  Atenção Fonoaudiológica e Ortodôntica 

O estudo mostrou que dois terços dos pacientes pesquisados, ainda não 

tinham tido acesso ao tratamento fonoaudiológico (Tabela 12), não havendo 

diferença significativa no acesso a este tratamento entre a Capital e resto do Estado 

(p=0,956). 

 

Tabela 12- Distribuição dos casos de FLPs baseada no tratamento 
fonoaudiológico (fonoterapia) e a procedência. Hospital Infantil 
Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Fonoterapia 
         Capital    Resto do Estado    Total 

Nº % Nº         % Nº % 

Sim 47 33,6 84 35,9 131 35,0 

Não 93 66,4 150 64,1 243 65,0 

Total 140    100 234  100 374    100 

 X2= 0,00       1 g.l.      p= 0,956 
 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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O tratamento ortodôntico, prolongado e necessário nos portadores de 

FLPs, principalmente naqueles que possuem lesões que acometem o alvéolo 

dentário, foi realizado em menos de um quarto dos pacientes (Tabela 13). Este 

tratamento foi mais observado nos pacientes da Capital (20%), do que nos do 

restante do Ceará (12,8%), uma diferença estatisticamente significativa (P=0,011).  

 

Tabela 13-  Distribuição dos casos de FLPs baseada no tratamento 
ortodôntico (ortodontia) e a procedência. Hospital Infantil Albert 
Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Ortodontia 
      Capital   Resto do Estado Total 

       Nº    %      Nº    %      Nº   % 

Sim 28 20 30 12,8 58 15,5 

Não 112 80 204 87,2 316 84,5 

Total 140 100 234     100 374  100 

X2= 6,52     1 g.l.    p= 0,011 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 

5.5 Fissuras Labiopalatinas presentes em outras pessoas da família 

(casos familiais) 

Dentre os pacientes pesquisados, 56,5% possuíam pelo menos um caso 

1familial (Tabela 14). Destes, 45,4% apresentavam um parente próximo acometido, 

tais como a mãe, pai, irmãos, tios, primos etc., portando algum tipo de fissura 

palatina. Para os outros 54,6% restantes, verificou-se o acometimento de um 

parente distante, como avô, avó, primos em segundo grau etc.  

                                                

1
 Termo utilizado na genética para denominar um caso na família com o mesmo problema. No Moderno Dicionário da Língua 

Portuguesa Michaelis: Que diz respeito à família, concernente aos grupos sociológicos definidos como famílias.  
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Tabela 14-  Distribuição dos casos de FLPs baseada no grau de parentesco 
entre o paciente portador de lesão labiopalatina e o caso familial. 
Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009 

 

Parente Afetado por FLP   Nº                                 % 

Primo (a) 35 19,2 

Tio (a) 27 14,8 

Mãe 13 7,1 

Pai 6 3,2 

Irmão (ã) 18 9,8 

Outros Parentes 119 45,9 

Total 182                             100 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
Relacionando-se os casos familiais de fissuras labioapalatinas ao sexo do 

portador (Tabela 15), foram observadas distribuições bastante similares (p=0,746) 

entre o sexo feminino (49,4%) e  o masculino (46,0%). 

 

Tabela 15-  Distribuição dos casos de FLPs de baseada nos casos familiais 
relacionados ao sexo do paciente. Hospital Infantil Albert Sabin 
(HIAS). Ceará, 2009 

 

Casos familiais de FLP 
Feminino   Masculino    Total 

Nº    % Nº % Nº % 

Presença 91 49,4 91 46 182 47,4 

Ausência 95 50,6 107 54 202 52,6 

Total 186   100 198 100 384 100 

 X2= 0,10         1 g.l       p= 0,746 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação à procedência dos casos familiais de fissuras labiopalatinas 

(Tabela 16), observou-se maior ocorrência nos casos procedentes dos diversos 

lugares do Estado (50,8%) em relação à Capital (40,7%). Esta diferença, entretanto, 

não foi estatisticamente significante (p=0,069). 

 

Tabela 16- Distribuição dos casos de FLPs baseada nos casos familiais 
relacionados à procedência. Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). 
Ceará, 2009 

 

 Casos Familiais de FLP 
Capital   Resto do Estado       Total 

 Nº     %    Nº   %  Nº % 

 Presença 57 40,7 119 50,8 176 47,0 

 Ausência 83 59,3 115 49,2 198 53,0 

 Total 140  100 234  100 374 100 

 X2= 3,28        1 g.l.     p= 0,069 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
Entre os pacientes que possuíam casos familiais (Tabela 17), as FLPs 

mais comuns foram as fissuras transforame (57,2%), seguidas de pré-forame 

completa (14,3%) e pós-forame incompleta (12,6%). Estes percentuais, no entanto, 

não diferiram em relação aos pacientes que não tinham historia de outros casos de 

fissuras na família (p=0,673). 
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Tabela 17-  Distribuição dos casos de FLPs baseada na presença de outros 
casos de lesões labiopalatinas em pelo menos mais uma pessoa 
da família (casos familiais). Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). 
Ceará, 2009 

 

Tipo de Fissura 

             Casos familiais 
 

      Total 
 

      Presença       Ausência  
       

      Nº 

 
 

% Nº (%) Nº 
 

(%) 
 

Pré-forame incompleta 15 8,2 23 11,5 38 9,9 

Pré-forame completa 26 14,3 15 7,4 41 10,7 

Pós-forame incompleta 23 12,6 33 16,3 56 14,6 

Pós-forame completa 11 6,1 17 8,4 28 7,3 

Transforame 104 57,2 110 54,4 214 55,7 

Submucosa 3 1,6 4 2,0 7 1,8 

Total     182  100 202 100     384 100 

X2= 4,02      6 g.l.     p= 0,673 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 

5.6 Outras Malformações Congênitas nos Portadores de Fissuras 

Labiopalatinas 

Cerca de 10% dos pacientes com fissuras labiopalatinas apresentavam 

outras malformações congênitas associadas, tais como hipertelorismo, 

craniossinostose, sindactilia, polidactilia, micrognatia, macroglossia e glossoptose.  

O tipo de fissura labiopalatina mais frequentemente associado com outras 

malformações congênitas foi a pós-forame incompleta, com 23% de casos (Tabela 

18). Não houve, entretanto, significância estatística quando os tipos de lesão foram 

comparados entre si, com relação a estas outras malformações associadas 

(p=0,213). 
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Tabela 18-  Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a 
presença de outras malformações nos pacientes. Hospital Infantil 
Albert Sabin (HIAS). Ceará, 2009  

 

Tipo de Fissura 

           Outras Malformações  
 

        Total          Presente        Ausente 

Nº % Nº %        Nº       % 

Pós-forame completa 4 14,0 24 86,0 28 7,3 

Pós-forame incompleta 13 23,2 43 76,8 56 14,5 

Pré-forame completa 4 9,7 37 90,3 41 10,6 

Pré-forame incompleta 0 0 38 100,0 38 9,8 

Submucosa 1 14,2 6 85,8 7 1,8 

Transforame 22 10,2 192 89,8 214 55,4 

Total 44 11,4 340 88,6 384 99,4 

   X2
= 8,35      6 g.l.      p= 0,213 

   
   Fonte: Dados da pesquisa 
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6  DISCUSSÕES  

Para determinar a taxa de ocorrência de FLPs no Estado do Ceará, 

dividiu-se o número de crianças que nasceram com FLP e tiveram acesso ao 

atendimento especializado no hospital de referência pela população estimada de 

nascidos vivos para o Estado nos anos de 2008 e 2009, obtendo-se como resultado 

as taxas de 1,39/1000 e 1,11/1000 para o período considerado. Em estudo do tipo 

descritivo, realizado na cidade de Joinville (SC), foi encontrada uma taxa de 1,24 

para cada 1000 nascidos vivos (FRANÇA, 2002). Outro estudo realizado em 12.759 

fichas de crianças nascidas vivas no Município de Taubaté (SP), estimou uma taxa 

de 1,5 por mil nascidos vivos (REZENDE; ZÖLLNER, 2008). Pesquisadores falam 

que há uma estimativa de um caso novo de fissura para cada 700 nascidos vivos 

(1,42/1000) gerando um total de 6000 novos casos por ano no Brasil (BUSATO; 

FREITAS, 2009).  

Neste estudo, detectou-se que 51,3% dos pacientes com FLP eram do 

sexo masculino e 48,2% do sexo feminino, ou seja, dados que corroboram outros 

estudos encontrados na literatura pesquisada sobre o mesmo assunto. Em outro 

ensaio do tipo transversal, realizado no Recife (PE) com 2.511 fichas clínicas de 

portadores de anomalias craniofaciais atendidos no Centro de Atenção aos Defeitos 

da Face (CADEFI) do IMIP, observou-se que 53,4% dos pacientes eram do sexo 

masculino e 46,6% do sexo feminino (TAKANO; MENDONÇA JÚNIOR; LIMA, 2008). 

No Rio Grande do Sul, estudo retrospectivo, pesquisou 1.174 prontuários de 

portadores de FLPs, onde foram encontradas 56% pertencentes ao sexo masculino 

e 44% ao feminino (FRIGHETTO; RUMPEL; OLIVEIRA, 2009). Hagberg, Larson e 

Milerad (1997), em estudo descritivo, pesquisaram 251 crianças com FLP na Suécia 

e encontraram 62,5% pertencentes ao sexo masculino e 37,5% ao feminino.  

Em relação à procedência, neste estudo observou-se que 37,4% dos 

casos de FLPs foram provenientes da Capital, enquanto que 62,6% vieram do 

restante do Ceará e 3,1% de outros estados. Outro estudo descritivo realizado na 

região metropolitana do Recife demonstrou que 43,8% eram provenientes da 
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Capital, 48,1% do restante do Estado de Pernambuco e 8% de outros estados 

(TAKANO; MENDONÇA JÚNIOR; LIMA, 2008). Isto sugere que o Hospital Infantil 

Albert Sabin (HIAS) atende uma clientela com FLP mais abrangente em relação ao 

Estado, em comparação ao IMIP, pois captou mais pacientes provenientes de fora 

da Capital.  Em outro estudo do tipo seccional realizado em uma amostra de 132 

pacientes de Minas Gerais (MG), foram encontrados 53,8% de pacientes 

provenientes da Capital, 36,7% proveniente do restante do Estado e 2,4% de outros 

estados; os 7,1% restantes não definiram a procedência (GALLBACH, 2004). 

O tipo de lesão mais prevalente no estudo sob exame foi a transforame 

incisivo (somando-se as unilaterais e as bilaterais) com 56,3% dos casos, seguidas 

das do tipo pós-forame incisivo, com 21,6%, as pré-forame, com 20,3%, e as 

submucosas, com 1,8%.  No estudo realizado em Recife (PE), verificaram-se 

resultados bastante semelhantes, nos quais o tipo mais prevalente foi também a 

fissura transforame incisivo encontrada em 48,6% (TAKANO; MENDONÇA JÚNIOR; 

LIMA, 2008). As lesões transforames são as do tipo mais grave, sendo que estas 

geralmente estão associadas ao estado nutricional deficiente da mãe. A desnutrição 

da mãe, em especial nos três primeiros meses da gestação, causa a ausência do 

ácido fólico, participante no metabolismo e na síntese de ácidos nucleicos que são 

importantes na formação e malformação fetal (ALTMANN et al., 1997; MODOLIN; 

KAMAKURA; CERQUEIRA, 1997; WATSON, 2005; PINTO et al., 2007). Para Cunha 

Filho (2007), a elevada prevalência de lesões transforame no Nordeste se explica 

pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), apresentado pelas cidades 

dos Estados. Shprintzen et al. (1985) realizando um estudo decritivo, pesquisaram 

os tipos de fissuras em 1000 pacientes do Center for Craniofacial Disorders em 

Nova York, onde 36,4% das lesões foram transforame. 

Quanto à lateralidade das lesões pré-forame e transforame, neste estudo, 

as lesões predominaram do lado esquerdo, com 43,2%, seguidas pelas bilaterais, 

com 32,5%, e unilaterais à direita, com 24,3% dos casos. As FLPs do tipo central 

foram de 62,5% do tipo pós-forame incompleta, 30,8% pós-forame completo e 7,7% 

do tipo submucosa. O tipo mais prevalente de lesão (transforame) é também o mais 

grave, em virtude da extensão anatômica da malformação. Os pacientes que 

apresentam esta malformação necessitam de um tratamento mais longo, complexo e 
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de maior quantidade de correções cirúrgicas para uma adequada reabilitação 

estética anátomo funcional e psicossocial. Em estudo descritivo feito no Rio Grande 

do Sul, foram encontrados 40,1% das fissuras do tipo unilaterais à esquerda, 39,9% 

bilaterais e 20% do tipo unilateral à direita (FRIGHETTO; RUMPEL; OLIVEIRA, 

2009).  Em estudo realizado numa amostra de somente 72 pacientes em Joinville 

(SC), também predominou o tipo unilateral à esquerda, com 75,6%, seguido pelo 

tipo bilateral, com 14,6%, e unilaterais à direita, com 9,7% (FRANÇA, 2002). Por 

estes estudos verifica-se concordância com a literatura recente, pois se observa 

sempre a prevalência das fissuras transforame unilaterais à esquerda, seguidas das 

bilaterais e unilaterais à direita. 

Ao relacionar as lesões separadamente, verificou-se que a fissura do tipo 

transforame incisivo ocorreu mais no sexo masculino (61,1%), do que no feminino 

(50,0%). Já a fissura pós-forame incompleta foi mais frequente no sexo feminino, 

20,4%, contra 9,1% no sexo masculino, enquanto a pré-forame sucedeu em 

proporções praticamente iguais em ambos os sexos, em torno de 20%. Em um 

estudo do tipo caso-controle, realizado em Bauru (SP), numa amostra de 450 

pacientes portadores de FLPs, verificou-se que na fissura pré-forame o risco é maior 

no sexo masculino e a fissura pós-forame é maior no sexo feminino, achados que 

são semelhantes à pesquisa feita no Ceará (LOFFREDO et al., 1994). 

Em se tratando da realização da queiloplastia, esta pesquisa revelou que 

72,0% dos pacientes atendidos no NAIF/HIAS tiveram acesso a essa modalidade 

cirúrgica, sendo que, desse total 41,1% foram de pacientes procedentes da Capital e 

os outros 58,9% do resto do Estado. Os demais pacientes ainda se encontravam 

sem condições de realizar a cirurgia, ou em lista de espera. O fato de haver mais 

pacientes beneficiados com a cirurgia entre os de fora de Fortaleza se explica pela 

maior proporção destes entre os pacientes atendidos.  

Quanto ao momento da cirurgia, observou-se neste estudo que somente 

56,7% das crianças haviam realizado a queiloplastia antes da idade escolar, o que é 

recomendável para uma melhor inclusão psicossocial da criança na escola. É 

importante ressaltar a importância da realização da queiloplastia do paciente antes 

de seu ingresso na escola, visando a minimizar as dificuldades de aceitação dos 
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pacientes por seus pares. Da mesma forma, é de fundamental importância que a 

cirurgia de correção do palato seja realizada antes da aquisição da fala, pois só 

assim o paciente terá extinguido suas dificuldades de comunicação com outros 

colegas e até mesmo com os professores. A reabilitação correta e no tempo 

oportuno, também, privará o pequeno paciente de maiores problemas de aceitação 

por parte dos seus pares, ambos causados pela presença da FLP. Isso mostra o 

quanto há despreparo no traquejo com esses pacientes, não apenas dos 

profissionais da área da saúde, mas também dos profissionais da educação. Tudo 

se deve ao fato da falta de informação e familiaridade deles com o problema em 

foco, levando esses profissionais, muitas vezes, a associar o defeito estético a uma 

limitação cognitiva e/ou intelectual do indivíduo portador da FLP.  

Em estudo realizado por Duarte (2005), observou-se que 89,7% dos 

pacientes realizaram a queiloplastia, antes do ingresso escolar. A indicação para a 

cirurgia reparadora do lábio (queiloplastia) depende de protocolos específicos de 

cada equipe multidisciplinar, mas sempre deve ser realizada na idade pré-escolar 

(TANNURE; MOLITERNO, 2007). As razões por que 45% das crianças do 

NAIF/HIAS não haviam realizado a queiloplastia ainda na idade pré-escolar incluem: 

procura tardia pelo serviço, com a criança já em idade avançada; carência de 

recursos técnicos e de profissionais do serviço para assistir no momento adequado a 

demanda por este tipo de cirurgia; e crianças com enfermidades crônicas que não as 

habilitam a se submeterem à cirurgia no tempo indicado.   

A palatoplastia, correção cirúrgica de fissura palatal, é realizada por volta 

dos 18 meses de idade, preferivelmente antes da aquisição da fala. No HIAS, existe 

um protocolo de sequência cirúrgica, qual seja, a partir dos três meses de idade     

faz-se a queiloplastia e a partir dos seis meses a palatoplastia (CUNHA FILHO, 

2007). Nesta presente pesquisa, a correção cirúrgica do palato foi realizada em 

somente 47,2% das crianças, sendo que na faixa etária pré-escolar somente 20% 

das crianças a haviam realizado. Os motivos para que menos da metade das 

crianças tenham realizado a palatoplastia são os mesmos relacionados para a 

queiloplastia, acrescidos do fato de que aquela cirurgia está condicionada à 

realização desta. A grande importância da palatoplastia reside no seu poder de 

restaurar a integridade anatômica e funcional, devolvendo um palato mole móvel, 
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suficientemente longo e com boa competência velofaríngea, capaz de possibilitar 

uma boa fala, com articulação correta dos sons (ALTMANN et al., 1997; 

HANAYAMA; PINHO; TSUJI, 2001; CUNHA FILHO, 2007).  

Outros tipos de correções cirúrgicas, indicadas em cerca da metade dos 

pacientes (enxerto ósseo alveolar, rinoplastia, revisão de lábio e nariz e correção de 

fístula alveolar), foram realizados em somente 17,9% dos portadores de FLP, sendo 

22,1% nos procedentes da Capital e 15,4% nos do restante do Estado. Este dado 

mostra uma das lacunas da atenção aos pacientes com FLP no Estado do Ceará, 

com os serviços não oferecendo recursos suficientes para as demandas estéticas 

específicas destas outras malformações. Em estudo realizado em Belo Horizonte 

com 132 pacientes, 41,6% destes tiveram acesso à realização do enxerto ósseo 

alveolar e 27,6% a realização da rinoplastia (GALLBACH, 2004). Novamente, há um 

condicionamento na realização destas cirurgias corretivas à realização das duas 

outras anteriores. Deste modo, se há um baixo índice de realização destas cirurgias 

consideradas primárias (queilo e palatoplastia), consequentemente, haverá um 

índice ainda menor das cirurgias corretivas. 

O tratamento fonoaudiológico deve se iniciar precocemente, na própria 

maternidade, prevenindo ou minimizando os problemas precoces causados pela 

FLP, frequentemente encontrados nos bebês fissurados, que apresentam severas 

alterações das funções vitais, tais como a respiração, a sucção e a deglutição 

(SILVA; FÚRIA; DI NINNO; 2005; PINTO et al., 2007). A Fonoaudiologia é também 

indispensável na reabilitação da comunicação humana, tanto no aspecto fonatório, 

que diz respeito à articulação dos sons da fala, como no aspecto auditivo. Na 

pesquisa detectou-se o fato de que somente 35,0% dos pacientes com FLP tiveram 

acesso ao tratamento fonoaudiológico, com proporções bastante similares entre a 

Capital e o restante. Em estudo realizado em Minas Gerais, o tratamento 

fonoaudiológico foi mais acessível, sendo observado em 53% dos pacientes 

(GALLBACH, 2004). As razões para a baixa cobertura dos pacientes com ações de 

Fonoaudiologia são a dependência da realização prévia de todas as cirurgias 

corretivas necessárias, bem como a carência de profissionais fonoaudiólogos 

qualificados para o atendimento de pacientes portadores de FLP, especialmente nas 

cidades pequenas do Estado. 
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Estudos apontam que os tratamentos odontológicos são da maior 

importância para os portadores de FLP, devendo estes  se submeterem a avaliações 

periódicas pelo ortodontista para acompanhamento do desenvolvimento craniofacial 

(PINTO et al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2008a, 2008b; MASSOTTI et al., 2008).      

Mostrou-se neste estudo que 15,5% dos pacientes portadores de FLP tiveram 

acesso ao tratamento ortodôntico, sendo que nos pacientes da Capital (20%) a 

proporção foi quase o dobro da encontrada no resto do Estado (12,8%).  Em estudo 

realizado em Minas Gerais, verificou-se um percentual bem mais elevado, de 32,5%, 

que estavam em tratamento ortodôntico (GALLBACH, 2004).  

A elevada incidência de fissuras labiopalatinas sugere a necessidade de 

centros de referência com equipe multiprofissional especializadas, pois a reabilitação 

e os tratamentos que estas deformidades requerem são complexos, demorados, ou 

seja, se estendendo na maioria das vezes até a idade adulta. Essas lesões 

comprometem as funções estomatognáticas do recém-nascido como sucção, 

deglutição e futuramente a mastigação e comprometem severamente a estética, a 

fonação e a adaptação social. 

Os portadores de FLPs constituem, enfim, um grupo de pacientes que 

desafiam a equipe multiprofissional no que se refere a sua adesão ao 

acompanhamento, que necessariamente é prolongado, e deve cumprir uma 

cronologia adequada, com relação aos tratamentos cirúrgicos, ortodônticos e 

fonoaudiológicos (VACCARI-MAZZETI et al., 2009).  

Uma série de malformações, como sindactilia, polidactilia, hipertelorismo, 

micrognatia, craniossinostose e glossoptose pode ser encontrada em associação à 

FLPs, podendo caracterizar assim uma síndrome genética, na qual a fissura seria 

considerada apenas como mais uma manifestação dentro do quadro sindrômico 

(WYSZYNSKI; BEATY; MAESTRI, 1996; MARAZITA et al., 2002; TAKANO; 

MENDONÇA JÚNIOR; LIMA, 2008). Neste estudo, 11,4% dos pacientes portadores 

de FLPs apresentavam algum outro tipo de malformação congênita associada ao 

quadro. A fissura pós-forame incompleta foi a mais frequentemente associada a 

estas outras malformações, com 23,2% dos seus portadores sendo acometidos. Em 

estudo do tipo transversal, realizado no Rio de Janeiro, foram encontrados 11% dos 
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casos de FLPs associados a outras malformações congênitas, ou seja, um 

percentual bastante similar ao deste estudo (NUNES et al., 2007).  Importante 

estudo transversal descritivo realizado na Hungria com 4.144 crianças portadoras de 

FLP, demonstrou que 19,8% estavam associadas a outras malformações congênitas 

(SÁRKÖZI; WYSZYNSKI; CZEIZEL, 2005). Em outro estudo, realizado em Recife 

(PE), que analisou 2.511 casos de FLPs, foram encontrados 7% com alguma outra 

anomalia adicional que poderia ser um indício da presença de uma síndrome 

(TAKANO; MENDONÇA JÚNIOR; LIMA, 2008). Estudo de 616 crianças suecas com 

fissuras labiopalatinas demonstrou que 21% delas tinham malformações associadas 

(MILERAD et al., 1997). Na Noruega, um estudo realizado em 262 pacientes revelou 

um percentual de 16% dos casos de FLPs associado a outras malformações 

congênitas (JUGESSUR et al., 2003). Estes percentuais, embora discrepantes, 

estão dentro da margem de prevalência de 6 a 20% observada na literatura científica 

relacionada ao problema (TAKANO; MENDONÇA JÚNIOR; LIMA, 2008). 

Além dos fatores genético-hereditários, diversos outros podem estar 

associados à etiologia das FLPs, tais como uso de drogas, carência de ácido fólico, 

sífilis, toxoplasmose, radiações ionizantes, tabagismo e alcoolismo nos primeiros 

meses da gestação (WYSZYNSKI; BEATY, 1996; LIDRAL et al., 1997; VIEIRA; 

ORIOLI, 2001; RODRIGUES et al., 2005; HOMRICH, 2006; BRITO et al., 2008, 

2009).  O componente genético-hereditário da FLP pode ser avaliado pela presença 

de outros componentes familiares, apresentando também o problema. O estudo sob 

relatório mostrou que 47,3% dos portadores de FLPs possuíam pelo menos um caso 

familial, sendo 50,8% em pacientes de fora de Fortaleza, contra 40,7% em pacientes 

da Capital. Brito et al. (2009) em seu estudo do tipo ecológico realizado nas cidades 

de Santarém (PA), Maceió (AL), Fortaleza e Barbalha (CE), observaram uma 

proporção de 23 a 37% de casos familiais de fissuras labiopalatinas. Hagberg et al. 

(1997), em estudo realizado na Suécia em 251 crianças com FLP, depararam 26,2% 

com história positiva de FLP na família (caso familial). Outro estudo realizado em 

1000 pacientes de Nova York apresentou 37,2% de casos familiais (SHPRINTZEN, 

1985). Os dados sugerem que no Estado do Ceará há um excesso de casos de 

FLPs ligados fortemente à etiologia genético-hereditária, isto provavelmente 

decorrendo de hábitos comportamentais e culturais que ensejam eventos como 

casamentos consangüíneos, algo comum nas populações das zonas rurais.  



80 

 

 

As limitações desta pesquisa compreendem, além daquelas próprias do 

desenho de estudos epidemiológicos do tipo descritivo, as seguintes: 

a) informações dos prontuários médicos parciais, ausentes ou 

contraditórias, o que dificultou muitas vezes o correto e completo preenchimento dos 

questionários; e 

b) limitação do questionário, com abordagem aquém da que seria 

desejável, sobre vários aspectos pertinentes às FLPs, incluindo os psicossociais, 

econômicos e familiares. 
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7  CONCLUSÃO 

Baseando-se na análise dos resultados deste estudo, pode-se concluir 

que 

A incidência de portadores de fissuras labiopalatinas (FLPs) no estado do 

Ceará foi compatível com as taxas verificadas em outras regiões do Brasil, como Sul 

e Sudeste, ou seja, em torno de 1,25 por mil nascidos vivos. Pôde-se verificar pelo 

estudo que a maioria destas crianças foi oriunda de fora da Capital do Estado, o que 

sugere a necessidade de realização de estudos sobre o tipo de acesso disponível a 

estas crianças em relação aos serviços especializados fora de Fortaleza. 

A reduzida proporção de portadores de FLPs com acesso aos 

tratamentos clínico-cirúrgicos (realização das correções cirúrgicas, tratamento 

fonoaudiológico e tratamento ortodôntico) indicam a existência de uma carência 

importante de centros e equipes multiprofissionais especializadas na reabilitação 

destes pacientes. Fato esse que, mostra uma fragilidade do sistema público de 

saúde, sugerindo a redução de investimentos necessários em equipes e 

profissionais qualificados no atendimento a esses pacientes, especialmente nas 

cidades do interior do Estado. Isso enseja uma demanda reprimida que não tem 

acesso ao tratamento adequado, na cronologia indicada.   

As lesões labiopalatinas mais extensas, as transforames unilaterais à 

esquerda e as bilaterais foram encontradas como as mais frequentes, isto 

implicando na necessidade de uma atenção mais complexa e demorada, que inclui 

maior número de etapas cirúrgicas e maior tempo de tratamento fonoaudiológico e 

ortodôntico, com um elevado risco de os resultados finais ficarem comprometidos, 

em decorrência da descontinuidade do tratamento. Estes pacientes certamente terão 

dificuldades em ter adequada inserção na escola e na sociedade, ocasionando 

problemas psicológicos refletidos na discriminação e na sua exclusão social. 

Mesmo com as dificuldades de deslocamento entre local de residência e 

lugar do tratamento, 60% dos pacientes com FLPs atendidos no NAIF/HIAS eram 
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provenientes de fora de Fortaleza, o que sugere uma grande carência, ali, deste tipo 

de atenção. Essa lacuna existe não só no contexto de investimentos na área da 

saúde, mas também no Setor Educacional, pois, assim como a maioria dos 

profissionais da saúde não está capacitada nem treinada a tratar esses pacientes, 

com os profissionais da educação, a realidade não é diferente, mostrando que estes 

não estão familiarizados em educar essas crianças de forma correta. 

Esta pesquisa, pioneira na análise das informações sobre FLPs no estado 

do Ceará, aponta para a necessidade de se dar continuidade ao aprofundamento de 

estudos sobre o tema focalizado, objetivando maior divulgação da situação médica, 

psicossocial e educacional destes pacientes.  
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8  RECOMENDAÇÕES 

   1  Sugere-se o investimento, por parte das autoridades competentes, na 

atenção de prevenção, que se resume basicamente no aconselhamento genético e 

planejamento familiar. 

 2  Criar medidas públicas adequadas para melhorar o acesso dos 

portadores de FLPs aos serviços que sejam especializados no atendimento aos 

portadores de lesões labiopalatinas e aos seus componentes familiares.  

 3 Seguir cronologia adequada da realização das correções cirúrgicas, bem 

como dos outros tratamentos que são indicados para a correta reabilitação dos 

portadores de FLPs e realizar o acompanhamento necessário durante todo o 

seguimento, até que o tratamento tenha se concluído. 

 4 Expandir os serviços especializados e qualificados no atendimento aos 

portadores de FLPs para todo o Estado exceto a Capital. 

 5 Investir na capacitação de profissionais da saúde e da educação para 

proceder de forma correta na reabilitação e educação destes pacientes. 

 6 Criar projetos que visem a informar os profissionais de áreas afins e a 

sociedade como um todo sobre as causas e consequências do problema, tentando 

evitar, desta forma, o preconceito e a exclusão psicossocial destes pacientes e de 

suas famílias.  
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APÊNDICE A 

PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Nome do paciente (APENAS INICIAIS): _____________________ 

Nº do Prontuário HIAS: _______________ 

Tipo de Fissura (Classificação de Spina):  

�x Fissura : ________________     Bilateral (   )  Unilateral: Direita (   )  Esquerda (   ) Central (   )  

                                                                               (   ) Completa              (   )  Incompleta 

 

Sexo:       FEMININO (   )              MASCULINO (   ) 

Data de Nascimento:  _____/_____/______   

Naturalidade  _____________________ Procedência: _________________________ 

 

 

Cirurgias Realizadas: 

Queiloplastia  (   ) SIM                     (   ) NÃO   Data da cirurgia: ____________ 

Palatoplastia  (   ) SIM                     (   ) NÃO   Data da cirurgia: ____________ 

Outras correções cirúrgicas (enxerto ósseo alveolar, rinoplastia, revisão de lábio e nariz e correção de fístulas 

alveolar):         (   ) SIM         (    ) NÃO     Data da cirurgia: _______________ 

Acompanhado pela fonoaudiologia? 

(   ) Sim                     (   ) Não       Data de início: _______________ 

Acompanhado pela Ortodontia? 

(   ) Sim                     (   ) Não        Data de início: _______________ 

Existe grau de parentesco entre os pais da criança?        (   ) sim     (   ) não 

Existe mais alguém na família que nasceu com fissura?  (   ) sim     (   ) não 

Quem: _________________________ 

Fácies Sindrômica (outras malformações associadas):    (   ) sim     (   ) não 

                                Tipo de malformação: _________________ 

 

Data da coleta: _____/_____/______ 

Visto do Pesquisador: ________________________________ 
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ANEXO A 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

  
 

 

  

 

 


