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Introdução: As fissuras labiopalatinas (FLP) são descritas como alterações orofaciais que 

ocorrem entre a 4ª e 12ª semana do desenvolvimento embrionário, pela fusão incompleta dos 

processos faciais palatinos e nasais mediais, a qual acomete tanto as estruturas do palato 

primário quanto as do palato secundário. Sua etiologia é multifatorial, podendo variar desde 

fatores teratógenos (consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, por exemplo) a hipovitaminoses 

das vitaminas B2 e B61,2,5. Atualmente, utiliza-se a classificação de Spina modificada para a 

identificação das várias formas de FLP, a qual toma como referência anatômica o forame 

incisivo (FI): Grupo I: Fissuras pré-forame, que tem origem embriológica no palato primário e 

acometem as estruturas anteriores ao forame incisivo (Lábio e rebordo alveolar) e podem ser 

unilaterais, bilaterais, completas e incompletas (atingem ou não o FI); Grupo II: Fissuras 

transforame, atingem todo o lábio e todo o palato, podem ser unilaterais (divide a maxila em 

dois segmentos), bilaterais (divide a maxila em três segmentos) e ocasionar comunicação 

buco-nasal ampla. Em casos mais graves há o rompimento completo do palato primário e 

secundário; Grupo III: Fissuras pós-forame, prejudicam as estruturas posteriores ao FI e 

podem ser completas ou incompletas, ou seja, o palato pode apresentar-se totalmente ou 

parcialmente fendido, neste último caso, atingindo o palato primário ou o secundário, 

caracterizado, em geral, por fendas medianas Grupo IV: Fissuras raras da face, podem 

envolver o lábio inferior, nariz, a pálpebra, bochecha, ossos do viscerocrânio e do 

neurocrânio, tais como o frontal, nasal, etmoide, malar e temporal4. Embora o SUS tenha 

introduzido, em 1993, procedimentos para a correção das FLP e realização de implante 

dentário osseointegrado na tabela do Sistema de Informações Hospitalares, as FLP ainda estão 

entre as malformações congênitas mais recorrentes no Brasil, atingindo um número estimado 

de 1:650 nascimentos2,3,5. As FLP causam tanto problemas de ordem funcional (fonação, 

alimentação, oclusão), quanto de ordem estética e, consequentemente, psicossociais. Mediante 

a tal cenário, faz-se necessário a intervenção multidisciplinar, com equipes formadas por 

médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos, de 

modo que a equipe possa trabalhar com o intuito de restabelecer a função, estética e, por 

conseguinte, devolver a autoestima ao paciente1,4. Além disso, a portaria 62 SAS/MS define 

que o hospital deve fornecer serviços nas áreas de fonoaudiologia, otorrinolaringologia, 

ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, clínica médica, anestesia, fisioterapia, serviço social, 

enfermagem, nutrição, psicologia e atendimento familiar4. É fundamental que o tratamento do 

paciente com FLP seja iniciado desde o nascimento. No que diz respeito ao protocolo de 

atendimento, o mesmo deve ser dividido em etapas pré-cirúrgica, cirúrgica e pós-cirúrgica1,4. 

Na primeira etapa, o paciente passará pelo setor de triagem, onde entrará em contato com 

alguns profissionais da equipe, tais como enfermeiro, pediatra e odontopediatra. Estes serão 

responsáveis por identificar e classificar o tipo de FLP e passar as orientações iniciais aos 

pais, tais como aquelas relacionadas a amamentação. Posteriormente, entram outros serviços, 

como psicologia e serviço social, os quais irão identificar o perfil socioeconômico da família 

envolvida e mediar a relação entre a família e as instituições que participarão do processo de 
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reabilitação. Por volta de um ano de idade, será realizada avaliações com o cirurgião plástico; 

o fonoaudiólogo acompanhará o desenvolvimento da fala e o otorrinolaringologista da 

audição, a cada seis meses. É imprescindível que a primeira consulta com o ortodontista seja 

realizada antes da erupção dos primeiros molares e que os enxertos ósseos alveolares sejam 

realizados antes da erupção dos caninos. Na segunda fase (cirúrgica), os cirurgiões plásticos, 

bucomaxilofaciais, anestesistas participam das cirurgias reparadoras de lábio e/ou palato. Tais 

procedimentos reparadores acabam interferindo no crescimento da face e da arcada superior. 

Como consequência, o paciente apresenta atresia maxilar e aparência retrognática. Por conta 

disso, por volta dos treze a dezoito anos de idade, é avaliado o desenvolvimento craniofacial 

do paciente e a necessidade de intervenção por meio de cirurgia ortognática. Na terceira fase, 

ocorrerá o acompanhamento desse paciente4. Objetivos: Realizou-se um levantamento 

bibliográfico sobre a importância da abordagem multidisciplinar na atenção a pacientes 

portadores de FLP. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico na plataforma 

eletrônica de banco de dados indexados Google Scholar de artigos publicados nos anos de 

2015 a 2019, totalizando um número de aproximadamente 1.190 trabalhos relacionados à 

temática abordada. Adotou-se como caráter de exclusão, artigos que não estavam indexados. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados cinco artigos principais, frente 

as exigências do edital deste congresso. Resultados e Discussão: FLP são anomalias 

craniofaciais com um número significante de ocorrências no Brasil. Não obstante, desde 1993, 

o SUS vem tentando fomentar e implementar medidas através das quais o atendimento aos 

pacientes em questão seja realizado2,3. A portaria 718 SAS/MS (Sistema de Atenção à 

Saúde/Ministério da Saúde) garante assistência do SUS aos pacientes portadores de anomalias 

craniofaciais e bucomaxilofaciais, bem como procedimento para a especialidade de ortodontia 

e ortopedia, que devem estar associadas, a fim de se obter um melhor crescimento e 

desenvolvimento maxilomandibular facilitando a alimentação e a deglutição1,4 . Ademais, é 

nítido que, quando tratada de forma multidisciplinar, as FLP são melhor solucionadas. 

Convém ressaltar, todavia, que o prognóstico de cada paciente depende do tipo e da extensão 

de cada fenda labiopalatina1. Outrossim, um fator de inegável relevância é o custo para a 

manutenção de uma equipe multidisciplinar de tamanha magnitude, embora esta seja 

indispensável para a reabilitação do paciente. Conclusão/Considerações Finais: O 

acompanhamento do paciente portador de FLP por uma equipe multidisciplinar desde seu 

nascimento até a fase adulta é imprescindível, o diagnóstico precoce e início do tratamento 

reabilitador auxilia o paciente no desenvolvimento da autoestima, das relações interpessoais e 

da inserção no meio socioeconômico e cultural. Pacientes com FLP demonstraram melhoria 

na qualidade de vida5 após passarem pela correção cirúrgica dentofacial, um dos últimos 

estágios do tratamento reabilitador multidisciplinar2,4. Neste contexto, faz-se necessário 

pesquisas científicas direcionadas à etiologia da anomalia em questão, com o objetivo de 

evitar novos casos. Estudos atuais mostram que o etilismo, o tabagismo e deficiências 

nutricionais são fatores predisponentes. A educação da população quanto a importância do 

acompanhamento multiprofissional em saúde antes e durante o período gestacional pode 

ajudar na prevenção da ocorrência da anomalia. 

 

Descritores: Fissura labiopalatina, Tratamento da fissura labiopalatina, Atenção 

multidisciplinar do paciente fissurado. 
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