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RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde mensura 13,9 casos de fissuras labiopalatais 

em cada 10.000 nascimentos no Brasil, as causas ainda são desconhecidas. O bebê 

portador destas fissuras não produz sucção correta para ingestão do leite materno, 

comprometendo sua nutrição e desenvolvimento. A fissura transforame incisiva é a de 

maior complexidade, gerando dificuldades no aleitamento. Um intermediário que 

auxilie na sucção e vedamento desta fissura é o produto final. Através da tecnologia 

matemática tridimensional iremos mensurar sua aplicabilidade, baseando-se na 

metodologia dos elementos finitos que irá apontar através de situações in vivo, a 

forma, contorno e função do modelo. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Conforme Carraro,1 e Kuhn,7 as fissuras labiopalatais são malformações 

congênitas faciais apresentadas através de aberturas ou rupturas na região do lábio 

e ou do palato, popularmente conhecidas como lábio leporino. Segundo Ninno,2 estas 

rupturas são propiciadas pelo não fechamento das estruturas. 

Ainda segundo Ninno, 2 na classificação de Spina, a fissura transforame incisivo 

é a de maior complexidade, extensão e gravidade, devido aos defeitos anatômicos, 

gerando desafios mais penosos ao tratamento e à amamentação.  

A amamentação torna-se de uma tarefa complexa, devido à dificuldade do bebê 

fissurado em realizar sucção, por ausência de pressão intraoral, ocasionando extração 

e ingestão insuficiente de leite com ganho ponderal abaixo do esperado, segundo 

Rosa.3 Assim, um intermediário que permita esse vedamento, enquanto a cirurgia não 

é realizada, seria importante e traria resultados positivos na amamentação. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma prótese de acoplamento ao seio materno que proporcione a 

vedação da fenda palatina durante a amamentação do bebê portador de fissura do 

palato, do tipo transforame incisivo.  



 

2.2 Objetivos específicos 

- Desenvolver protótipo 3D de acoplamento ao seio. 

- Realizar testes baseados na metodologia dos elementos finitos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do protótipo foi necessária compra de produtos já 

existentes no mercado, sendo um bico de sucção especial para fenda palatina e um 

intermediário de silicone para amamentação. Por meio da junção de ambos se 

pretende melhor visualização do produto final. O produto será desenvolvido em 

modelagem matemática tridimensional, para aplicabilidade da metodologia dos 

elementos finitos, na qual suas estruturas geométricas gerarão informações do grau 

de tensão e deslocamento que esse produto pode gerar no tecido analisado, conforme 

Lotti.4 O teste em seres humanos não será realizado, devido ao tempo escasso e às 

dificuldades éticas e logísticas envolvidas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

As malformações labiopalatais podem ser diagnosticadas através do exame de 

ultrassom na gestação. O tratamento é realizado através de duas cirurgias, 

separadamente. A primeira visa reconstrução do lábio lesado, normalmente aos 3 

meses de vida. Tem como prerrogativa a necessidade de ganho de peso, sendo 

essencial a amamentação. A palatoplastia, que consiste no reparo do palato, é 

realizada entre 12 e 18 meses de vida, de acordo com Rocha.5  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo Brasil,7 bebês 

com malformações devem ser amamentados conforme as orientações fornecidas por 

profissionais de saúde. Os que possuem fendas labiais bilaterais perdem a 

continuidade do músculo orbicular da boca, a vedação anterior durante a 

amamentação. Nas fissuras palatais mais extensas, nas quais a língua não tem apoio 

para compressão do mamilo e da aréola, limitando a compressão dos seios lactíferos 

para extração do leite, a amamentação é dificultada. 



Os problemas primordiais de alimentação em crianças portadoras de 

malformações faciais, sendo fenda de lábio e/ou palato, são gerados pela sucção 

ineficiente e pela regurgitação do leite para a cavidade nasal, de acordo com Brasil.6   

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Compra do bico de sucção especial para fenda palatina e do intermediário de 

silicone utilizado para amamentação, realizada. O projeto se encontra em processo 

de realização, devido à dificuldade em definir sua metodologia. Após reuniões com a 

INC, surgiu a ideia de realizar testes através da metodologia dos elementos finitos, 

facilitando assim a continuidade e posterior finalização do projeto. 
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