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Introdução: A atenção odontológica aos pacientes portadores de necessidades especiais pode 

ser considerada incipiente no Brasil. A odontologia tem-se voltado para aspectos preventivos, 

nesse sentido, o paciente torna-se protagonista principal quanto a sua saúde bucal e precisa ser 

conscientizado e motivado (1). Estima-se que no Brasil 18,8% da população possua algum 

tipo de deficiência (2). Dentre os pacientes com necessidades especiais destaca-se os 

portadores de fissuras labiopalatais (1). Essas fissuras labiopalatais são más formações 

congênitas e se desenvolvem a partir da não fusão e união de processos teciduais durante o 

período embrionário. Quanto a sua etiologia, o desenvolvimento de fendas pode estar 

relacionado a um número maior ou menor de genes, além de fatores ambientais que podem 

estar combinados. Por exemplo, o consumo materno de álcool foi associado ao aumento no 

risco de desenvolvimento. Enquanto o hábito de tabagismo materno, no mínimo, dobra a 

chance de desenvolvimento de fendas em comparação com mães não tabagistas (3). As 

fissuras labiopalatais são alterações comuns e necessitam de maior visibilidade e atenção por 

parte dos cirurgiões dentistas (1). Objetivos: Avaliar a prevalência dos tipos de fissuras 

labiopalatais na Associação de Apoio ao Fissurado Labiopalatal Sorrisos Largos , a fim de 

contribuir com dados relevantes ao cotidiano de acadêmicos e profissionais da odontologia. 

Métodos: O projeto foi submetido à análise do Comité de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará (UFPA) e foi 

obtido parecer favorável sob o nº 3.280.658. A pesquisa foi desenvolvida na Associação de 

Apoio ao Fissurado LabioPalatal Sorrisos Largos (AAFLSL). Foram incluídos na pesquisa os 

pacientes regularmente inscritos na AAFLSL, independentemente da idade e do sexo, como 

também que seus pais e/ou seus responsáveis autorizem a participação. O critério de exclusão 

diz respeito aos pacientes que não colaboraram com a realização do exame. Para a obtenção 

dos dados do estudo, o avaliador utilizou protetores individuais (jaleco, gorro, máscara, 

óculos de proteção e luvas). Após isso, realizou-se o exame clínico intra-oral com o auxílio de 

abaixador de língua e gaze estéril em pacientes regularmente inscritos na (AAFLS), os dados 

obtidos foram passados para a ficha clínica previamente elaborada. A pesquisa seguiu a 

classificação de Spina para fendas lapiopalatinas, em que há diversos grupos de fissuras, 

tendo como referencial o forame incisivo (4). Posteriormente ao exame clínico, foram 

distribuídos kits de higiene oral com escova de dentes, fio dental e creme dental. Por fim, foi 

realizado o ensino de técnica de escovação aos voluntários da pesquisa. Resultados e 

Discussão: A partir da análise das fichas clínicas de 29 pacientes voluntários, chegou-se aos 

seguintes resultados: 16 meninos e 13 meninas, representam respectivamente 55% e 45% dos 

participantes. Quanto a prevalência de fissuras, os seguintes resultados foram: Fissura pré-

forame unilateral incompleta, 1 paciente. Fissura pré-forame unilateral completa, 1 paciente. 

Fissura pré-forame bilateral incompleta, 1 paciente. Fissura pré-forame bilateral completa, 1 

paciente. Fissura transforame unilateral completa, 12 pacientes. Fissura transforame bilateral 
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completa, 10 pacientes. Fissura pré-forame incompleta, 1 paciente. E por fim, fissura pós-

forame completa, 2 pacientes. Pode-se perceber uma maior prevalência das fissuras 

transforames, em que 41% dos pacientes apresenta fissura transforame unilateral completa e 

35% dos pacientes apresentam a fissura transforame bilateral completa. O tratamento 

odontológico do paciente com necessidades especiais deve ser iniciado precocemente, assim 

que a sua condição sistêmica seja avaliada, exigindo uma abordagem multidisciplinar, o que 

no momento atual desafia a formação técnica do cirurgião-dentista (5). Dependendo da 

classificação da fissura há um maior ou menor comprometimento das estruturas da cavidade 

oral, como dentes, gengiva e palato (4), o que vai determinar uma série de fatores, como 

abrangência de tratamento, profissionais envolvidos e claro a dificuldade de higienização por 

parte do responsável (1). Em muitos casos não há informação suficiente para que se faça a 

higienização correta da cavidade oral do fissurado e da fissura em si, em muitos casos isso 

acaba por contribuir no desenvolvimento de diversas patologias como a cárie e doença 

periodontal (1). Logo, é dever do cirurgião dentista instruir o responsável de como proceder 

com a higienização bucal do fissurado (4). Visto isso é importante que o cirurgião dentista 

saiba como proceder ao atender um paciente fissurado e possuir conhecimento sobre cada tipo 

de fissura é fundamental (5). Nesta pesquisa, apesar da pequena amostra verificou-se uma 

maior prevalência das fissuras transforame, em que 41% dos pacientes são transforame 

unilateral completa e 35% são bilateral completa. Conclusão/Considerações Finais: A 

literatura possui algumas variações no que tange a prevalência das fissuras de acordo com a 

classificação de Spina. Entretanto, diversos estudos apontam para a maior prevalência das 

fissuras transforame, em que a fissura unilateral é mais prevalente que a bilateral. Porém, é 

nítido que independente da fissura a atuação do cirurgião dentista no tratamento do fissurado 

é imprescindível, logo é essencial que o profissional da odontologia tenha conhecimento sobre 

as fissuras e suas classificações para planejar e saber como atuar ao se deparar com portador 

de fissura labiopalatina na sua cadeira em um consultório. 

 

Descritores: Portadores de fissuras labiopalatal, Cárie dentária, Odontologia especial. 
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