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RESUMO 

 

Introdução: As fissuras labiopalatais FLP, estão entre as malformações mais frequentes e são 

decorrentes de falhas no desenvolvimento ou na maturação dos processos embrionários, 

atingindo a face média pela ruptura do lábio e/ou palato. As fissuras labiais resultam da 

deficiência de fusão dos processos frontonasal e maxilar que ocorre por volta da 6ª semana de 

vida intrauterina. As fissuras palatinas são decorrentes da ausência de fusão das placas 

palatinas do processo maxilar, fusão esta que ocorre por volta da 9ª semana. As Obras Sociais 

Irmã Dulce (OSID), através do CENTRINHO (Centro de Anomalias Craniofaciais), é 

credenciada ao Ministério da Saúde como serviço SUS de alta complexidade e referência em 

anomalias craniofaciais na Bahia, Brasil. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico e 

clínico-cirúrgico dos pacientes do setor de fissurados do Hospital Santo Antônio (HSA), o 

CENTRINHO. Método: Estudo de corte transversal que avaliou 537 prontuários (ou fichas 

clínicas) de pacientes com diagnóstico de fissuras labiais e/ou palatinas, atendidos no 

CENTRINHO, no período de 2000 a 2013. Resultados: A amostra estudada foi composta por 

uma maioria de pacientes do sexo masculino 55,3 %, com mediana de idade de 26,92 meses e 

cor da pele parda. A maioria dos pacientes atendidos no CENTRINHO tiveram acesso as 

cirurgias primárias de correção da fenda labial e/ou palatina sendo 96,6% de pacientes com 

acesso a queiloplastia e 77,5% com acesso e realização da palatoplastia. A fissura transforame 

incisivo teve o maior número (40,0%), sendo a localização mais afetada a unilateral (55,3%). 

O nível de escolaridade mais frequente dos pais foi o ensino fundamental com uma maior taxa 

residente no interior da Bahia (55,2%). Conclusão: Estes resultados fornecem instrumentos 

epidemiológicos para que os gestores direcionem ações de prevenção de saúde e tratamento 

interdisciplinar para anomalias craniofaciais e contribua como base de informações para 

novos estudos. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Fenda Labial; Fissura Palatina. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Introduction: The CLP cleft lip and palate are among the most frequently reported defects 

and are due to failures in the development or maturation of embryonic processes, reaching an 

average face by the rupture of the lip and / or palate. The cleft lip result of disability fusion of 

frontonasal and maxillary processes that occurs around the 6th week of intrauterine life. The 

palate are due to the lack of fusion of the palatine plates of the maxillary process, this fusion 

that occurs around the 9th week. The Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) through Centrinho 

(Center for Craniofacial Anomalies) is accredited to the Ministry of Health as highly complex 

SUS service and reference craniofacial anomalies in Bahia, Brazil. Objective: To characterize 

the clinical and epidemiological profile of cleft-surgical sector patients in the Hospital Santo 

Antonio (HSA), Centrinho. Methods: Cross-sectional study that evaluated 537 records (or 

medical records) of patients with cleft lip and / or palate, seen at Centrinho, from 2000 to 

2013. Results: The sample was composed of a majority of patients the 55.3% male, median 

age of 26.92 months and mixed skin. Most patients treated at Centrinho had access to primary 

surgeries of cleft lip correction and / or palate and 96.6% of patients with access to lip repair 

and 77.5% with access and perform palatoplasty. The fissure trans incisor had the most 

(40.0%), being the most affected unilateral location (55.3%). The most common level of 

parental education was elementary school with a higher rate residents in Bahia (55.2%). 

Conclusion: These findings provide epidemiological tools for managers to direct health 

prevention actions and interdisciplinary treatment for craniofacial anomalies and contribute as 

baseline information for further studies. 

 

Keywords: Epidemiology; Cleft Lip; Cleft Palate. 
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1 INTRODUÇÃO 

As fissuras labiopalatinas são as malformações congênitas craniofaciais mais comuns, 

ocorrendo em 1 a cada 757,5 nascimentos e em 1 a cada 923,53 nascido-vivos (COLARES et. 

al.,1995). Fazem parte das anomalias faciais congênitas decorrentes da ausência de processos 

faciais embrionários. Ocorre uma alteração da velocidade migratória das células da crista 

neural, encarregadas de comandar o fenômeno de fusão das proeminências faciais entre a 6ª e 

9ª semana de vida embrionária.  

As fissuras labiais resultam deficiência de fusão dos processos frontonasal e maxilar que 

ocorre por volta da 6ª semana. As fissuras palatinas são decorrentes da ausência de fusão das 

placas palatinas do processo maxilar, fusão esta que ocorre por volta da 9ª semana. As 

estruturas faciais de um fissurado contêm potenciais de crescimento naturais, tendo apenas a 

deformidade da falta de continuidade do complexo maxilar. As fissuras labiopalatinas são as 

deformidades faciais mais comuns em todas as raças e grupos étnicos. Frequentemente se 

manifestam isoladamente, podendo estar associadas a síndromes ou outras anomalias tais 

como Síndrome de Pierry Robin entre outras. (MOORE,1990; ALONSO et al., 2009). 

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.(ALTMANN; RAMOS; 

KHOURY, 1997; MELGAÇO et al., 2002; SILVA, et al., 2008a; ALONSO et al., 2009). 

Spina et al. (1972) sugeriram uma classificação das fissuras, tendo como referência o forame 

incisivo. Esta terminologia, por ser simples e objetiva, mostrou-se prática o suficiente para ser 

dirigida aos clínicos de uma equipe multidisciplinar. Segundo esta classificação, no grupo das 

fissuras pré-forame incisivo incluem-se todas as fissuras localizadas à frente do forame 

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

passam pelo assoalho nasal e atingem o forame incisivo, e incompletas quando só atingem o 

lábio. De acordo com o lado afetado podem ser unilaterais (direita ou esquerda), bilaterais ou 

medianas.  As fissuras trans-forame incisivas incluem todas as fissuras totais, que rompem a 

maxila em toda a sua extensão, desde o lábio até a úvula. Podem ser unilaterais (direita ou 

esquerda), bilaterais ou medianas. Esta última incluída neste grupo de acordo com a 

modificação de Silva Filho et al. (1992). 
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São diversas as alterações estéticas e funcionais encontradas nas fissuras labiopalatinas. O 

tratamento multidisciplinar é condição indispensável para o sucesso da reabilitação destes 

pacientes (COLLARES et. al.1995; SILVA FILHO, 1992; ALONSO et al., 2009) 

A Epidemiologia é a área do conhecimento que possibilita descrever, analisar, planejar e 

intervir nos problemas de saúde das coletividades humanas (ARAKAWA et al., 2011). Os 

levantamentos epidemiológicos são importantes para o monitoramento das mudanças nos 

padrões das doenças ao longo do tempo e na avaliação das ações coletivas e individuais, 

preventivas e assistenciais desenvolvidas.   

As fissuras labiopalatinas são uma realidade em termos de saúde pública (WHO, 2002). 

Englobam uma ampla variedade de malformações que determinam protocolos e prognósticos 

de tratamentos distintos de uma equipe interdisciplinar. No mundo, nasce uma criança com 

fissura a cada dois minutos e meio. No Brasil, a ocorrência em torno de 1: 650 concorda com 

as estatísticas mundiais que acusam uma prevalência média entre 1 e 2 indivíduos com fissura 

de lábio e/ou palato para cada 1.000 nascimentos (GARIB et al., 2011). Não há dados 

específicos divulgados sobre essa deficiência no estado da Bahia ou na cidade de Salvador. O 

conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes portadores de fissura de um centro 

especializado é muito importante para a comunidade acadêmica, por abrir caminho e subsidiar 

novas pesquisas; e para os profissionais e pacientes do centro, por possibilitar uma melhor 

estruturação dos serviços.  

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) é credenciada ao Ministério da Saúde como serviço 

SUS de alta complexidade e referência em anomalias craniofaciais na Bahia, Brasil. Desta 

forma, devido à ausência de um estudo desta natureza na Bahia e no município de Salvador, 

foi realizado um estudo transversal dos registros dos prontuários do Centro de Anomalias 

Craniofaciais da OSID (CENTRINHO) no período de 2000 a 2013. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 Conceito 

Entre as malformações presentes ao nascimento que acometem o segmento cefálico e o 

pescoço, as fissuras labiopalatinas (FLPs) 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 primeiro 

trimestre de gestação, e são observadas pela falta de fusão do lábio e/ou palato (MELGAÇO 

et al., 2002; SILVA, et al., 2008a; ALONSO et al., 2009). 

2.2 A fissura labiopalatina 

2.1.1 O indivíduo com fissura labiopalatina 

Desde o início do século XX, os estudiosos observaram que a falta de fusão entre os 

processos faciais embrionários e entre os processos palatinos (fissuras labiopalatinas), ainda 

no primeiro trimestre de vida intra-uterina, resulta num dos defeitos congênitos mais comum 

no ser Humano. As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que rompem a 

integridade do lábio e/ou palato e, entre as deformidades craniofaciais são as mais frequentes. 

Estas malformações, frequentemente, produzem alterações na face, no rebordo alveolar, no 

arco dentário e na oclusão (CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO, 1992). Funções básicas 

como, respiração, amamentação, fonação e audição são dificultadas, além das complicações 

sistêmicas que podem ocorrer, em presença de síndromes.  

A dificuldade e a extensa duração do tratamento destas malformações, para a recuperação 

morfológica e funcional, é inquestionável, sendo que a localização e a extensão anatômica da 

fissura estabelecem o protocolo de atendimento, o tempo e o prognóstico do tratamento. 

MELO et al (2008) afirmam que não há nada mais frustrante do que algo que interfere 

constantemente em nosso relacionamento interpessoal e poucas coisas atuam mais do que fala 

e estética imperfeita, sendo que indivíduos com essas deficiências apresentam relação social 

prejudicada e dificuldade de comunicação.  
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Para GARRID (2011), os pacientes com fissura labiopalatina possuem um atraso no 

desenvolvimento da linguagem, confirmado por meio da alteração do timbre da voz e da  

dificuldade da desenvoltura escolar. Estas deficiências podem resultar em níveis maiores de 

tensão postural e rigidez muscular quando comparadas a crianças fisicamente normais 

(ALONSO et al., 2009). Alguns autores têm se preocupado com o impacto e a reação dos pais 

ao nascimento da criança com fissura labiopalatina, considerando as diversas implicações 

estéticas, funcionais e psicológicas que este tipo de malformação acarreta. 

DROTAR et al. (1975) apresentaram um modelo da sucessão de reações esperadas dos pais, 

devido ao nascimento de uma criança com malformação congênita. A primeira reação é o 

choque, seguido de um sentimento de negação com relação à criança, de tristeza e ira e, 

posteriormente, um período de reorganização, afirmando que apesar de ser variável o tempo 

necessário para superar as questões de cada etapa, a sequência destas reflete a evolução 

natural das reações. 

Gerar uma criança com anomalias pode provocar na mãe uma crise emocional, porque o 

defeito por si só contraria a expectativa de ter uma criança saudável, podendo gerar atitudes 

que abalam a integridade familiar, precipitam aparecimento de ansiedade ou manifestam 

sentimento de culpa estimulado pelo senso de responsabilidade pessoal por ter gerado tal 

criança. 

Para o indivíduo com fissura, os problemas na maioria das vezes prolongam-se por toda sua 

existência. KAPP (1979) analisou 34 crianças com fissura de lábio e/ou palato e 34 sem a 

fissura. As crianças com fissura mostraram que têm insatisfação com a aparência física 

significativamente maior que as que não apresentam a fissura. As crianças com fissura do 

gênero feminino também mostraram que é significantemente maior a ansiedade, menor o 

sucesso escolar e são mais infelizes e insatisfeitas. 

 

2.3 Etiologia das Fissuras Labiopalatinas 

 

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

muitos pesquisadores ressaltam que o fator hereditário pode ser 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., 
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1997; VIEIRA; ORIOLI, 2001; RODRIGUES et al., 2005; HOMRICH, 2006; BRITO et al., 

2008, 2009). 

GRASIOSI et al., (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 níveis de agressividade das 

malformações labiais e/ou palatais podem ser associados à susceptibilidade de um grupo 

etário ou de um ser humano isoladamente. 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, ácido retinóico e hipoxia têm sido 

identificados, porém para alguns agentes ainda há a necessidade de estudos mais detalhados 

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 tais como, 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) explanam que as FLPs surgem antes da 12ª semana de gestação. 

Isso ocorre porque a face e o palato formam-se 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 
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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 são distinto. Assim, o palato primário se desenvolve pela quarta 

semana e meia, com base em cinco processos 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) apontaram em seus estudos a 

proposição 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, os 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 e fatores de 

crescimento relacionados ao desenvolvimento dessas anomalias, como os genes: MSX1, 
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TGFâ3 (fator de crescimento)s, 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.  

 

2.4 Fatores de risco 

As anomalias congênitas podem ser induzidas por fatores genéticos ou fatores ambientais, 

uma vez que estes causam perturbações durante o desenvolvimento pré-natal. Acrescentando 

ainda que a herança multifatorial (combinações de fatores genéticos e ambientais) é a 

principal causa das anomalias mais comuns. (ALONSO et al., 2009). 

 

2.5 Classificação da fissura labiopalatina 

Um bom sistema de classificação das fissuras labiopalatinas deve encerrar simplicidade, 

objetividade e clareza em descrever sucintamente as formas de fissuras labiopalatais sem 

subjetividade pessoal, facilitando a comunicação entre os profissionais de diferentes 

especialidades que lidam com este tipo de malformação. A comunidade científica ainda 

carece de um sistema de classificação de fissuras padronizado e acatado universalmente, 

muito embora várias tentativas tenham sido feitas desde a primeira metade deste século 

(CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO, 1992). 

As primeiras classificações referidas na literatura baseavam-se exclusivamente no aspecto 

morfológico da fissura (DAVIS & RITCHIE, 1922; VEAU, 1931 apud BERLIN, 1971). 

Somente a partir do final da primeira metade do séc. XX as classificações passaram a ter 

coerência anatômica baseada nos padrões embriológicos de fusão dos processos faciais 

embrionários (HARKINS, 1962; KERNAHAN, 1971 apud CAPELOZZA FILHO & SILVA 

FILHO, 1992). 

Spina et al. (1972) sugeriram uma classificação das fissuras, tendo como referência o forame 

incisivo. Esta terminologia, por ser simples e objetiva, mostrou-se prática o suficiente para ser 

dirigida aos clínicos de uma equipe multidisciplinar (CAPELOZZA FILHO & SILVA 

FILHO, 1992). Este é o sistema adotado no atendimento ao indivíduo com fissura 

labiopalatina da FO - UFMG. Segundo esta classificação (FIG. 1), no grupo das fissuras pré-

forame incisivo incluem-se todas as fissuras localizadas à frente do forame incisivo, podendo 

abranger lábio e rebordo alveolar. Assim, podem ser completas, quando passam pelo assoalho 

nasal e atingem o forame incisivo, e incompletas quando só atingem o lábio. De acordo com o 
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lado afetado podem ser unilaterais (direita ou esquerda), bilaterais ou medianas. 

As fissuras trans-forame incisivas incluem todas as fissuras totais, que rompem a maxila em 

toda a sua extensão, desde o lábio até a úvula. Podem ser unilaterais (direita ou esquerda), 

bilaterais ou medianas. Esta última incluída neste grupo de acordo com a modificação de 

Silva Filho et al. (1992). 

 

                                           

 

 

No grupo das fissuras pós-forame incisivo inclui-se as fissuras isoladas de palato que podem 

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

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

grupos anteriores e/ou apresentem desvinculação anatômica da área do forame incisivo.  

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

atendem a estes indivíduos, no entanto, não é utilizado na literatura internacional, na qual não 

se encontrou um sistema universalmente aceito. Nas publicações internacionais especializadas 

no tema fissura labiopalatal utiliza-se uma classificação simplesmente anatômica em relação à 

localização da fissura. Diz-se fissura de lábio, fissura de palato, fissura de lábio e palato, 

especificando-se o lado da ocorrência. 

 

2.6. Alterações e sequelas do indivíduo com fissura labiopalatina 

A modificação da anatomia intrabucal decorrente da presença da fissura de palato, com 

comunicação da cavidade nasal e bucal, leva a dificuldades relacionadas à habilidade de 
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sucção efetiva por parte do bebê. A sucção ineficaz acarreta fadiga, irritabilidade, fome, baixo 

peso, aspiração do leite durante a amamentação, deglutição excessiva de ar, tosse, engasgos, 

vômito e regurgitação nasal do alimento (PASHAYAN & MCNAB, 1979 apud 

CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO, 1992). 

Devido ao envolvimento anatômico das vias aéreas superiores, a respiração nasal encontra-se 

comprometida em dar vazão ao seu desempenho total, transformando o paciente com fissura 

labiopalatal em um respirador bucal em potencial (CAPELOZZA FILHO & SILVA FILHO, 

1992; WARREN & DRAKE, 1993). 

Segundo Capelozza Filho & Silva Filho (1992) os poucos trabalhos existentes acerca do fluxo 

aéreo nasal denunciam uma resistência respiratória nasal aumentada na população com 

fissura, sendo significativamente maior no lado da fissura, independentemente do tipo de 

fissura. Esta redução da ventilação nasal guarda uma relação causa-efeito com a redução no 

tamanho da cavidade nasal, a qual encontra argumentações na configuração 

 

2.7. Reabilitação do indivíduo com fissura labiopalatina 

A reabilitação de indivíduos com fissura labiopalatina inicia-se logo após o nascimento por 

meio de orientações e informações relevantes. Styer & Freeh (1981) afirmam que o 

aleitamento materno em crianças que apresentam fissura de lábio e/ou palato é possível e que 

a técnica dependerá da extensão e do tipo da fissura. Alimentar um bebê com fissura pode 

requerer mais tempo e paciência, mas existem os benefícios da amamentação. O leite 

materno, com o seu valor nutritivo e qualidades antibacterianas, auxilia no ganho de peso 

necessário para a realização das cirurgias primárias e no combate das infecções do ouvido 

médio e infecções respiratórias, que são comuns nos indivíduos com este tipo de malformação 

congênita.  

No aleitamento materno a ação da sucção ajuda a desenvolver os músculos da face, levando a 

um crescimento e desenvolvimento faciais mais adequados, além de criar menor pressão no 

ouvido médio. Os autores ainda sugerem que caso o aleitamento materno não seja possível, o 

leite materno deve ser ordenhado e oferecido ao recém-nascido com o uso de mamadeira pelo 

menos nas primeiras semanas de vida. 

Embora os resultados da queiloplastia (cirurgia do lábio) e da palatoplastia (cirurgia do 

palato) normalmente sejam animadores em curto prazo, os efeitos secundários indesejáveis 

em longo prazo são inevitáveis (SILVA FILHO et al., 1990), pois as cirurgias primárias 
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interferem com o crescimento da face e do arco dentário superior, ajudando a esculpir faces 

retrognáticas e arcos dentários atrésicos. 

A queiloplastia é convencionalmente realizada por volta dos três meses de vida e deve ser 

bastante atraumática, com manipulação mínima de tecido mole (CAPELOZZA FILHO 

et al., 1995). 

Segundo Silva Filho & Almeida (1992) a partir dos 3 meses de vida a criança apresenta 

melhores condições para ser submetida ao procedimento cirúrgico, como peso de 

aproximadamente 4,5 quilos, maior quantidade de tecido muscular para o retalho, taxa de 

hemoglobina de 10g e uma contagem de leucócitos mais constante do que a encontrada em 

um recém-nascido. 

Para Capelozza Filho et al. (1995) a palatoplastia deve ser feita dos 12 aos 18 meses de vida e 

de preferência em um único tempo cirúrgico, tendo como proposição à reparação estrutural 

antes do desenvolvimento da fala. Os procedimentos odontológicos preventivos e 

restauradores nos indivíduos com fissura de lábio e/ou palato são similares aos realizados em 

indivíduos que não apresentam tal malformação. Medidas preventivas devem ser instituídas 

desde a primeira infância. O dentista deve orientar os pacientes a respeito de uma correta 

escovação, o uso de fio dental e a necessidade de uso de fluoreto de sódio na forma de 

bochecho ou gel. Cuidados são essenciais para prevenir a doença cárie e para manter a saúde 

bucal destes pacientes, pois os mesmos frequentemente apresentam mal posicionamento dos 

dentes, principalmente os próximos à fissura (FREITAS, 1998). A indicação básica de 

tratamento ortodôntico nas fases de dentadura decídua, mista e permanente, relatada por 

Capelozza Filho & Silva Filho (1992), consistem na correções das anomalias oclusais que 

interferem com a função e não necessitam de longa contenção. A decisão sobre a época da 

intervenção ortodôntica nos pacientes com fissura exige bom senso e a magnitude da má 

oclusão deve ser considerada. Na presença de mordida cruzada que leve a desvio funcional da 

mandíbula, por exemplo, estaria indicada a correção precoce. Já nos pacientes com deficiência 

vertical e sem contato oclusal a indicação da terapia deve ser muita bem analisada já que o 

movimento obtido seria potencialmente recidivante devido à ausência de travamento oclusal, 

necessitando de longos períodos de contenção. Outro risco do tratamento é o controle e 

motivação da higiene bucal, geralmente difícil nesta fase do desenvolvimento, somado ao 

perfil social desagradável da maioria dos pacientes com fissura (SILVA FILHO et al., 1992). 
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Pôr volta dos 11-12 anos, antes da erupção dos caninos permanentes, é realizado o enxerto 

ósseo alveolar. Algumas das vantagens da cirurgia de enxerto ósseo consistem na melhora do 

contorno ósseo da maxila e, consequentemente, da aparência facial, além da possibilidade de 

movimentação de dentes na área enxertada e do fechamento de fístula buco-nasal (BOYNE & 

SANDS, 1972; SANDRINI et al., 2005). 

O enxerto ósseo alveolar promove a estabilização dos segmentos maxilares, unindo a maxila, 

propiciando melhor resistência às forças mastigatórias e prevenindo colapso futuro. Além 

disso, proporciona melhora da higiene bucal devido ao fechamento de fístulas buco-nasal, 

evitando que secreções nasais drenem para a cavidade bucal. Fornece, ainda, base óssea para a 

irrupção dos dentes, favorecendo o tratamento ortodôntico. Os dentes irrompidos próximos à 

fissura são suportados pelo enxerto, prevenindo o deslocamento destes dentes em direção à 

fenda e sua subsequente perda prematura (BOYNE & SANDS, 1976). Outras vantagens 

decorrentes do enxerto são a melhora do achatamento da cartilagem alar, da assimetria nasal e 

da estética, proporcionando ao paciente um sentimento de normalidade e autoconfiança 

(SILVA FILHO et al., 1995). 

Não restam dúvidas de que o tratamento ortodôntico no paciente com fissura é muito 

complexo, por isso o melhor momento de iniciar a intervenção deve ser bem determinado.  

Nos casos que acompanham grave discrepância esquelética entre os maxilares, o tratamento 

ortodôntico corretivo deve ser adiado para a fase final de crescimento, quando poderá ser 

realizada a cirurgia ortognática que busca reposicionar as bases ósseas. O objetivo desta 

cirurgia é devolver ao paciente a função oclusal e mastigatória, restabelecendo a saúde bucal e 

tendo, como consequência, uma melhora estética (SILVA FILHO et al, 1998). 

Na fase adulta quase sempre são necessários reparos cirúrgicos nas cicatrizes de lábio e 

palato, fechamento de fístulas remanescentes, cirurgias plásticas adicionais para correção do 

nariz e faringoplastia. Faz-se importante enfatizar que para uma reabilitação integral a este 

grupo de indivíduos, são imprescindíveis as participações de profissionais das áreas de 

fonoaudiologia, psicologia, assistência social, enfermagem, pedagogia, além da odontologia e 

medicina, durante todo o processo de tratamento. 
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2.8 Situação Epidemiológica 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA), 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, 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. 

2.9.  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 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).  
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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.  

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, 
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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 

prevalência de 26,19%, seguidas das fissuras labiais incompletas e unilaterais com 

prevalência de 23,81%. 

 

2.10. As fissuras labiopalatinas na Bahia 

Existem poucos levantamentos epidemiológicos sobre fissuras orofaciais nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil (COUTINHO et al., 2009). Faltam estudos que demonstrem quantos 

portadores de FLP existem no estado da Bahia. De acordo com Freitas et. al. (2013), 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 Santo 

Antonio (HSA), de janeiro de 2000 a outubro de 2014 ( Sistema de Cadastro de Pacientes do 

HSA). 

O conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes portadores de fissura de um centro 

especializado é muito importante para a comunidade acadêmica, por abrir caminho e subsidiar 

novas pesquisas; e para os profissionais e pacientes do centro, por possibilitar uma melhor 
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estruturação dos serviços. Dessa forma, devido à ausência de um estudo desta natureza no 

município de Salvador, viu-se a necessidade de realizá-lo, visto que existe um centro de 

referência especializado em pacientes fissurados no Estado da Bahia, localizado na cidade de 

Salvador, e que não há dados epidemiológicos para descrever as características desses 

pacientes. 
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3 OBJETIVOS 
3.1 Geral 

Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de fissura de lábio e /ou palato 

atendidos no período de 2000 a 2013 no Centro de Referência em pacientes fissurados de 

Salvador/Bahia (CENTRINHO) do Hospital Santo Antônio (HSA), das Obras Sociais Irmã 

Dulce (OSID). 

3.2 Específicos 

3.2.1. Verificar a associação entre gênero, cidade e raça com o tipo de fissura (pré-forame, 

transforame, pós-forame e fissuras parciais raras.) 

3.2.2. Verificar a associação entre o tipo de fissuras e acompanhamentos multiprofissionais 

(fonoaudiologia, ortodontia, psicologia e cirurgia plástica) 

3.2.3. Estudar a associação entre o tipo de fissuras e técnicas empregadas (queiloplastia, 

palatoplastia, enxerto ósseo alveolar, implante e cirurgia ortognática)  
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4 MÉTODO 
4.1 Tipologia do estudo 

Estudo de corte transversal. 

4.2 Amostra e local do estudo 

Esta pesquisa foi realizada a partir de dados secundários, dos prontuários dos pacientes 

portadores de más formações craniofaciais atendidos entre 2000 a 2013 no Centro de 

Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais, do 

Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce (CENTRINHO/ HSA-OSID). Foram 

colhidas informações de 537 prontuários (ficha de anamnese e evolução multiprofissional).  O 

CENTRINHO é uma parceria entre o Hospital Santo Antônio e a Prefeitura de Salvador, 

credenciado pelo Ministério da Saúde como alta complexidade no tratamento de pacientes 

com FL/P. Esse centro atende pacientes diagnósticados com fissuras labiopalatinas, oriundos 

de toda Bahia. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

Foram avaliados prontuários de pacientes de ambos os gêneros no período estabelecido 

4.4 Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo prontuários cuja ficha de anamnese não foi preenchida de forma 

satisfatória e os prontuários de pacientes com síndromes genéticas associadas a fenda labial e 

/ou palatina. 

4.5 Variáveis  

Foram coletadas informações relacionadas a: 

Sexo 

Idade 

Raça  

Procedência (Capital, interior e zona rural) 
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Acompanhamento pela fonoaudiologia 

Acompanhamento pela Ortodontia 

Acompanhamento pela Psicologia 

Acompanhamento pelo Cirurgião Plástico 

Técnica cirúrgica (queilopastia, palatoplastia, enxerto alveolar, implante e cirurgia 

ortognática) 

Tipo de fissura (Classificação de Spina) 

Localização da fissura (Classificação de Spina)  

4.6 Materiais 

Ficha de anamnese clínica, contendo informações relativas as características sócio-demográficas do 

paciente, como gênero, idade, nível de escolaridade pai e mãe, local de residência, além da evolução 

multiprofissional contendo as informações de acompanhamentos interdisciplinar, técnicas cirúrgicas 

empregadas e tipo e localização das fissuras. 

4.7 Procedimentos 

Após a assinatura do termo de autorização institucional pela chefe do CENTRINHO, para a 

realização da pesquisa no centro referido, e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foi 

feita a coleta de dados dos prontuários dos pacientes atendidos nesse local no período 

estipulado. Foi criado um banco de dados para posterior utilização pelo CENTRINHO, 

utilizando o software de domínio público EpiData, versão 3.1. A fase de coleta de dados teve 

duração de quatro meses. 

4.8 Análise dos dados 

O plano amostral foi não probabilístico do tipo por conveniência e foram calculadas 

estatísticas inferenciais. O banco de dados foi criado no Excel 2003 e analisado no software R 

(versão 3.2.0), onde feita uma análise descritiva (freqüência absoluta e relativa, mediana e 

quartis) com a finalidade de identificar as características gerais e específicas da amostra 

estudada. Para identificar diferenças significativas entre as variáveis de interesse usamos o 
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teste Qui-Quadrado ou teste Exato de Fisher. O nível de significância estabelecido para este 

trabalho é de 5%.  

4.9 Aspectos éticos 

Este trabalho foi executado de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). Não houve assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo 

fato dos pacientes atendidos no CENTRINHO já terem assinado um termo de consentimento 

antes da realização dos procedimentos, autorizando a posterior utilização dos exames e dados 

de anamnese para pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da UFBA – FOUFBA, sob o parecer n° 680.622 e número CAAE 

24375813.9.0000.5024 (anexo C). 
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5 RESULTADOS 
  5.1.1 Características Sócio-demográficas  

A amostra constituiu-se de 537 prontuários, desses 297 (55,3%) eram do sexo masculino, com 

mediana de idade de 26,92 meses. A maior parte residia no interior (52,5%), e a raça 

declarada mais predominante foi de pardo com (48,2%). As principais características sócio-

demográficas e clinicas são observadas na tabela 1. 

As características gerais desses pacientes estão descritas na tabela 1: 

Tabela 1  – Características sócio-demográficas e clinicas de 527 dos pacientes atendidos no CENTRINHO  

2000/2013 

Variáveis N n (%)        Md 

 

 

Sexo  537       

Masculino    297               55,3      

Feminino    240               44,7      

 

Idade (meses) 537      26,92 

 

Residência 537       

 Capital 204 38,0      

 Interior 282 52,5      

     Zona Rural 51 9,5      
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Raça 

     Branco              138    25,5                             

     Pardo                 259    48,2 

     Preto                  132   24,6 

    Amarelo             4         7,0 

    Indígena              4         7,0 

      

        

N = número de pacientes que responderam ao questionamento 

Md = mediana 

 

 5.1.2 Escolaridade do Pai e da mãe  

Analisando a distribuição de acordo com a escolaridade dos pais, foi observado que a maior 

parte deles tinha apenas o ensino fundamental, pai (58,1%) e mãe (55,1%), conforme pode ser 

visto no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos pais dos pacientes de acordo com a escolaridade dos pacientes atendidos no 

CENTRINHO 2000/2013 
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5.2 Tipos de Fissuras  

Dos tipos de fissuras encontradas entre os 537 prontuários  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, não foi encontrada 

Tabela 2 – Tipos de Fissuras dos pacientes atendidos no CENTRINHO 2000/2013 

                            Tipo de fissura Número de pacientes (%) 

Transforame  215 40,0 

Pré-forame  129 24,0 

Pós-forame  193 35,9 

Fissuras parciais raras 0 0 

 

N total: 537  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3 Localização da Fissura 

A análise da lateralidade das lesões, que diz respeito a posição onde se encontra a fissura 

revelou que a maior parte das fissuras foram unilaterais (55,3%), seguidas pelas bilaterais 

(40%) e as fissuras medianas foram representadas por um total de (4,7%). 

 

Tabela 3 – Localização das Fissuras dos pacientes atendidos no CENTRINHO 2000/2013 

                Localização das fissuras Número de pacientes (%) 

Unilateral 297 55,3 

Bilateral  215 40,0 

Mediana  25 4,7 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.4 Associação entre gênero e tipo de fissura 

A distribuição dos diversos tipos de lesões apresentou proporções bastante similares para o 

sexo masculino e feminino (Tabela 4), com exceção das lesões transforame que esteve 

presente em 45,5% dos casos no sexo masculino, e em  33,3% no feminino (P<0,009). 

Tabela 4 – Associação entre gênero e tipo de fissura dos pacientes atendidos no CENTRINHO 2000/2013 

   

  Tipo de Fissura 

 

 

   Feminino 

N               % 

 

Masculino 

N             % 

 

Total 

N        % 

 

Pré-Forame 

 

69           28,8 

 

60            20,2 

 

129      24,0 

    
    

Transforame 

 

80           33,3 135          45,5 215      40,0 

Pós-forame 

 

91           37,9 102        34,3 193      35,9 

 
Fissuras parcias raras 

 

0             0                                   

 

0              0 

 

0           0 

 

Total 

 

 

240         100 

 

297          100 

 

537        100 

X2 = 12,79           5 g.l.                p< 0,009                                                                        

 

5.5 Associação entre local de procedência e tipo de fissura 

Da Associação de tipos de lesões por procedência (residência do paciente) (Tabela 5) , 

revelou que houve diferenças significativas entre as proporções dos vários tipos de FLPs 

quando a Capital e o restante do Estado (Interior e Zona rural) quando foram comparados 

(P<0,001). Dos pacientes que possuíam fissuras transforame a maioria deles se encontravam 

no interior do estado (48,9%) 
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Tabela 5 – Associação entre Local de procedência e tipo de fissura dos pacientes atendidos no 

CENTRINHO 2000/2013 

   

  Tipo de Fissura 

 

 

Capital 

N               % 

 

Interior 

N             % 

 

Zona Rural 

N              % 

 

Total 

N        % 

 

Pré-Forame 

 

54           26,5 

 

52           18,4 

 

23          45,1 

 

129      24,0 

     

     

Transforame 

 

75           36,8 138          48,9 2             3,9 215      40,0 

Pós-forame 

 

92           32,6 75        36,8 26           51,0 193      35,9 

 
Fissuras parcias raras 

 
0             0                                   

 
0              0 

 
0                  0 

 
0           0 

 

Total 

 

 

204         100 

 

282        100 

             

 

51          100 

 

537        100 

                p<0,001                                                                        

 

5.6 Associação entre cor da pele e tipo de fissura 

Dos prontuários  pesquisados a maioria eram declarados pardos (259), dentre eles o tipo de 

fissura mais encontrado foi de fissuras pós-forame com (41,7%), sendo esse dado 

estatisticamente significante (p < 0,009). 

Tabela 6 – Associação entre cor da pele e tipo de fissura dos pacientes atendidos no CENTRINHO 

2000/2013 

   

  Tipo de Fissura 

 

 

  Branco 

N           % 

 

Pardo 

N        % 

 

Preto 

N     % 

 

Amarelo 

N          % 

 

Indígena 

N         % 

 

Total 

N        % 

 

Pré-Forame 

 

36         26,3 

 

58       22,4 

 

27    20,5 

 

4        100 

 

4         100 

 

129      24,0 

       
       

Transforame 

 

85        62,0 93       35,9 37    28,0 0          0 0          0 215      40,0 

Pós-forame 

 

16       11,7 108     41,7 68    51,5 0           0 0          0 193      35,9 

 
Fissuras raras 

 

  0       0                                   

 

  0       0 

 

0        0                   

 

0          0 

 

 0         0 

 

0           0 

 

Total 

 

137     100 259    100 132   100 4         100 4         100  

537        100 

P< 0,009                                                                        
 

 



40 

 

 

 

5.7 Atenção Fonoaudióloga, Ortodôntica, Psicológica e Cirúrgica  

O estudo mostrou que dos pacientes atendidos no CENTRINHO, a maioria passava pelos 

atendimentos multidisciplinares de fonoaudiologia (100%) , psicologia (96%) , ortodontia 

(84%) e cirurgia plástica (100%). Todos os pacientes pesquisados tiveram a intervenção da 

cirurgia plástica ou na queiloplasta ou na palatoplastia, técnicas cirúrgicas para fechamento de 

lábio e palato (100%), 14 (16%) pacientes não tinham passado pelo acompanhamento da 

ortodontia e 2 (4%), não faziam consultas com psicólogos. 

        Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes de acordo com o acompanhamento multidisciplinar. 
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5.8 Associação tipo de fissura com queiloplastia 

 Em relação à queiloplastia, 99,5% dos portadores de lesão transforame a realizaram, isto 

decorrendo, provavelmente, de uma maior extensão daquela lesão (Tabela 7). 

Tabela 7 – Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a realização da correção cirúrgica do 

lábio (queiloplastia) dos pacientes atendidos no CENTRINHO 2000/2013 

   

  

 Tipo de Fissura 

 

 

 

Sim 

N               % 

 

 

Não 

N             % 

Queiloplastia 

 

Total 

N        % 

 

Pré-Forame 

 

128          99,2 

 

1            8,0 

 

129      100,0 

    

    

Transforame 

 

214           99,5 1          5,0 215      100,0 

Pós-forame 

 

177          91,7 16        8,3 193      100,0 

 
Fissuras parcias raras 

 

0             0                                   

 

0              0 

 

0           0 

 

Total 

 

 

519        98,6 

 

18          3,4 

 

537        100 

P< 0,001                                                                 
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5.9 Associação tipo de fissura com palatoplastia 

No que diz respeito à realização da palatoplastia (Tabela 8), esta foi mais frequentemente 

realizada (88,8%) nos pacientes com lesão transforame (P<0,001). 

Tabela 8 – Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a realização da correção cirúrgica do 

palato (palatoplastia) dos pacientes atendidos no CENTRINHO 2000/2013 

   

  

 Tipo de Fissura 

 

 

 

Sim 

N               % 

 

 

Não 

N             % 

Palatoplastia 

 

Total 

N        % 

 

Pré-Forame 

 

35          27,1 

 

94            72,9 

 

129      100 

    

    

Transforame 

 

191          88,8 24          11,2 215      100 

Pós-forame 

 

190          98,4   3           1,6 193      100 

 
Fissuras parcias raras 

 
0             0                                   

 
0              0 

 
0           0 

 

Total 

 

 

416        77,5 

 

121          22,5 

 

537        100 

P< 0,001                                                                        

 

5.10 Associação tipo de fissura com enxerto alveolar, implante dentário  e cirurgia 

ortognática  

 Em relação a realização de cirurgias secundarias o enxerto alveolar foi realizado em 18,6 % 

dos pacientes com fissuras pré-forame e 16,3 % em pacientes com fissura transforame, já a 

realização da técnica de implantes dentários foram realizadas em apenas 8,0% dos pacientes 

com fissuras pré-forame e 7,9% dos pacientes transforame. A cirurgia ortognática foi feita em 

apenas 10 pacientes com fissura transforame (4,7%), (Tabela 7). 
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Tabela 9 -- Distribuição dos casos de FLPs baseada no tipo de lesão e a realização de procedimentos 

cirúrgicos secundários (enxerto alveolar, implante, cirurgia ortognática) dos pacientes atendidos no 

CENTRINHO 2000/2013 

 

   

  

 Tipo de Fissura 

 

Enxerto alveolar 

 

 

Sim  N %   Não  N % 

Implante 

 

 

Sim N %    Não N % 

Cirurgia Ortog. 

 

 

Sim N%     Não N % 

 

 

 

 

Pré-Forame 

 

24     18,6   105  81,4 

 

 1     8,0     128  99,2 

 

0     0         129   100 

 

     

     

Transforame 

 

35     16,3   180   83,7  17   7,9      198  92,1 10   4,7      205   95,3  

Pós-forame 

 

4       2,1     189   97,9  1     5,0      192  99,5 0      0         193    100  

 
Fissuras parcias 

raras 

 

0       0          0      0               

 

  0     0         0       0 

 

0    0              0      0 

 

 

Total 

 

 

63                474 

 

19               518 

 

10                 527 
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo observou-se que predominaram pacientes do sexo masculino, com média 

de idade de 26,92 meses, pardos, procedentes do interior do estado, que realizaram os 

acompanhamentos com as especialidades de fonoaudiologia, cirurgia plástica, odontologia e 

psicologia. As fissuras mais predominantes foram de transforme com localização unilateral.  

Pode detectar-se que 55,3% dos pacientes com FLP eram do sexo masculino e 44,7% 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 

Em relação à procedência (local de residência dos pacientes), neste estudo observou-se que 

38,0% dos casos de FLPs foram provenientes da Capital, enquanto que 52,5% vieram do 

interior da Bahia e 9,5% da Zona Rural. Outro estudo descritivo realizado na região 

metropolitana do Recife demonstrou que 43,8% eram provenientes da Capital, 48,1% do 

restante do Estado de Pernambuco e 8% de outros estados (TAKANO; MENDONÇA 

JÚNIOR; LIMA, 2008). Isto sugere que o CENTRINHO atende uma clientela com FLP mais 

abrangente em relação ao Estado, em comparação ao estudo de Recife, 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 com 40,0% dos casos, 

seguidas das do tipo pós-forame incisivo, com 24,0%, as pré-forame, com 35,9%, e as 

submucosas não foram encontradas nesse estudo por serem raras. No estudo realizado em 

Recife (PE), verificaram-se resultados bastante semelhantes, nos quais o tipo mais prevalente 
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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 deficientes 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 em Nova York, onde 36,4% 

das lesões foram transforame.  

Quanto à localização das lesões pré-forame e transforame, neste estudo, as lesões 

predominaram as unilaterais, com 55,3%, seguidas pelas bilaterais, com 40,0 %, e medianas, 

com 4,7 % dos casos. 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 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.  

Ao relacionar as lesões separadamente, verificou-se que a fissura do tipo transforame incisivo 

ocorreu mais no sexo masculino (45,5%), do que no feminino (33,3%). Já a fissura pós-

forame incompleta foi mais frequente no sexo feminino, 37,9%, contra 34,3% no sexo 

masculino, enquanto a pré-forame sucedeu em proporções praticamente iguais em ambos os 

sexos, em torno de 25%. 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 
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maior no sexo masculino e a fissura pós-forame é maior no sexo feminino, achados que são 

semelhantes à essa pesquisa (LOFFREDO et al., 1994).  

Dos pacientes pesquisados a maioria eram declarados pardos (259), dentre eles o tipo de 

fissura mais encontrado foi de fissuras pós-forame com (41,7%), sendo esse dado 

estatisticamente significante (p < 0,009). Sendo esses dados equivalente a pesquisa de 

Campos et al. (2008) que encontrou também em seu estudo a cor parda como predominante, 

porem outros estudos apresentaram a raça branca como a mais expressiva com 81,84% da 

amostra acompanhada por pardos (12,74%), negros (3,30%) e amarelos (2,12%). (NUNES et 

al. 2005, COSTA et al. 2013). 

Em se tratando da realização da queiloplastia, esta pesquisa revelou que 98,6 % dos pacientes 

atendidos no CENTRINHO tiveram acesso a essa modalidade cirúrgica. A cirurgia da 

queiloplastia deve ser feita 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 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 a maioria dos pacientes não haviam realizado a 

queiloplastia ainda na idade pré-escolar nesse estudo incluem: procura tardia pelo serviço, 

com a criança já em idade avançada; carência de recursos técnicos e de profissionais do 
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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 CENTRINHO, 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 77,5% das crianças. A grande importância da 

palatoplastia reside no seu poder de restaurar a integridade anatômica e funcional, devolvendo 

um palato mole móvel, 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, implantes dentários e cirurgias ortognáticas), foram realizados em poucos dos 

portadores de FLP. Este dado mostra uma das lacunas da atenção aos pacientes com FLP 

atendidos no serviço OSID, 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 que a totalidade dos pacientes com FLP tiveram acesso ao 

tratamento fonoaudiológico, com proporções bastante similares entre a Capital e o restante do 
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estado. Em estudo realizado em Minas Gerais, o tratamento fonoaudiológico foi menos 

acessível, sendo observado em 53% dos pacientes (GALLBACH, 2004). As razões para a alta 

cobertura dos pacientes com ações de Fonoaudiologia são a dependência da realização prévia 

de todas as cirurgias corretivas necessárias, bem como a demanda de profissionais 

fonoaudiólogos qualificados para o atendimento de pacientes portadores de FLP, 

especialmente na capital.  

Estudos apontam que os tratamentos odontológicos são da maior importância para os 

portadores de FLP, devendo estes se submeter 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 84% dos pacientes 

portadores de FLP tiveram acesso ao tratamento ortodôntico, sendo que nos pacientes da 

Capital (60%) a proporção foi quase o dobro da encontrada no resto do Estado (22,8%). Em 

estudo realizado em Minas Gerais, verificou-se um percentual menor, de 32,5%, que estavam 

em tratamento ortodôntico (GALLBACH, 2004). 

No estudo apenas 2% dos prontuários pesquisados realizaram a cirurgia ortognática, 3,5% a 

cirurgia de implantes dentários e 11,7% a técnica de enxerto alveolar.  A reduzida proporção 

de portadores de FLPs com acesso aos tratamentos clínico-cirúrgicos (realização das 

correções cirúrgicas secundaria como implantes dentários, enxerto alveolar e cirurgias 

ortognáticas), 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. 

A elevada incidência de fissuras labiopalatinas sugere a necessidade de centros de referência 

com equipe multiprofissional especializada, 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 
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acompanhamento, que necessariamente é prolongado, e deve cumprir uma cronologia 

adequada, com relação aos tratamentos cirúrgicos, ortodônticos e fonoaudiológicos 

(VACCARI-MAZZETI et al., 2009). 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).  
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7 CONCLUSÕES 

A população atendida no CENTRINHO, no período de 2000 a 2013, foi composta por uma 

maioria de pacientes do sexo masculino, com mediana de idade de 26,92 meses. O nível de 

escolaridade mais frequente dos pais foi o ensino fundamental. A grande maioria residia no 

interior da Bahia e em sua maioria eram constituídos por pacientes declarados pardos.  

A maioria dos pacientes atendidos no CENTRINHO teve acesso as cirurgias primárias de 

correção da fenda labial e/ou palatina sendo 96,6% de pacientes com acesso a queiloplastia e 

77,5% com acesso e realização da palatoplastia.  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. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Mesmo com as dificuldades de deslocamento entre local de residência e lugar do tratamento, 

52,5% dos pacientes com FLPs atendidos no CENTRINHO eram provenientes de fora de 

Salvador, 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. 

Existem algumas limitações neste estudo, como o fato da pesquisa ser realizada em  

prontuários que algumas vezes faltavam informações, e ter viés de informação, pela forma 

como a ficha de anamnese foi preenchida por cada profissional, com diferentes formas de 

questionar as informações dos pacientes. No entanto, os dados obtidos podem auxiliar os 

responsáveis pelo CENTRINHO, no sentido de padronizar a aplicação da anamnese clínica, 

no que diz respeito à maneira de questionar os pacientes que serão avaliados, e auxiliar os 

supervisores e profissionais de saúde no preenchimento mais satisfatório (caso não seja 

possível o preenchimento total) dessas fichas, a fim de possibilitar futuras pesquisas.  

Essa pesquisa também possui o papel de apontar 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. 

Espera-se que esse estudo traga informações sobre o perfil de paciente que é atendido num 

serviço público de diagnóstico e referência em Salvador, auxiliando no melhor atendimento a 

esses pacientes e também no diagnóstico das diferentes fissuras labiopalatinas, através da 

análise da efetividade do protocolo de atendimento utilizado no serviço. 
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ANEXOS 
Anexo A: Questionário aplicado ao prontuário  
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Anexo B: Termo de consentimento assinado pelo paciente ou responsável antes do 

atendimento no CENTRINHO 
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Anexo C: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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