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1. INTRODUÇÃO. 

Cada alteração no decorrer do desenvolvimento embrionário pode resultar em 

anomalias congênitas que geramdesde pequenas assimetrias até defeitos com 

maiores complicações estéticas e funcionais. (BRITO, et al  2010). 

Comentam os mesmo autores (2010), que pode se conceituar malformação 

congênita como toda a anomalia funcional ou estrutural, que é evidenciada no 

momento do nascimento ou que se destaca em etapas mais avançadas da vida. As 

origens das causas estão ligadas a eventos que antecedem ao nascimento, 

podendo ser herdada ou adquirida. Portanto pode se dizer que a deficiência não é 

uma doença, mas, pode ser causada por uma patologia, como também por 

acidentes, fatores orgânicos, hereditários e fatores genéticos. 

A gestação de um filho envolve vários sentimentos, a alegria e a idealização de 

uma criança perfeita, e também surgem preocupações e expectativas, gerando até 

mesmo uma ansiedade do fantasma da malformação que assombra essa futura mãe 

durante o período gestacional. (CARVALHO, et al 2008). 

Ainda segundo os mesmo autores (2008) a chegada de um bebê com 

malformação congênita, causa descontinuidade em relação à idealização do 

nascimento perfeito com sonhos destruídos e sentimentos negativos tanto para o 

casal como também a família. 

Segundo Antunes e Patrocínio (2007) olfato do bebê fantasiado e imaginado ser 

substituído por um diagnóstico de malformação fetal, gera uma reação de angustia e 

sofrimento emocional. A possibilidade de lidar com um mal diagnostico traz abalo é 

desestrutura emocional ao casal e sua família. 

Dentro das malformações congênitas podemos destacar a fissura de lábio e 

palato. 

Segundo Freitas et al (2008) houve relatos de casos de fissura labial no século I 

da Era Cristã ao longo dos tempos, ocorreram várias tentativas de explicar a 

etiologia desse tipo de malformação, apesar de que o real progresso do 

conhecimento das lesões, dos distúrbios e dos procedimentos terapêuticos somente 

tenha acontecido nos últimos 50 anos. 
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Referem-se ainda os autores (2008) que dentre as malformações presentes ao 

nascimento, às fissuras congênitas de lábio e/ou palato ocupam lugar de destaque, 

sendo as deformidades crânios-orais mais significativo dentre a classe dos defeitos 

congênitos que a criança pode manifestar, por afetarem funções que prejudicam no 

desenvolvimento psicológico, fisiológico e na adaptação social. 

As fissuras lábio palatal conhecida popularmente como lábios leporinos são 

malformações que ocorrem na vida intrauterina, entre a oitava e a décima semana 

de gestação, na oitava a estrutura óssea da face se completa, e na décima semana 

acontece à formação do palato (OLIVEIRA, 2006) as fendas de lábio ou palato 

ocupam a segunda maior posição dentre os defeitos congênitos que afetam cerca de 

1 entre 1 mil recém-nascidos. 

A etiologia das fissuras é controvertida, não sendo possível isolar um fator de 

causa especifica. A incidência de indivíduos que nascem com malformações 

congênitas é ainda relativamente grande. No Brasil a prevalência e de 1 em cada 

650 nascimentos podendo atingir o lábio e ou palato, de forma completa ou 

incompleta, unilateral ou bilateral, evidenciado pela complexidade de seus efeitos 

estéticos e funcionais (SANTOS et al 2011). 

Informa a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO (2011) que, no período de 

2008 a 2011, nasceram em média 167.863 recém-nascidos ao ano, registrando-se 

também na média, 88 portadores de fissura lábio-palatinos ao ano.  Portanto, não se 

pode considerar esse número como incidência, pois há falhas nas comunicações 

dos registros hospitalares, certamente estudos mais acurados são necessários. 

São atribuídas a essa patologia fatores, genéticos e ambientais atuando assim 

como isolados ou em associação, neste caso mais da metade dos indivíduos 

fissurados apresenta também familiares portadores (SILVA, 2015). 

As gestações planejadas e acompanhadas são as de menor risco para defeitos 

congênitos, neste caso e de extrema, importância à assistência dos profissionais de 

saúde. O Pré-natalé uma medida preventiva, permitindo a elaboração de um 

histórico de saúde tanto da mãe como do feto, podendo assim indicar uma gravidez 

de risco. (DIAS, e SANTOS 2007). 

Relatam os autores acima a habilidade dos profissionais da saúde em conduzir 

essa situação vai ter impacto na assistência prestada. Para muitas mulheres a 

descoberta da malformação é informada após o nascimento e que torna o momento 
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tenso e decisivo, até mesmo para os profissionais nele envolvidos que participam 

deste nascimento. 

Explicam Ferreira (2012) que à atuação do profissional de saúde, é de alta 

relevância e que poderá desencadear reações tanto negativas como positivas nos 

pais. Para uma intervenção os autores recomendam que o profissional da saúde o 

“enfermeiro” se posicione como instrumento facilitador dos processos vivenciados 

pelas futuras mamães, assegurando - as que têm tempo de ouvi-las, encorajando- 

as a falarem a respeito da fissura, compartilhando com eles seus próprios 

sentimentos, buscando compreender esse processo, as orientações são 

importantes, compete ao enfermeiro o papel de conscientizar e capacitar essas 

mães a conhecer e refletir sobre a realidade enfrentada, auxiliando-as a transformar 

suas práticas visando melhorar a qualidade de vida desses recém-nascidos. 

O aleitamento materno é imensamente benéfico para o recém-nascido, devido ao 

seu valor nutritivo, quanto imunológico, psíquico e fisiopatológico contribuindo assim 

para o desenvolvimento das funções e estruturas orofaciais, portanto o recém-

nascido com fissuras labiopalatais podem e devem ser levados ao seio logo após o 

nascimento. (CARRARO, 2011) 

A dificuldade na amamentação do recém-nascido fissurado surge logo após o 

nascimento devido a prejuízos no mecanismo de sucção e deglutição decorrentes da 

falta de integridade anatômica (DI NINNO et al 2011). 

Acreditam os autores (2011) que essa criança tem condições de se adaptar as 

condições anatômicas, desde que os pais sejam orientados adequadamente. 

  O interesse sobre o tema abordado deve-se a importância do aleitamento 

materno para o recém-nascido em seus primeiros seis meses de vida, e a anomalia 

em questão traz como uma das consequências o desmame precoce. O papel do 

enfermeiro envolvido nesse atendimento é o de garantir a qualidade da 

amamentação, proporcionando apoio e segurança a essas famílias.  No processo de 

reconstrução labial ou palatal, é imprescindível que os profissionais sejam 

capacitados para possibilitar essa amamentação natural, esclarecendo que a fissura 

não impede a realização do mesmo. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 CONCEITO FISSURA LABIOPALATINA 

A Fissura Labiopalatal é definida por Santos et al (2014) por alteração na 

formação da face que acontecem por volta da quarta à décima segunda semana de 

vida intrauterina, já a fissura de labial é resultante da hipoplasia do processo medial 

nasal e maxilar que acontece por volta da quarta e sétima semanas de vida 

embrionária, representando a mais comum malformação craniofacial. 

Segundo Figueiredo  et al  (2008) a fissura bilateral traz problemas severos ou 

má oclusão, alterando assim as funções na formação, respiração, nutrição e a 

deglutição. 

Para Nunes et al (2010) define as fissuras (ou fendas) de lábio e/ou palato como 

malformações congênitas que, como consequência trazem uma série de alterações 

tais ela como o comprometimento da estética da fala e da posição dos dentes. 

A deformidade provocada pela fissura labiopalatal pode provocar dificuldades no 

desempenho de algumas funções, decorrentes da anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica e anatômica, pois gera incapacidade. (GRACIANO 

et al 2007). 

A embriologia das fissuras palatinas e descritas por Carraro et al (2011) e 

consequência da malformação congênita decorrente a erros no desenvolvimento de 

fusão dos processos embrionários entre a quarta e a oitava semanas de gestação, 

período que ocorre a formação de importantes estruturas no organismo como: 

cérebro, língua, olhos e vasos sanguíneos onde as estruturas faciais externas 

completam sua fusão e as internas se completaram até a oitava semana. 
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2.2 ETIOLOGIA 

Em relação à etiologia destas malformações, afirmar Carraro et al (2011) que e 

considerada de origem multifatorial e tem participação de fatores hereditários e 

ambientais com pouca contribuição de fatores exógenos. 

Explicam Campillay et al (2009) que a etiologia depende de fatores 

ambientais e genéticos, que por sua vez podem ocorrer de forma isolada ou em 

associação. Os fatores ambientais são os nutricionais, tóxico, infecciosos, o uso de 

medicamentos, radiações tabagismo materno e estresse durante a formação do 

bebe, sobre os fatores genéticos acredita se na hereditariedade, pois mais da 

metade de paciente com fissuras apresenta familiares portadores dessa mesma 

alteração. 

Portanto destaca Gardenal (2009) que apesar das fissuras estarem entre as 

malformações congênitas que mais acometem em recém- nascidos à etiologia dessa 

patologia ainda não se encontra esclarecida, podendo afirmar que neste caso existe 

uma Inter correlação que envolve esses fatores tanto ambientais como genéticos. 

Nunes et al (2010) referem que qualquer desvio que ocorram no processo de 

formação e desenvolvimento dos seres vivos, determinara malformação de causas 

diversas. Neste caso as estruturas craniofaciais, as fissuras que acometem as 

estruturas do palato primário ou secundário ou ambos são as mais encontradas. 

Ainda segundos autores acima (2010) asa fissuras lábio e palato acometem 

todos os grupos raciais e étnicos, independente de sexo, e que as fissuras surgem 

com maior frequência no lábio e palato unilateral do lado esquerdo. Quanto ao sexo 

apresenta se com maior frequência no sexo masculino. Portanto, nas fissuras 

soladas do palato há uma propensão pelo sexo feminino. No entanto em relação à 

raça, o amarelo exibe maior suscetibilidade, em menor na raça negra, ficando a raça 

à branca com uma incidência intermediaria. 

Um estudo apresentado por Coutinho et al (2009) mostram que a região 

Nordeste e a que possui a maior incidência de fissurados nos pais, segundo os 

dados 9,72|10 mil nascidos vivos. 



10 
 

Para Carraro et al  (2011) a fissura de labiopalatal e mais frequente no sexo 

masculino, que no sexo feminino e também e mais comum do lado esquerdo da 

face, sendo, portanto a fissura de lábio isolada unilateral direita, esquerda com uma 

variável de 46%, fissura labial associada à fissura palatina com 33% e fissura 

palatina isolada com 6%. 

Ressalta ainda Coutinho et al (2009) que as fissuras labiopalatais causam 

grande impacto sobre a fala, sobre a aparência a audição, impossibilitando a 

interação social da criança interferido na inserção do seu meio socioeconômico e 

cultural, nas relações interpessoais e no desenvolvimento da sua autoestima. 
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2.3 CLASSIFICAÇÕES DAS FISSURAS 

Quanto à classificação das fissuras, baseados na literatura a mais utilizada no 

Brasil e formulada por SPINA ETAL (1972) e adotada também pelo HOSPITAL DE 

REABILITACAO DE ANOMALIAS A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HRAC-USP 

trata se de um sistema de classificação de base embriológica que usa como ponto 

de referência o forame incisivo (BORBA ETAL 2010). 

Entretanto modificada por, ROSA ETAL (2011) classifica as fissuras 

labiopalatais em: 

Grupo IA B C: Pré:- forame incisivo acomete lábio e arcada alveolar pode ser 

unilateral e bilateral, completas, incompleta e mediana. 

A- unilateral completa: Envolve do lábio é rebordo alveolar. Podendo ocorrer 

deformidade do lábio com assoalho da narina. (Figuras 1e 2) 

B - Bilaterais incompletas: Envolve apenas o lábio (Figuras 3 e 4) 

C - mediana: Ocorrem com uma frequência baixa. Recebem essa 

denominação pela sua localização no filtro do lábio superior. (Figuras 5) 

Grupo II - Fissuras pós-forame incisivo: Refere se as fissuras isoladas de 

palato, em geral medianas, subdivididas em completa, com envolvimento do palato 

mole e duro até o forame incisivo, incompleta com envolvimento apenas do palato 

mole. Acarreta problemas na fala. (Figuras 6) 

Grupo III - Fissuras do tipo transforame incisivo, (fissuras labiopalatais) 

rompem o maxilar em toda sua extensão atingindo o lábio, palato e envolve todo o 

palato duro, grupo mais grave por apresentar problemas estéticos e funcionais 

relevantes. (Figuras 7) 

Grupos – fissura rara da face que podem estar associados a outras anomalias 

faciais, causando uma serie de distúrbios estéticos, funcionais e psíquico exigindo 

tratamento cirúrgico o mais precoce possível. (Figura 8) 

 Grupo I -Pré- forame unilateral completa (direita ou esquerda) 
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Figura 1: Completa direita ou esquerda. 

Fonte: Google imagem 

 

Figura 2: Incompleta direita. 

Fonte: <Google imagem 

 

Figura 3: Completa 
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Figura 4: Incompleta 

:  

Figura 5: Mediana 

Fonte: <Google imagem 

 

GRUPO II  

Figura 6: Completa 
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Fonte: <google imagem 

GRUPO III: FIGURA 7: Unilaterais direita ou esquerda. 

 

Fonte: <google imagem 

GRUPO IV: figura 8: Fissura rara de face 

 

Fonte: <google imagem 
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2.4 DIAGNÓSTICO 

O avanço tecnológico passou a ser a etapa fundamental para a avaliação da face 

através do exame de ultrassonográfico morfológico. Portanto as fissuras labiais ou 

palatais que são malformações, mais frequentes durante o Pré- natal passaram a 

ser reconhecidas por meio desde exame, o qual implica aconselhamentos 

adequados a essa cliente. (TABAQUIM ETAL, 2013). 

 Para Santos et al (2016) a constatação do diagnóstico de malformação 

labiopalatal, confirmada através da ultrassonografia é uma grande arma para 

prevenção das anomalias fetais em gestação de baixo risco, esses exames são 

realizados e acompanhados no Pré- natal de rotina principalmente os de primeiro 

trimestre, com avaliação das medidas fetais. Esse equipamento exerce um 

funcionamento em tempo real e é eficiente para detectar atividades cardíacas 

movimentos respiratório, troncos e membros do feto possibilitando avaliar suas 

características tanto estruturais e funcionais.   

Relatam Vanz et  al (2011) que as fissuras podem ser diagnosticadas ainda 

intra-útero, a partir da 13ª semana de gestação nas fissuras de lábio, e a partir da 

18ª semana para a fissura de palato, e que a presença de fenda pode ser isolada ou 

sugestiva de outra malformação, o que reforçar a importância da investigação 

minuciosa pelos profissionais na hora da realização do exame ainda no Pré- natal. 

Dentre essas anomalias associadas à fissura encontra se: Baixa estatura, 

microcefalia, defeitos cardíacos entre outros. O diagnóstico precoce e 

importantíssimo para o preparo emocional dos pais, e para a equipe de saúde a 

mesma, devem estar organizada e preparada para realizar esses primeiros 

atendimentos. 
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2.5 O Papel do Enfermeiro na Consulta de Enfermagem durante o 

Pré-natal de feto com diagnóstico de Fissura Lábio- palatino. 

O Pré-natal é o período que antecede o nascimento da criança, em que um 

conjunto de ações é aplicado à saúde, individual e coletiva das mulheres 

grávidas.AO  entrar em contato com uma gestante, cabe à equipe de saúde saber 

compreender os múltiplos significados da gestação para aquela mulher e sua 

família. Portanto cada gestação é determinante para um bom desenvolvimento do 

ser humano, devendo assim ser acolhida integralmente, a partir do relato da 

gestante e de seus familiares, sendo que o principal objetivo da assistência do pré-

natal é acolher a mulher desde o início de sua gravidez, quando ela passará por 

mudanças físicas e emocionais, é primordial que o enfermeiro esclareça as dúvidas 

geradas com muita clareza de forma que a mulher se sinta segura. (RODRIGUES et 

al, 2011). 

Prada e Pimentel (2009) comenta que o nível de estresse elevado, bem como 

quaisquer alterações que ocorram no primeiro trimestre da gestação pode contribuir 

para o desenvolvimento das fissuras labiopalatais. E (as doenças maternas crônicas 

como: infecção congênita, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes vírus, 

HIV); fumo; álcool; drogas ilícitas; deficiência nutricional da gestante; deficiência de 

ácido fólico; diabetes gestacional; hipotireoidismo; hipertensão arterial; 

medicamentos (anticonvulsivantes), corticoides, benzodiazepínicos para tratamento 

de insônia ou distúrbios de ansiedade, isotretinoína – popularmente conhecido como 

Roacutan – para tratamento de acne e de rejuvenescimento, epilepsia, além da 

gripe, e das gastrenterites podem contribuir também para que esse processo ocorra. 

 No que se diz a respeito da incidência de fissuras lábio ou palato segundo os 

mesmos autores supracitados acima (2009) essa varia de acordo com a raça e 

grupo étnico, ocorrendo duas vezes mais em meninos do que em meninas. Por outro 

lado à fissura apenas do palato e mais frequente em meninas. 

 Rodrigues et al (2011) relatam que à assistência pré-natal consiste em 

prevenir, identificar e corrigir anormalidades da gravidez maternas ou fetais 

orientando a paciente sobre intercorrências e possível malformação e o parto e o 

atendimento ao recém-nascido, promovendo um suporte psicológico, para que elas 

consigam-se adaptar se a gravidez. 
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 O principal papel dos profissionais envolvidos neste atendimento é a 

comunicação assertiva das mães, transmitindo-lhes apoio e confiança necessários 

para que possam conduzir com autonomia suas gestações e partos. (BRASIL, 

2008). 

       A Consulta de Enfermagem no pré-natal engloba as atividades de: Anamnese, 

exame físico, solicitação e/ou interpretação de exames laboratoriais e orientação, os 

profissionais da área da saúde em destaque, o enfermeiro devem ser sensibilizados 

para a humanização da assistência prestada a essas mães como e proposto pelo 

programa de humanização do pré-natal e nascimento, abordando temáticas como 

aleitamento materno, alimentação e pré-natal, dentre outras. Ainda durante a 

consulta, deve-se propor e ajudar a prevenir o desenvolvimento de agravos comuns 

durante a gravidez e favorecer a vivência de uma gestação tranquila, na qual a 

mulher sinta-se segura, tendo um bom parto (BARBOSA et al 2011). 

È atribuída à enfermeira, durante a consulta de enfermagem no pré-natal, a 

tarefa de orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância da realização 

contínua deste, da amamentação, da vacinação, do preparo para o parto. Ainda, o 

enfermeiro tem a tarefa de proporcionar um acolhimento adequado à gestante 

através de uma boa interação, conversando, ouvindo com interesse, valorizando 

atitudes ou ações condizentes à saúde e envolvendo o parceiro e a família a fim de 

obter maior adesão no pré-natal favorecendo a qualidade na assistência e 

melhorando assim os resultados obstétricos e perinatais com mãe e recém-nascido. 

(RODRIGUES et al, 2011) 

Dentre os exames preconizados pelo ministério da saúde incluem-se a 

ultrassonografia como um importante método de diagnóstico, sendo a ferramenta 

primária para avaliação da morfologia fetal e do rastreamento de malformações, 

detectado a patologia, o papel do enfermeiro no reconhecimento de uma fissura 

lábio- palato já no Pré - natal pode preparar as expectativas dos pais para aceitar a 

deformidade da criança, e durante esse tempo os profissionais tenham ações 

informativas e educativas, pois facilita a compreensão dos pais ao diagnóstico, 

traçando uma estratégica de orientação para os passos sequência com a equipe 

multidisciplinar, necessários após o parto já que a fissura pode influir no futuro do 
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feto sendo favorável ou não, pois há possibilidade de rejeição do lactente pelos pais, 

devido à má formação altamente visível. (KOBATA, et al 2009). 

Segundo (Lisboa et al 2011), relata que o fato de várias doenças 

cromossômicas e gênicas estarem conectadas a fendas faciais servem como sinal 

de alerta pra os médicos ultra-sonografistas sendo indispensável à realização de um 

exame mais detalhado como um morfológico fetal, onde todos os fetos 

diagnosticados com fenda lábio palatinos devem ser rapidamente encaminhados ao 

centro de referência para uma avaliação precisa com o objetivo de dar seguimento 

ao tratamento satisfatório possível. 

Hoje o Brasil, tem um dos melhores hospitais de referência para tratamento 

de fenda labial e palatina e o hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-

encefálicas da USP (HRAC-USP) conhecida popularmente como centrinho que 

conta com uma equipe multidisciplinar qualificada e diferenciada de muitos hospitais 

devido a sua filosofia de ter um atendimento humanizado e integral, e tudo via SUS 

(sistema único de saúde) e atende paciente do Brasil e do Exterior. (LISBOA et al 

2011) 

Foi implantado no ano de 1984 mais um hospital na cidade de Bauru, 

atendimento no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus com a finalidade de 

organizar, e diminuir, o fluxo dos usuários que eram prioritariamente tratados no 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HPRLLP) da Universidade de 

São Paulo, conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece por meio 

de portaria, auxílio financeiro para custear transporte de passagens interurbanas 

terrestres bem como ajuda de custo para alimentação do paciente e seu 

acompanhante quando da realização de procedimentos ambulatoriais em Bauru. A 

última Portaria é a de nº 647/2009-SMS-G. (PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO SÃO PAULO, 2011). 
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2.6 ALEITAMENTO MATERNO EM RN COM FISSURA 

LABIOPLATINA 

O aleitamento materno é uma prática mundialmente reconhecida e entendida 

como momento mágico, um vínculo entre mãe e filho. Portanto, a organização 

Mundial de Saúde, recomenda que a amamentação seja exclusiva por seis meses e 

complementada ate dois anos ou mais com a subdivisão em quatro categorias 

sendo eles o aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante, 

aleitamento materno complementado e aleitamento materno. (BRASIL, 2009)  

Relatam Demito et al (2016) que o leite humano destaca variações na sua 

composição, relacionado ao seu aspecto nutricional, quando comparado ao de vaca, 

considerando as diferentes carências nutritivas de cada espécie para o 

desenvolvimento e crescimento correto, além das propriedades anti- infecciosas. E 

da proteção contra infecções, o aleitamento materno completo todas as 

necessidades nutricionais da criança pequena. 

O aleitamento materno fornece a criança um correto desenvolvimento ósseo e 

muscular, e garante desta forma, a inter- relação entre o sistema estomatognatico e 

os demais órgãos e suas funções. ( SANTOS et al 2016) 

Ainda sobre os autores supracitados acima (2016)  o aleitamento de forma 

natural é uma importante fonte de nutrição para o bebe, que e primordial pra seu 

crescimento e desenvolvimento protegendo-as de vários tipos de doenças alérgicas, 

doenças digestivas, desnutrição, caries. 

 

2.7A importância do enfermeiro na orientação à mulher durante a 

amamentação da criança com Fissura labiopalatal. 

A possibilidade de promoção do aleitamento materno, de forma precoce, 

encontra-se no pré-natal, momento oportuno para iniciar orientações sobre 

amamentação em relação à técnica adequada, a vantagens e possíveis dificuldades 

que a mãe possa enfrentar nesse processo. (TEIXEIRA et al 2013). 

O leite materno é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as 

funções biológicas, sendo considerado o melhor alimento para recém-nascido, por 
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ter papel muito importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na 

adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico. (PASSANHA et al 

2010).  

 Comentam ainda os autores (2010) que a composição adequada de nutrientes, 

que o leite materno possui dentre outros, componentes que atuam na defesa do 

organismo do lactente, como imunoglobulinas, fatores anti-inflamatórios e imunes 

estimuladores. Seus mecanismos incluem atividade específica contra agentes 

infecciosos, crescimento celular da mucosa intestinal aumentando a resistência às 

infecções. 

De acordo com (Alonso et al, 2009) o aleitamento materno favorece vantagens 

essenciais para os recém-nascidos com fissuras labiopalatais, uma delas e 

prevenção da inflamação da mucosa nasal devido ao reflexo, já que por sua vez o 

leite humano e um fluido natural e não irritativo. 

Silveira (2008) comenta que o aleitamento materno exclusivo, até os seis mês de 

idade é primordial no desenvolvimento das crianças e na relação materna infantil, 

portanto e um desafio na adaptação da mãe com o filho nos primeiro contato de vida 

após o nascimento com a ocorrência de má formação congênita essa mães não 

estão preparadas para a integridade do cuidado a saúde. 

O aleitamento materno estabelece um vínculo da mãe com o filho e que o 

 Ato da amamentação nessas crianças portadoras dessa síndrome proporciona uma 

Inter- relação essencial para estimular o recém-nascido fazer essa sucção natural no 

seio da mãe. (DI NINNO, et al 2011). 

 Acrescentam os autores (2011) que aleitamento materno tem muitas 

vantagens, em especial  para os portadores de fissura de lábio e\ ou palato, já que o 

ato de sugar com mais força favorece o desenvolvimento da muscular da face e 

aumenta o estimulo dos movimentos executados com a língua. Entretanto vale 

ressaltar que as maiorias dos bebes, com fissura palatina não conseguem o 

suprimento necessário só com a lactação natural, neste caso deve-se colocar o 

recém-nascido por cinco minutos em cada mama para estimular a descida do leite e 

assim reforçar o contato mãe- e filho. 
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Afirmam Silva et al (2015) que trabalhar com aleitamento materno requer do 

enfermeiro muita paciência, pois as informações não podem ser confusas. O 

profissional que demonstrar segurança e confiança no primeiro encontro e afirma na 

sua orientação que toda mulher é capaz de produzir o alimento para seu filho, 

certamente transmitirá segurança à nutriz e ao bebê. 

 

Cabe ao enfermeiro, o papel de orientador conhecer os aspectos envolvidos nas 

dificuldades alimentares dessas crianças com fissuras lábio e palato, e enfatizar a 

mãe, que acriança se alimentando no peito terá todas as condições para se 

desenvolver e enfrentar com boas condições as cirurgias a que será submetida, 

outro fator relevante passado a essas mamães e reforçar a que o aleitamento 

materno e importante para o desenvolvimento físico e emocional favorecendo a 

correção cirúrgica das fissuras e seu processo de reabilitação, orientando a mãe a 

colocar a criança após a mamada em decúbito lateral diminuindo assim o risco de 

asfixia ou em decúbito ventral, para evitar problemas de regurgitação e aspiração. 

(DIAS, et al 2016). 

 Amstalden Mendes (2006) aponta que, os principais problemas para a 

amamentação dos recém-nascidos portadores de fenda lábio palato são causados 

pela sucção ineficiente e pela regurgitação do leite para a cavidade nasal, além 

disso, o defeito favorecer o vômito fator esse que agrava o estado nutricional do RN 

fissurado, causando também outros problemas como o engasgo e até mesmo a 

asfixia, outras consequências importantes a serem observadas são menores 

ingestão de leite, baixo peso, atraso cirúrgico, desenvolvimento prejudicado, otites 

entre outras. A sucção ineficiente decorre das alterações anatômicas, devido à 

ausência de pressão intra-oral negativa, que por sua vez dificulta a remoção do leite 

e o posicionamento e a estabilidade do bico do seio ou até mesmo da mamadeira. 

A amamentação natural em crianças portadoras de fissuras de lábio e/ou palato, 

é fator decisivo para a correta maturação e crescimento craniofacial em nível ósseo, 

muscular e funcional, como também na prevenção de problemas bucais. (BATISTA 

et al, 2011). 
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 O ato da amamentação nessas crianças portadoras dessa síndrome proporciona 

uma Inter- relação essencial para estimular o recém-nascido fazer essa sucção 

natural no seio da mãe. (DI NINNO, et al 2011). 

Portanto, a orientação básica a ser dada para essa mãe, e que o aleitamento 

materno e saudável e esclarecer que a fenda não impede a realização do mesmo. O 

sucesso vai depender da estimulação da criança e das condições psicológicas e do 

bem estar da mãe, a mesma deve estar assistida por profissionais da área da saúde. 

SILVA et al (2015) sustenta que a equipe de enfermagem dará suporte a esta 

família incentivando-a a enfrentar o problema, explicando os resultados da correção 

cirúrgica da má formação, utilizando fotografias para mostrar resultados satisfatórios 

e estimular o sentimento de esperança; marcando reunião com outros pais que 

passaram situação semelhante que conseguiram enfrentá-la com sucesso, 

indicando através de comportamento, que a criança é um ser valioso. 
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2.8As ações do enfermeiro durante o processo de amamentação. 

 Portanto o enfermeiro tem qualificação suficiente para ajudar essas mães e 

esses recém-nascidos com fissura lábio palatal a se restabelecer nesses momentos 

de interação e cuidado, ele consegue descobrir os medos, esperanças, 

pensamentos e desejos dessas mães e seus familiares. A experiência da 

praticidade, do enfermeiro na assistência de crianças com malformação congênita 

mostra que o cuidar é um trabalho que exige um pouco mais do profissional, porém 

produz grande satisfação (AQUINO, et al 2011). 

 

Mediante o exposto observa-se a importância da amamentação, principalmente 

entre crianças com algum problema de saúde gerando uma sensação de que somos 

todos capazes, basta acreditar e defender o que você crê, então será possível todo 

sucesso. 

A enfermagem tem um papel primordial, junto aos pais de crianças malformadas, 

em especial na orientação dos cuidados físicos, incentivando-os no sentido de que 

se responsabilizem pelos cuidados da criança, como um preparo para o retorno ao 

lar, quando esses cuidados deverão continuar, e também na identificação de desvios 

de comportamento dos pais que possam levá-los a negligenciar ou superproteger a 

criança, situação que precisaria de encaminhamento especial. (DUARTE, et al 2013) 

No entendimento dos autores (2013) os enfermeiros têm a propriedade de 

colocar sua formação e informação a serviço tranquilidade do aconchego do bem 

estar com mãe e filho, portanto e preciso compreender a individualidade humanizar 

o atendimento, estabelecer vinculo e aprender as necessidades e inteligência de 

mães, pais, bebes, e familiares para lidar com o processo de amamentação, no 

momento de fragilidade dessas mães que a conduta do profissional e determinante 

no processo de amamentação desse recém-nascido fissurado. 
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2.9 Dificuldades Específicas da Amamentação 

Amamentar um recém-nascido com fissura de lábio palatina pode ser um 

desafio para essas mães, esses bebes com fissuras de lábio e/ou palato ou outras 

malformações craniofaciais “apresentam dificuldades para sugar o seio materno e, 

por esse motivo, necessitam de apoio e ajuda”. (COUTINHO et al 2009). 

 Pressupõe-se que o fato de amamentar atue como um alicerce no 

estabelecimento do vínculo mãe-filho. Portanto a capacidade da mãe em superar a 

fase inicial de aceitação do problema depende de múltiplos fatores, entre eles a 

extensão da deformidade do bebe, a forma com que o esse recém-nascido reage 

aos cuidados maternos e o suporte profissional no período pós-parto. (BRANCO et 

al 2013) 

 Ainda segundo os mesmos autores (2013) são várias dificuldades 

encontradas durante a prática da amamentação no Bebê portador de fissura lábio ou 

palato e/ou outras malformações craniofaciais. 

As crianças portadoras de fissura palatina apresenta dificuldade na 

amamentação que interferem no processo de desenvolvimento global, e por sua vez 

na programação das etapas cirúrgicas, que geralmente dependem do aporte 

nutricional e adequado para seu desenvolvimento físico. ( SANTOS et al 2016) 

Segundo os autores AMSTALDEN MENDES et al (2006), PINTO (2008) 

COUTINHO (2009) citam as dificuldades abaixo como as mais frequentes. 

− Sucção ineficiente / falta de pressão intra-oral: a alteração morfológica não 

permite a formação de pressão negativa, necessária para o bom desempenho da 

sucção, pois o palato mole responsável pelo fechamento velo faríngeo no momento 

da deglutição está ausente nos casos de fissura palatina. 

- Dificultar a pega, obrigado o recém-nascido a forçar um número maior de 

movimentos, o que gera desgaste físico e insatisfação; 

 − Engasgos frequentes / pneumonias aspirativas: os engasgos ocorrem em 

função da falta de coordenação das funções orais, ingerido em excesso e ao ritmo 

desorganizado. Situações de engasgo repetidas estão ligadas a um mau 
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funcionamento das estruturas protetoras das vias aéreas, tendo como resultado 

pneumonias aspirativas. 

-Regurgitação de leite pelo nariz: nas fissuras de palato há comunicação 

direta da cavidade bucal com a nasal. Mesmo nas fissuras labiais, se há rompimento 

do rebordo alveolar, pode haver refluxo de leite pelo nariz; − ingurgitamento mamário 

/ volume de leite inadequado: gerados pelo esvaziamento incompleto e/ou poucos 

estímulo das mamas; 

 − Ganho de peso insuficiente: a ingestão insatisfatória de leite resulta, muitas 

vezes, em um quadro nutricional desfavorável; − infecções de orelha média: em 

razão do mau funcionamento de tuba auditiva; − medo e desconhecimento das 

mães; 

As dificuldades alimentares não são comuns  em todos os recém-nascidos 

portadores de fissura de lábio e/ou palato, por outro lado, estão associadas com as 

estruturas acometidas pela fissura, sua extensão e complexidade, levando 

implicações específicas. (PINTO, 2008) 

  Ainda na visão do autor acima (2008) Compreende se que as crianças com 

fissura Pré-forame incisivo apresentam menor dificuldade, pois tem o palato íntegro, 

proporcionando a sustentação da pressão negativa, conservando um bom padrão de 

sucção e facilitando o aleitamento materno. Contudo, essas crianças podem ter 

dificuldade na compressão do bico da mamadeira ou do peito, por não conseguirem 

um ajuste eficaz ao bico ou à aréola, podendo assim, levar ao escape de leite. 

Relatam os autores Coutinho et al (2009) que o profissional é essencial para achar a 

posição adequada e a pega mais eficiente nos bebes com fissuras pós-forame 

incisivo, sendo ela completa ou incompleta, não é possível a adequada pressão 

negativa intra- oral, sem contar que há comunicação das cavidades oral e nasal, 

podendo assim proporcionar a regurgitação. No caso da fissura completa, a língua 

fica sem suporte para realizar os movimentos para a sucção.  

Os recém-nascidos com fissura transforame incisivo apontam todas as 

dificuldades citadas anteriormente, pois o lábio, o alvéolo e o palato estão prejudicados. 

Entre vários estudos indicar que bebês com fissura de palato podem apresentar 

maior dificuldade alimentar do que os com fissura de lábio e palato, e que o 

aleitamento materno deve ser estimulado, mais na maioria das vezes precisara de 
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algum tipo de complementação para a nutrição adequada dessas crianças. 

(COUTINHO et al 2009, PINTO 2008). 

2.9.1 Medidas Facilitadoras para o Aleitamento Materno 

A alimentação e a nutrição são fatores essenciais para que ocorra um 

desenvolvimento satisfatório na infância, portanto a falta de orientação compatível 

pode muitas vezes, tornar a alimentação um problema (CAMPILLAY; 2010).  

A fissura pode comprometer a alimentação, tornando-se um desafio para a 

mãe e seu bebê, os problemas mais comuns relacionados ao aleitamento materno 

podem se destacar também alimentação prolongada, comprometimento do 

crescimento e nutrição. (NETO et al 2015). 

 Os recém-nascidos com fissura lábio ou palato são como quaisquer outras 

crianças, portanto precisa de cuidados diferenciados na alimentação e higienização, 

o aleitamento materno pode ser realizado, mas seu sucesso dependerá do tipo de 

malformações, fatores socioeconômicos, emocionais e de experiências com 

lactações anteriores. (CAMPILLAY, 2010) 

Quanto às práticas de amamentação natural, não há informações conclusivas 

sobre qual o melhor método para amamentar, entretanto, por ser a alimentação uma 

necessidade imediata do recém-nascido com fissura labiopalatal, muitos métodos de 

alimentação tem sido recomendados (CALIL et al 2008). 

Comentam os mesmo autores (2008) que a amamentação materna é 

possível, os bebês devem ser posicionados semieretos, de frente para o corpo da 

mãe ou, como alternativa, deitados sobre uma superfície plana, com a cabeça 

inclinada para o colo materno, enquanto a mãe inclina seu corpo sobre ele. Nessa 

posição, a ação da gravidade permite que o mamilo e a aréola do seio penetrem 

com mais facilidade dentro da boca do bebê, proporcionando maior vedação da 

fenda, promovendo um melhor escoamento do alimento para a orofaringe e o 

esôfago, e reduzindo a fadiga e a energia gasta pelo bebê durante a alimentação. 

 

Segundo DI NINNO et al (2011) Deve-se considerar também o tempo de 

mamada destes bebês é maior em virtude da menor força de sucção; e que jamais o 

lado da fissura não deve ser evitado, pois ele faz com que estimule essa 

musculatura e mantém a sua posição a mais ereta possível, para evitar o refluxo 
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nasal de leite e a penetração do mesmo no conduto auditivo. Além disso, devido à 

ingestão excessiva de ar no momento da alimentação, devem-se fazer mais pausas 

para propiciar a eructação. 

 

As estratégias utilizadas pelas mães devem estar relacionadas à mudança de 

posição desses recém- nascido durante a alimentação e se atentar ao tipo de 

lateralidade da fissura. Portanto além dessas estratégias e de extrema importância à 

competência e o preparo do enfermeiro para dar as orientações necessárias sobre a 

amamentação. O auxilio técnico incluindo os cuidados com as mamas e a orientação 

necessária individua do lactente e da mãe com os seguintes aspectos. (ROCHA et 

al, 2008). 

 As técnicas para facilitar uma boa alimentação de uma criança com fissura de 

lábio palato são as seguintes: 

-Paciência primeiramente da mãe, que com uma mão a mama permitindo 

assim que o bebe mantenha o mamilo e aureola na boca para realizar movimentos, 

ato de espremer da mama para que o leite flua para a boca do recém-nascido, até 

que ele consiga estabelecer o seu próprio mecanismo de sucção. 

- Ordenhar o leite e ofertá-lo ao final da mamada com uma colher ou copinho 

evitando assim que ela não permaneça pôr um tempo prolongado gastando assim 

um alto índice de energias, e sem ingerir quantidade de leite suficiente nessa fase 

de adaptação. 

- Amamentar várias vezes ao dia ou fazer pausas durante a amamentação. 

- Segurar o polegar o mais próximo possível da fissura enquanto segura a 

mama na boca do bebe para tentar oclui-la auxiliando no selamento do lábio. 

- Importantíssimo à posição do bebe não pode ser esquecida deve ser 

verticalizada para prevenir o escoamento do leite para a tuba auditiva para aqueles 

que têm fendas de palato ou labiopalatal. 

Esquema explicativo das maneiras e posições que a mãe pode usar para 

amamentar a criança com fissuras. 
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3 Fonte: Cuidados básicos aos portadores de f issura lábio palatinos (Manual. Secretaria Municipal da Saúde/SP). 

Disponível em w w w .prefeitura.sp.gov.br 
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2.9.2Métodos de Alimentação e Manejo Clínico de Bebês com 

Fissura Labiopalatina 

Para Demito et al (2016) o indivíduo com fissura lábio palatina, manifesta 

diversos distúrbios decorrentes das alterações anatômicas e funcionais as primeiras 

preocupações se dar se à sobrevivência desse recém-nascido, sua alimentação e à 

deformidade estrutural. Entretanto as orientações insuficientes e inadequadas que 

as mães recebem logo após o nascimento da criança amedrontam ainda mais a 

família, não há um consenso sobre a melhor forma ou método de se alimentar o 

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

qualidade antibacteriana, auxiliando no combate de infecções mais o aleitamento 

materno devem ser acompanhados e respeitando os aspectos emocionais e afetivos 

da relação da mãe com o bebê, a fim de considerar as limitações resultantes da 

própria malformação. Com isso oral, da falta de apoio e estabilização do bico do 

peito e da posteriorização da língua, grau de inabilidade de sucção está diretamente 

relacionado ao tipo de fissura, às crianças com fissura palatal, confrontado com as 

crianças com fissuras pré-forme apresentam melhores condições para ser 

amamentadas no seio materno, além de se alimentarem por um tempo bem maior. 

Enfatizar o aleitamento natural é necessário e muita vez o complemento da 

alimentação de outra maneira se faz necessário, devido às dificuldades apontadas, 

pelos fissurados, o tempo de mamada que e muito prolongado, com isso o bebe e 

exposto ao um gasto de energia, onde resulta um ganho de peso baixo, desnutrição 

risca de desidratação e desenvolvimento e crescimento. (BRITO et al, 2010). 

r Relatam os autores Carraro et al (2011) que há vários pontos de vistas em 

relação aos serviços que atendem essas crianças com fendas com relação à 

alimentação, e ainda a falta de compacidade para esclarecer a variedades de 

métodos utilizadas que vai desde os tipos de mamadeiras e bicos o uso obturador e 

ate mesmo a posição da criança durante a amamentação. 
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2.9.3MAMADEIRA E BICOS 

 

 Branco et al (2013) comenta que a mamadeira e a estratégia para alimentar 

um bebê com fenda labiopalatal não corrigida, havendo falha no aleitamento 

materno natural, seria mamadeira com bico ortodôntico ou especial para fenda 

palatal. Portanto a sua fase inicial necessita de algumas manobras de adaptação 

como: apertar o frasco da mamadeira de plástico; pressionar o bico da mamadeira 

sobre a língua, de forma a provocar o abaixamento da mandíbula; puxar levemente 

o bico da mamadeira para fora da boca; fazer pressão externa nas bochechas da 

criança, assim como embaixo de sua mandíbula. Essas manobras facilitam o 

escoamento de leite para a cavidade oral, as quais estimulam o bebê a desencadear 

a sucção. 

 

 Na visão dos autores Marques et a l(2007)para o aleitamento materno 

artificial, a mamadeira apresenta bicos variados, mais sua utilização de forma 

incorreta pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento normal da face, já que 

não foram desenhados de acordo com a fisiologia do aleitamento. A escolha de um 

bico adequado deve se considerar alguns fatores como o comprimento, a 

flexibilidade, o tamanho do furo e a posição adotada na cavidade oral. Portanto um 

bico de maneira inadequada leva os lábios a adotarem uma posição invertida, causa 

se então um enfraquecimento muscular e forçar se a língua a move se para frente 

mais do que para traz durante a sucção prejudicando assim o desenvolvimento facial 

e dentário dessa criança. 

 

Carraro et al (2011) defendem que os bicos muitos extensos que ultrapassam 

a fissura transporta o leite a parte posterior da fissura não são adequados, pois 

estabelecem maior frequência a engasgos, e que bicos muito curto não promovem o 

contato necessário com a língua e as laminas palatinas sendo, portanto ineficaz para 

a extração do leite, já bicos macios ou amaciados por processos físicos, exemplos 

passagens em fervuras, são mais facilmente comprimidos pela língua do recém-

nascido isso facilita o processo de extração do leite sem muito esforço, Porém os 

bicos rígidos esses por sua vez podem provocar ulcerações no local das fendas 

apresentando sangramentos, dor e ate mesmo interferir no processo de alimentar 



31 
 

se. Portanto a indicação são os bicos ortodônticos curtos e anatômicos e 

necessários. 

 

 

 

 

2.9.4ALIMENTAÇÃOPOR SONDA 

 

Recém- nascido com fendas labiopalatais nascidas a termo e sem algum 

problema associado não necessitam do uso da sonda para alimentação, as 

recomendações ficam restritas apenas aquelas que nascem prematuras ou com 

alguma dificuldade na sucção e com anoxia perinatal, problemas neurológicos, 

associados e síndromes relacionadas com a dificuldade na sucção. (ROCHA, et al 

2008).  

Essa alimentação prejudicada de forma severa deve ser indica uma 

gastrostomia e uma estimulação com fonoaudiologia, o uso prolongado da sonda 

compromete o desenvolvimento da coordenação, deglutição, sucção, respiração e 

traz problemas e dificuldades no estabelecimento da alimentação por via oral. 

 

 

2.9.5PLACAS OBTURADORAS DE PALATO.  

 

 Comentam Amstalden Mendes et al(2007) as próteses obturadoras utilizadas 

nas fendas do palato são do ponto de vista clínico um bem essencial em todas as 

etapas da vida do indivíduo, “Próteses Obturadoras na Reabilitação Oral de Pacientes 

com Fendas Palatinas ”proporciona uma nutrição adequada ao desenvolvimento do 

recém-nascido esse tipo de prótese obturadora, designada placa palatina, permite uma 

melhor qualidade de vida do bebé. 

Na visão dos mesmos autores (2007) o uso de placas palatinas obturadoras 

tem sido defendido por profissionais da área da saúde. Essas placas palatinas 

funcionariam como um palato artificial que forneceria um apoio contra o qual a 

criança pode pressionar o bico com a própria língua durante a sucção. Portanto em 

contraposição, há autores que as contraindicam, pois elas podem deformar e 

direcionar o crescimento do maxilar se não forem modeladas e substituídas 
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conforme o crescimento do bebe, por outro lado proporciona uma nutrição 

adequada, permitindo uma qualidade de vida melhor para o bebe. 

 

Rocha et al (2008) enfatizam que essas placas têm como função vedar a 

fissura palatal, possibilitando que o recém-nascido gere pressão intra-oral negativa e 

consiga sugar o leite de forma mais efetiva e em maior quantidade, o uso impede a 

regurgitação do leite para a cavidade nasal e melhora o ganho de peso. 

Em casos especiais em que, mesmo com uma pega adequada, a fissura não 

consegue ser ocluída pela mama, em função de sua amplitude será usado a placa 

obturadoras de palato, feita de acrílico que tem a finalidade de bloquear o aumento 

do fluxo aéreo em direção à cavidade nasal quando a língua a pressiona. 

(AMSTALDEN MENDES et al 2007) 

A placa HOTZ-TYPE utilizada para alimentação em mamadeira no tratamento 

precoce de neonato com fissura palatal foi alterada, para permitir a utilização pelo 

bebe durante o aleitamento natural. Os resultados demonstram um melhor padrão 

de sucção no seio materno maior ingestão de leite, pelo bebe mesmo que em 

quantidade ainda insuficiente. Entretanto e necessário o complemento alimentar, e 

que mães e bebe vivenciem o aleitamento natural. (COUTINHO, 2009) 

A associação entre o uso da placa e a orientação dada às mães, facilita uma 

redução no tempo da alimentação, e no aumento do volume de leite ingerido, 

consequentemente a um bom desenvolvimento do recém-nascido, mães que 

desejavam o aleitamento materno e usaram o obturador como suportes 

possibilitaram aos bebes, além da nutrição oriunda do leite um aumento da ingestão 

desse alimento e o decréscimo da fadiga da criança. (ROCHA, et al 2008). 
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2.9.6 TRATAMENTO  

O Tratamento das fissuras labiopalatais deve ser iniciado logo após o 

nascimento e vai até a fase adulta, necessita da integração de uma equipe 

multiprofissional especializada a fim de amenizar e eliminar sequelas. (PINTO, 

2008) 

O Relatam os autores (LIMA et al 2008) que o tratamento é complexo, 

depende do grau de acometimento, ate atingir a maturidade esquelética em torno 18 

anos de idade, é importante salientar que o estado nutricional desse recém-nascido 

fissurado e o seu desenvolvimento físico são fatores essenciais para que a correção 

cirúrgica possa ser realizada. 

Branco et al (2013) comenta que visando uma qualidade no atendimento foi 

criada uma equipe multidisciplinar que e composta pelo seguinte profissionais da 

saúde, como Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Odontologia, Cirurgia Plástica, 

Audiologia Fonoaudióloga e Enfermagem. 

Informam Pinto (2008) que o tratamento das fissuras deve incluir a cirurgia 

primaria para o fechamento,  fonoterapia cirurgias secundarias e terciaria para 

refinar o resultando cirúrgico inicial, este tratamento e complexo oneroso de longo 

prazo, requer a cooperação da equipe e principalmente a aceitação dos pais, para 

que o mesmo traga benefícios ao paciente. 

Relata Ferreira et al (2011) o tratamento cirúrgico para esse paciente com 

fissuras traz diferentes resultados para cada caso, podendo levar em consideração 

três variáveis críticas dependentes como: amplitude da fissura procedimento 

cirúrgico, e o padrão de crescimento facial. 

A intervenção cirúrgica é seguida de controvérsias já que muitas literaturas 

relatam que é indicado após o primeiro mês de vida, para crianças com fissuras de 

lábio e até com 18 meses para crianças com fissuras palatinas. (LISBOA et al 2011) 

Enfatizam Figueiredo et al (2008) a reconstrução das estruturas acometidas 

pela fissura é realizada por meio das cirurgias primarias de lábio e palato, também 
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conhecida como queiloplastia e palatoplastia, a cronologia cirúrgica, preconiza a 

realização da queiloplastia primaria entre 3 a 6 meses de idade e da palatoplastia 

primaria entre 12 e 18, meses para haver êxito na cirurgia, deve ser realizada 

conforme a malformação, a queiloplastia labial e necessária, para reconstruir as 

estruturas do lábio, corrigir a deformidade nasal e construir o assoalho do nariz, já a 

palatoplastia fecha o defeito do palato e cria um adequado funcionamento do 

mecanismo velo faríngeo para a produção normal da fala. 

 

Para Biazon et al (2008) além do fechamento cirúrgico primário do lábio e do 

palato muitas crianças necessitam de outras cirurgias como queiloplastia 

secundarias e faringoplastia aos 5anos, enxerto ósseos alveolar entre 7 a 9 anos, 

cirurgia ortognatia, entre 13 e 15 anos e rinoplastia secundaria aos 15 anos. 

O Hospital de pesquisa e Reabilitação de lesões lábios palatais da 

universidade de São Paulo, em Bauru, SP possui desse o ano de 1981 uma central 

de saúde publica que conta como responsável uma enfermeira, especializada em 

saúde publica. Que tem com objetivo orientar, encorajar a educação em saúde 

proporcionar mudanças, com a participação do individuo, da família, na reabilitação 

do fissurado, desde a criação da central no HPRLLP a assistência aos internados 

obedecia a um cronograma determinado pelo enfermeiro, o qual se dava após a 

consulta Pré ou Pós de enfermagem, fazendo parte do atendimento às orientações 

especificam relacionadas ao tipo de fissuras, e os cuidados gerais básicos de saúde 

que variava de acordo com a faixa etária do paciente. 

Mondini et al (2013) relatam que a regulamentação do exercício da 

enfermagem, através da LEI nº 7.498 de 25 de junho de 1 986, que no seu artigo 11 

designa privativamente ao enfermeiro, a consulta de enfermagem, estendeu o 

espaço para que as atividades do enfermeiro pudessem ser realizadas de forma 

mais extensiva (considerando o indivíduo como um todo) e com melhor qualidade. 

Dessa forma, algumas reformulações foram feitas a n nível das atividades do 

enfermeiro da Central de Saúde Pública do H PRLLP com relação à assistência 

primária ao portador de fissura lábio palatal tendo sido substituída, então, as Pré e 

pós-consultas, pela consulta de enfermagem, cabe ao enfermeiro visualizar as 

complexidades do tratamento e as necessidades do fissurado e submetê-los as 
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etapas apropriadas, atender a nível ambulatorial, prestando assistência que facilite a 

crianças uma manutenção de um estado de saúde adequado. Sendo assim, a 

assistência de enfermagem integrada a de outros profissionais da equipe, tendem a 

facilitar o estabelecimento da reabilitação da criança com fissura da forma mais 

adequada. 
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3.OBJETIVO GERAL 

 Fundamentar a importância do enfermeiro na orientação à mulher durante a 

amamentação da criança com Fissura Labiopalatina. 

 Evidenciar as ações do enfermeiro durante o processo de amamentação com 

crianças com fissura de lábio ou palato, considerando os fatores que interferem 

na realização desta pratica. 

 

3.1  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Detectar as dificuldades das crianças, com fissuras de lábio ou palato, durante a 

amamentação. 

 Destacar o papel do Enfermeiro no pré-natal e pós-parto frente ao diagnóstico de 

fissura labiopalatal. 

 A importância das orientações aos pais sobre a forma mais adequada de 

alimentação destes bebês, quando não há possibilidade de amamentá-lo pelas 

vias naturais. 
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4. MÉTODO 

O presente estudo baseia-se na revisão bibliográfica de publicações que 

segundo LAKATOS e MARCONI (2009) são o acréscimo de novas obras ou 

trabalhos que tenham chegado ao conhecimento da comunidade acadêmica, já 

que a pesquisa bibliográfica não se encerra com a elaboração do projeto. Para 

elaboração do trabalho contemplaram temas sobre a dificuldade de alimentação 

das crianças com Anomalias craniofaciais. Para a captação dos dados teóricos 

deste estudo foi realizada uma vasta pesquisa, com o objetivo de descrever a 

amamentação da criança com fissura labiopalatal. As fontes utilizadas tiveram 

embasamento em livros, revistas, periódico e informações relevantes, 

disponibilizadas em artigos científicos, monografias e dissertação de mestrado 

além, de consultas em sites de busca onde foram realizadas pesquisas com os 

seguintes Descritores: amamentação, fenda labiopalatal, lábio leporino, fissura 

labiopalatal, Dificuldades de amamentação em fenda palatina e aleitamento 

materno em fissura labiopalatal. Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado sites com conteúdo Confiável e de cunho científico como SCIELO, 

LILAC, BIREME e MEDLINE, dos quais foram utilizados estudos publicados entre 

os anos de 2006 a 2016,consultados 76 artigos e destes 50 foram utilizados 

constituindo a amostra do estudo, buscando assim dar sustentação e 

credibilidade ao trabalho desenvolvido. 

Inicialmente, para seleção dos estudos, foram definidos os critérios de inclusão: 

somente artigos publicados no Brasil, em idioma português, texto completo 

disponível, teses e dissertações, estudos científicos, assim excluíram: artigos que 

não responderam os objetivos da pesquisa. 
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5. RESULTADO E DISCUSSAO 
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6. CONCLUSAO  
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