
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ANALISE DA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS  PORTADORAS DE FISSURAS
LABIO-PALATINA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ODONTOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): EVELLYN CRISTINA VIEIRA BARCELOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): BEATRIZ KEIKO MYIASATO DE SOUZAORIENTADOR(ES): 



Analise da alimentação de crianças até 5 anos  portadoras de fissuras labio-palatina

Resumo

Fissuras labiopalatinas são malformações congênitas com descontinuidade 

das estruturas do lábio, do palato ou de ambos, pode alterar o estado nutricional do 

recém-nascido pela dificuldade em sua capacidade natural de se alimentar e pela 

falta de informação transmitida aos responsáveis. O diagnóstico do tipo de fissura e 

as alterações bucais que elas podem acarretar ajudam no processo de tratamento e 

reabilitação do paciente, através deste projeto pretende-se analisar a alimentação de 

crianças até 5 anos portadoras de fissuras labiopalatinas através de questionários e 

estabelecer um plano de tratamento aliando os cuidados com a saúde, a prevenção 

e assistência odontológica, o qual contribuirá para melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes. 

Introdução

As prateleiras palatinas ligam-se com o palato primário e o septo nasal,  a 

imperfeição na fusão resulta em fenda palatina. O lábio superior origina-se da união 

dos processos nasais medianos entre si e com os processos maxilares do primeiro 

arco branquial,  a imperfeição na fusão destes processos resulta em fenda labial. 

(NEVILLE et al,2008).

A classificação mundial de Spina et al (1972) para fissuras crânio faciais foi 

modificado por Silva Filho et  al  (2007).  Os prefixos  pré,  trans e pós referem-se, 

respectivamente, às fissuras isoladas de palato primário grupo I (envolvendo lábio 

e/ou rebordo alveolar), fissuras conjuntas de palatos primários e secundário grupo II  

(estende-se do lábio até a úvula) e, fissuras isoladas de palato secundário grupo III 

(envolvem  apenas  o  palato).Grupo  IV-  Fissuras  raras  da  face. (em  bochecha, 

pálpebras). (CRIVELLO 2012 e VELAYOS 2004).

Pacientes com fissuras tem maiores chances de um desmame precoce pela 

dificuldade para se alimentar e pela falta de conhecimento dos pais em como agir.  

NINNO et al (2011)  observaram que existe relação de maneira expressiva entre o 

tipo de fissura e o aleitamento materno,  dos bebês que recebiam amamentação 

exclusiva a maioria era fissurado Pré- forame incisivo por não envolver o palato as 

crianças não tinham tantas dificuldades alimentares. BATISTA et al (2011) relataram 



que crianças com fissura que envolvem o palato tem uma maior dificuldade de se 

alimentar naturalmente pela falta de pressão intra oral e refluxo nasal. Segundo o 

Ministério da Saúde (2009) é necessário o aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses sem nenhuma alimentação complementar e descreve que a importância da 

alimentação com leite materno não é apenas para a nutrição da criança, envolve 

relação entre mãe e filho, transfere para o bebê a capacidade de se defender contra 

infecções, desenvolve o emocional e o fisiológico.

Pelas dificuldades e a falta de orientação aos pais, existe um alto índice de 

desmame.  Os  resultados  alcançados  com  a  pesquisa  serão  extremamente 

importantes para o conhecimento em especial ao profissional cirurgião- dentista que 

estará capacitado para orientar as mães e para o tratamento dos pacientes. 

Objetivos
O trabalho visa realizar analise sobre  alimentação de crianças de até cinco 

anos de idade portadoras de fissuras labio-palatina na Fundação para o Estudo e 

Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais (FUNCRAF) de Campo Grande/MS, 

de ambos os sexos por meio de um questionário, conhecer o método de aleitamento 

adotado  e  se  as  mães  obtiveram  orientações  sobre o  aleitamento  dos  bebês 

fissurados e estabelecer um plano de tratamento.

Metodologia 
Foi  elaborado  um  termo  de  livre  consentimento  esclarecido  (TCLE),  um 

questionário,  um  protocolo  de  avaliação  do  Sistema  Estomatognático,  adaptado 

pelos autores da pesquisa, baseado nos protocolos sugeridos por Altmann (1997)  e 

Watson, Sell e Grunwell (2005), para conhecer a forma de aleitamento dos bebês 

fissurados assistidos pela Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades 

Crânio-Faciais (FUNCRAF).

Desenvolvimento

Foi elaborado um termo de livre consentimento esclarecido, e um questionário 

composto por 22 perguntas referentes ao tipo de fissura de cada paciente, se foi 

amamentado exclusivamente, quanto tempo, modo de preparo do alimento, as 

dificuldades  de  alimentação  e  um  protocolo  de  avaliação  do  Sistema 

Estomatognático para  avaliar  aspectos  das  estruturas  (postura,  mobilidade,  e 

tonicidade), por meio da observação e palpação. Baseados bibliograficamente, 



para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho  adaptado pelos autores 

da pesquisa,  nos protocolos  sugeridos por  Altmann (1997)   e Watson,  Sell  e 

Grunwell  (2005).  Foi  aplicado  um  piloto  em  20  mães,  selecionadas 

aleatoriamente,  através  do  qual  pode-se  identificar  os  pontos  de  difícil 

entendimento e corrigi-los.

Resultados Preliminares
A partir dos dados obtidos com o questionário piloto aplicado para as mães, 

escolhidas  aleatoriamente,  e  identificado  as  dificuldades  na  compreensão,foram 

feitas as devidas correções de linguagens. Com este projeto busca-se verificar se as 

mães dos assistidos pela instituição obtiveram orientações sobre o aleitamento dos 

bebês e conhecer o método de aleitamento adotado, podendo assim estabelecer um 

plano de tratamento aliando os cuidados com a saúde, melhorando assim a nutrição 

e a qualidade de vida dos pacientes.
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