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RESUMO 

 

 O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a fissura 

labiopalatina destacando suas características, classificações e a importância do cirurgião 

dentista no tratamento do paciente portador desta deformidade. A fissura labiopalatina é 

um importante problema de saúde, pois afeta o paciente psicologicamente, 

esteticamente e funcionalmente. Essa deformidade repercute na fala, na audição e na 

aparência, o que prejudica a integração social do indivíduo. Os recém-nascidos em fase 

de crescimento perdem peso e ficam desnutridos devido à dificuldade de amamentação; 

com o passar da idade outros problemas surgem, como a dificuldade de mastigação, 

disfunção da ATM, problemas periodontais, cáries, dentre outros.  O papel do cirurgião-

dentista é de suma importância na abordagem do paciente com fissura labiopalatina, 

pois é na sua área de atuação que esta deformidade se manifesta. Com base na literatura 

consultada conclui-se que o tratamento considerado mais eficaz para os pacientes 

fissurados é o realizado por uma equipe multidisciplinar composta por vários 

profissionais das várias áreas da saúde, e que o cirurgião dentista tem papel fundamental 

no controle das infecções bucais e no reestabelecimento estético e funcional destes 

pacientes. 

Palavras - chave: Fissuras labiopalatinas. Deformidade. Anomalias crânio faciais. 
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INTRODUÇÃO 

 

As fissuras labiopalatinas são reconhecidas como uma interrupção da estrutura 

facial normal e constituem o exemplo mais conhecido das anomalias craniofaciais. 

Durante o crescimento do feto, diferentes partes do rosto desenvolvem separadamente e 

depois fundem- se. Ocorrendo qualquer distúrbio na fusão normal, haverá formação de 

fendas. O processo de fusão do maxilar e saliências nasais mediais, ou entre os 

processos palatinos, resulta em fissuras de diferentes graus de extensão, de forma 

unilateral ou bilateral (HIREMATH et al., 2016). 

A repercussão na fala, audição, aparência e cognição pode causar efeitos 

adversos a longo prazo em relação à saúde e à integração social desses pacientes. A 

fissura labiopalatina é uma doença multifatorial que apresenta uma etiologia complexa 

devido às interações entre múltiplos fatores genéticos e ambientais (MITRA et al., 

2016). 

Para Hiremath et al. (2016), o principal problema da fissura labiopalatina é a 

dificuldade de obter uma boa alimentação, fator necessário para o crescimento e 

desenvolvimento dos lactantes. Devido a separação da área palatal, a dificuldade de 

posicionar o mamilo para uma adequada compressão e a impossibilidade de exercer a 

pressão intra-oral negativa, quando são utilizadas as mamadeiras, a alimentação e 

nutrição são insuficientes. 

As fissuras de lábio e palato podem ocorrer isoladamente, associadas entre si ou 

mesmo em combinação com as outras malformações, apresentando-se em diversos 

graus de severidade. Entre as diferentes propostas de classificações das fissuras, a 

classificação proposta por Spina em 1979 tem como base aspectos morfológicos, sendo 

essa a mais utilizada no Brasil. Tem como referência anatômica o forame incisivo, 

limite entre o palato primário e o secundário (CYMROT et al., 2010). 

De acordo com Costa et al. (2016)  para a correção das fissuras labiopalatinas 

são previstas as cirurgias primárias, que devem ser realizadas durante o primeiro ano de 

vida, sendo que a palatoplastia, promove a reconstituição do palato e da velofaringe. O 

que determina o fluxo de ar entre a cavidade oral e nasal no momento da fala é o 

esfíncter velofaríngeo, que compreende o palato mole juntamente com as paredes 
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laterais e a parede posterior da faringe. É formado por músculos e tecidos membranosos 

(CENTRAL DA FONOAUDIOLOGIA, 2016). 

Kuhn et al. (2012) entenderam que o estabelecimento completo da saúde bucal e 

geral do paciente só pode ser alcançado quando o seu tratamento for realizado de forma 

multidisciplinar com todos os profissionais envolvidos. 

           O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura sobre a fissura 

labiopalatina destacando suas características, classificações e a importância do cirurgião 

dentista no tratamento do paciente portador desta deformidade.  

 

 

REVISÃO DA LITERATURA     

 

Características das fissuras labiopalatinas 

 

As fissuras labiopalatinas são consideradas pela Organização Mundial da Saúde 

como um importante problema de saúde oral, pois afeta o paciente nos aspectos 

psicológicos, estéticos e funcionais (GUPTA et al., 2016). 

Nas fissuras labiopalatinas, a insuficiência velofaríngea ocorre em resposta a um 

defeito anatômico ou funcional, devido à falta de tecido suficiente no palato, para 

proporcionar o fechamento velofaríngeo de maneira adequada, sendo necessário 

adicionar um tratamento físico por meio de cirurgia ou uso de prótese de palato. É 

importante destacar que a combinação dos tratamentos físicos e funcionais são 

fundamentais; porém a correção física não extingue as alterações de ordem funcional, 

sendo elas o tratamento com base na fonoterapia (TOVANI-PALONE, 2015). 

As fissuras labiopalatinas são uma das mais frequentes anomalias congênitas 

orofaciais. Essas malformações acometem o terço médio da face, sendo ocasionadas 

pela não fusão dos ossos maxilares durante a sexta e a décima semana de vida intra-

uterina, podendo ser um achado isolado ou ocorrer em associação com outros 

distúrbios, como componente de uma síndrome (CYMROT et al., 2010). 
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Rosa e Serra (2011) verificaram que as fissuras afetam o desenvolvimento dos 

dentes decíduos e permanentes e ainda pode ocorrer a ausência congênita desses 

elementos e a presença de dentes supranumerários. Deve-se considerar que as anomalias 

dentárias constituem 53% das doenças bucais de crianças fissuradas e que a incidência 

de agenesia na dentição permanente é maior que a de dentes supranumerários e na 

dentição decídua ocorre o inverso, sendo o incisivo lateral o dente mais susceptível a 

danos na área da fissura.  

Em pacientes portadores de fendas orofaciais, frequentemente são encontrados 

dentes girovertidos, fusões dentárias e a falta de uma base óssea, dentro da qual o dente 

possa se mover. Na região da fissura pode ser notado um grande número de dentes 

atópicos, conóides, retidos e anquilosados, e também uma maior incidência de 

hipoplasias dentárias quando comparadas a populações normais (ROSA E SERRA, 

2011). 

As maloclusões são comuns em clientes com fissuras de palato, apresentando 

discrepâncias esqueléticas entre o tamanho, formato e posição dos maxilares. Um 

achado comum entre os fissurados é o prognatismo mandibular causado mais pela 

retrusão da maxila do que da protusão da mandíbula. As maloclusões estão em 86% dos 

pacientes, sendo a de mordida cruzada presente em 75% dos casos examinados. Em 

relação às doenças bucais mais prevalentes nesse grupo de crianças fissuradas estão as 

maloclusões (86%), cárie (75%), anomalias dentárias (53%), doenças periodontais 

(42%) e traumatismos (11%) (ROSA E SERRA, 2011). 

Essa anomalia não é uma das principais causas de mortalidade em países 

desenvolvidos, mas pode causar morbidade considerável para as crianças afetadas e 

impõe um risco financeiro para as famílias com um peso social concomitante (DIXON 

et al., 2011). 

Costa et al. (2016) ressaltaram a importância de se promover iniciativas de 

prevenção que se dediquem à orientação de cuidadores, quanto ao papel das cirurgias 

primárias para corrigir a fissura e da importância de sua ocorrência no tempo previsto 

pela equipe de reabilitação, pois uma cirurgia tardia tem como consequências 

complicações que comprometem o funcionamento da velofaringe. Interferem também 
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no processo da alimentação, audição e desenvolvimento da fala, levando a um 

comprometimento na qualidade de vida desses indivíduos, a médio e longo prazo. 

De acordo com Costa et al. (2016) a cirurgia realizada no tempo indicado, com 

as condições clínicas adequadas, pode favorecer o processo de reabilitação e 

consequentemente diminuir o fardo de todo o tratamento para o indivíduo e seus 

cuidadores, considerando todos os aspectos psicossociais envolvidos. 

 

Classificação das fissuras labiopalatinas 

 

Cymrot et al. (2010) avaliaram a prevalência das fissuras labiopalatinas e ainda 

verificaram quais os tipos dessas fissuras que mais acometem as crianças, em uma 

amostra constituída de 551 crianças no período de junho 2008 a fevereiro de 2010. Esse 

estudo foi realizado de acordo com a classificação de Spina em 1979, que se caracteriza 

como a classificação mais utilizada pelos profissionais da área odontológica (Figura 1). 

Nessa amostra, verificaram que 53% das crianças acometidas eram do gênero 

masculino. Verificaram também, que as fissuras transforame (72,6%) e as fissuras 

unilaterais esquerdas (61,3%) foram as mais freqüentes. Concluíram então que a maior 

prevalência de fissura pós-forame ocorre no sexo feminino e as fissuras transforame no 

sexo masculino. 

 

         Carlini et al. (2000) afirmaram que as fissuras labiopalatinas são consideradas as 

alterações congênitas de face com maior incidência mundial, no Brasil ocorreu na 

proporção de 1:650 nascimentos, havendo uma estimativa de 225.000 portadores dessas 

lesões no país inteiro, sendo a relação homem/ mulher de 3:2 (a estrutura mais afetada 

no homem, é o lábio e na mulher, o palato). 
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Figura 1 – Classificação das fissuras labiopalatinas baseada no forame incisivo segundo 

Spina em 1979. 

 

 

 

Fissuras Pré-Forame Incisivo 

 

São as fissuras labiais unilateral, bilateral 

e mediana. 

 

 

Fissuras Transforame Incisivo 

 

São as de maior gravidade, unilaterais ou 

bilaterais, atingindo lábio, arcada alveolar 

e palato. 

 

 

Fissuras Pós-Forame Incisivo 

 

São fissuras palatinas, em geral mediana, 

que podem situar-se apenas na úvula, ou 

nas demais partes do palato duro e mole. 

 

Fonte: Cymrot et al. (2010) 

 

 

De acordo com Dutra et al. (2012) na classificação proposta por Spina em 1979, 

o grupo I (pré-forame incisivo) dividida, quanto ao lado acometido em unilateral, 

bilateral e mediana e, quanto à extensão, em incompleta e completa; o Grupo II (trans-

forame incisivo), subdividida em unilateral, bilateral e mediana; o Grupo III (pós-

forame incisivo), denominada completa ou incompleta. O Grupo IV compreende as 

fissuras raras da face, aquelas que não apresentam relação com o palato primário e/ou 

secundário. 

Costa; Takeshita; Farah (2013) baseado na classificação de Spina em 1979 

relataram que dentro dos quatro grupos: pré-forame incisivo, transforame incisivo, pós-

forame incisivo e fissuras raras da face, as fissuras são diferenciadas pela sua 

localização e envolvimento ou não de tecido ósseo. Assim, as fissuras pré-forame 

incisivas são ditas direita, esquerda, bilateral ou ainda mediana (quando envolve linha 

média) e completas ou incompletas (quando apenas em tecido mole). As fissuras 

transforame são classificadas como unilaterais ou bilaterais, e as fissuras pós-forame 

incisivo classificam-se por uni ou bilaterais, e completas ou incompletas. 
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Figura 2 – Classificação das fissuras baseada no número de lados acometidos em 

relação à localização do forame, de acordo com a classificação Spina em 1979.

 
 

Fonte: Cymrot et al. (2010) 

 

 

O cirurgião-dentista na abordagem do paciente com fissura labiopalatina 

 

Rivkin et al. (2000a) apresentaram um estudo sobre o atendimento odontológico 

para o paciente com fissura labiopalatina desde o nascimento até a fase de dentição 

mista. Ressaltaram que o manejo desses pacientes deve ser realizado por uma equipe 

multidisciplinar de profissionais de saúde, em que o cirurgião-dentista tem um papel 

fundamental nas orientações preventivas iniciais. Contudo o dentista precisa ter 

paciência para estabelecer uma boa comunicação, especialmente nos primeiros anos, 

pois as dificuldades de fala e audição são uma ocorrência comum em pacientes com 

fissura de palato. O tempo investido nessa fase inicial é inestimável e visitas de 

acompanhamento devem ser realizadas de quatro ou de seis em seis meses de intervalo, 

ou ainda, devem acontecer com maior frequência, quando e se necessário. Em alguns 

casos são aconselháveis a monitoração cuidadosa da saúde bucal da criança. 
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Afirmaram, Rivkin et al. (2000b) que estes pacientes devem ser encorajados 

para aceitarem a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde bucal. 

Tannure; Moliterno (2007) relataram um caso de uma criança de 07 anos de 

idade, portadora de fissura palatina, que procurou atendimento na clínica de 

Odontopediatria de uma faculdade pública impedida de realizar a cirurgia reparadora, 

devido à presença de lesões cariosas e infecção dentária, podendo ter a possibilidade de 

infecções no trans e pós-operatório. Notaram que a ausência do acompanhamento de 

equipe multidisciplinar nos primeiros anos de vida dessa criança acarretou inúmeros 

prejuízos, entre eles, uma precária condição bucal, deficiências na comunicação e 

problemas psicológicos, decorrentes do atraso da cirurgia reparadora. A palatoplastia 

deve ser realizada por volta do período entre 12 e 18 meses de idade. Concluíram que 

em decorrência das alterações presentes em crianças portadoras de fissura palatina, 

torna-se de suma importância o acompanhamento da equipe multidisciplinar. O 

odontopediatra, ante as anomalias dentárias, maloclusões e alta prevalência de cárie na 

dentição decídua, deve enfatizar a prevenção das doenças bucais e estar preparado para 

orientar pais e responsáveis durante o tratamento reabilitador. 

Tuji et al. (2009) analisaram a interação de várias especialidades na reabilitação 

de pacientes lábio e/ou palato fissurados. Constataram que a reabilitação de pacientes 

com essas fissuras devem ser feitas por uma equipe multidisciplinar experiente, sendo 

muito importante a interdisciplinaridade entre os profissionais reabilitadores. É 

indispensável o uso de um protocolo clínico, que é essencial para o entendimento do 

tratamento e reabilitação dos pacientes.  

Alonso et al. (2010) constataram que os protocolos de atendimento 

multiprofissional são tentativas para obtenção dos melhores resultados estéticos e 

funcionais possíveis no tratamento dos pacientes fissurados. Concluíram que a 

padronização pode melhorar os resultados, mesmo em um curto período de tempo.  

Foi destacado e afirmado por Costa (2011) que o atendimento odontológico 

preventivo de indivíduos com fissura labiopalatina não difere daqueles sem fissuras. 

Cabe ao cirurgião-dentista orientar sobre o procedimento de higiene bucal que deve ser 

realizado. As particularidades são as dentições decíduas e permanentes das crianças 
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fissuradas. Há razões importantes para o acompanhamento sistemático do 

odontopediatra durante todo o processo reabilitador. 

Kuhn et al. (2012) ressaltaram que o papel do cirurgião-dentista na abordagem 

do paciente fissurado não deve ser restringido apenas ao tratamento odontológico. No 

primeiro contato deve haver uma aproximação com o paciente e a família, a fim de 

conhecer a saúde geral desse, para melhor tratá-lo. Deve-se considerar ainda, um 

programa permanente da saúde bucal, com a integração de medidas preventivas e 

reabilitação bucal. O sucesso do tratamento odontológico desses pacientes tem como 

base a tríade: paciente, dentista e cuidador. O cirurgião-dentista tem um papel 

fundamental na reabilitação da fissura labiopalatina, mas o completo estabelecimento da 

saúde bucal e geral do paciente só será possível com a efetiva participação de uma 

equipe multidisciplinar, com ênfase na relação de confiança desta com o paciente e com 

sua família. 

 

Protocolo de tratamento 

Tuji et al. (2009) destacaram a importância da elaboração de um protocolo para 

o tratamento dos pacientes fissurados labiais, que deve ser dividido em etapas pré-

cirúrgica, cirúrgica e pós-cirúrgica. Na etapa pré-cirúrgica faz-se a triagem, onde os 

profissionais têm o primeiro contato com o paciente, que são responsáveis pela 

identificação da deformidade e contato com o setor de apoio. Após um ano de cirurgia, 

deve haver revisões com o cirurgião plástico; o fonoaudiólogo acompanha o 

desenvolvimento da fala; o ortodontista começa o seu programa de atendimento; e o 

otorrino faz avaliações a cada seis meses até que a audição se normalize. Aos quatro 

anos e meio são feitos os traçados cefalométricos com encontro da equipe 

multidisciplinar. A primeira consulta é marcada com o ortodontista antes da erupção dos 

primeiros molares. O enxerto do osso alveolar é realizado juntamente com o tratamento 

ortodôntico antes da erupção dos caninos. Dos treze aos dezoito anos avalia-se o 

crescimento facial e a necessidade de se fazer cirurgia ortognática. O ortodontista 

desempenha importante papel no diagnóstico e no tratamento da fissura. O cirurgião 

bucomaxilofacial avalia: a forma facial, função facial, posição da mandíbula e a 

colocação de enxertos ósseos alveolares primários e secundários.   
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Segundo Tuji et al. (2009) no protocolo de atendimento e/ou tratamento, a 

reabilitação completa do paciente deverá ser seguida geralmente nesta sequência: 

período embrionário, quando diagnosticada uma fissura no feto. Após esse diagnóstico, 

os pais deverão ser acompanhados pelo geneticista, pelo psicólogo e pela assistente 

social (neste período de tratamento mostrará o percurso a ser seguido para uma boa 

reabilitação). 

 Da 1ª semana ao 3º mês de vida, informações sobre o tratamento serão 

dadas pela assistente social à família, que também receberá auxílio 

psicológico. A criança fissurada será atendida por pediatras visando ao 

seu equilíbrio sistêmico. Nesse período de tratamento, a fonoaudiologia 

atua na tentativa de melhorar a sucção da criança; a odontopediatria faz 

procedimentos preventivos e educação alimentar; o protesista pode 

contribuir com a confecção de uma placa acrílica para vedar a fissura e 

facilitar a alimentação da criança. O terapeuta ocupacional ensinará 

técnicas de alimentação aos pais da criança juntamente com o 

nutricionista.  

 Do 3º ao 6° mês, caso a criança esteja em boas condições clínicas, é 

realizada a queiloplastia pelo cirurgião plástico. 

  Do 6º ao 12º mês, é dada a sequência com terapia clínica básica com a 

nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontopediatria, 

periodontia, pediatria, enfermagem, psicologia, assistência social e 

avaliações da audição com o otorrino a cada seis meses.  

 Do 12º ao 15º mês, é realizada a palatoplastia pelo cirurgião plástico, 

quando a criança esteja em boas condições sistêmicas. 

  Do 15º mês ao 5º ano, é feito o acompanhamento do paciente pela 

pediatria, psicologia, fonoaudiologia (laboratório de voz), nutrição, 

periodontia, prótese, odontopediatria, ortodontia, enfermagem, 

otorrinolaringologia e o refinamento da cirurgia.  

 Do 7º ao 8º ano, é realizado procedimento preventivo na dentadura mista 

do paciente pelo ortodontista.  
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 Do 7º ao 9º ano, ocorre a maior parte do crescimento craniofacial da 

criança. Assim é realizado o enxerto ósseo secundário pelo cirurgião 

bucomaxilofacial.  

 Do 9º ao 16º ano, inicia-se o tratamento corretivo dos dentes pelo 

ortodontista.  

 Do 13º ao 18º ano, caso seja preciso, o paciente será submetido à 

cirurgia ortognática pelo cirurgião bucomaxilofacial. 

Além deste protocolo outros recursos podem ser utilizados para melhorar a 

condição do paciente fissurado.Moreira (2010) cita o uso das próteses palatinas como 

tratamento em situações que a cirurgia não é considerada uma opção primária. O 

tratamento protético é utilizado seja como tratamento provisório ou definitivo, sendo 

uma alternativa para pacientes fissurados com impossibilidade do tratamento cirúrgico.  

Mas existem também casos em que a próteses palatinas são contra indicadas, como em 

pacientes com retardo mental que não são bons candidatos para prótese; pacientes e/ou 

parentes de pacientes não cooperativos, pois nesses casos, não seria dada a atenção 

adequada à higiene e por isso não devem ser sugeridas. 

Leal et al. (2014) viram que, diante da impossibilidade do uso das próteses, a 

ação de obturadores palatinos (auxiliares da fala), em pacientes com insuficiência 

velofaríngea, foram efetivos. Com os resultados obtidos, os autores afirmaram que o 

emprego de obturadores palatinos auxiliares da fala, em pacientes de fissuras palatinas 

com insuficiência velofaríngea, aumentou a hipernasalidade do fonema /i/ e a emissão 

de ar nasal. Afirmaram também que a hipernasalidade do fonema /u/ e a função 

velofaríngea não sofreram alterações significantes. 

 

 

Recursos para facilitar a alimentação 

Tannure; Moliterno (2007) citaram que diante da impossibilidade da 

amamentação natural dos pacientes com fissura labiopalatina, é importante o primeiro 

contato com a mamadeira muito precocemente. Nesses casos, deve-se dar preferência a 

bicos de látex e, caso haja necessidade, recomenda-se ampliar o furo do bico para até 



  12 
 

1mm de largura para facilitar a sucção. Placas obturadoras podem ser confeccionadas 

com o objetivo de melhorar a sucção. 

Tuji et al. (2009) constataram que para melhorar a sucção da criança são 

necessários procedimentos preventivos e educação alimentar, além da confecção de uma 

placa acrílica para vedar a fissura e facilitar a alimentação da criança, que deve ser 

aliada à informação sobre técnicas de alimentação aos pais da criança, juntamente com 

o nutricionista.  

Rosa; Serra (2011) verificaram que é importante o aconselhamento e a 

orientação dos familiares do cliente fissurado, sobre as melhores técnicas alimentares, 

para que estas possam se alimentar melhor e mais facilmente, diminuindo assim, a 

ansiedade dos pais. No aleitamento materno deve colocar o recém-nascido cinco 

minutos em cada seio para estimular a descida do leite. Já a mamadeira precisa ter o 

bico ortodôntico e o furo um pouco para cima e um comprimento que não interfira na 

direção do crescimento da face. Os bicos longos demais podem interferir no 

desenvolvimento da face, dessa forma os bicos devem ser flexíveis para se adaptarem 

bem à boca e o furo permitindo um adequado fluxo de leite. 

 

DISCUSSÃO 

 

Características das fissuras labiopalatinas 

 

Segundo Hiremath et al. (2016) as fissuras labiopalatinas são reconhecidas como 

uma interrupção da estrutura facial normal e constituem o exemplo mais conhecido das 

anomalias craniofaciais. Tovani e Palone (2015) complementam esclarecendo que nas 

fissuras labiopalatinas a insuficiência velofaringea ocorre em resposta a um defeito 

anatômico ou funcional devido a falta de tecido suficiente no palato para proporcionar o 

fechamento velofaríngeo de maneira adequada.  

Cymrot et al. (2010) também relatam que as fissuras labiopalatinas são uma das 

mais frequentes anomalias congênitas orofaciais. Elas acometem o terço médio da face 

sendo ocasionadas pela não fusão dos ossos maxilares durante a sexta e a décima 

semana de vida intra-uterina. Dixon et al. (2011) esclarecem que esta anomalia não é 
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uma das principais causas de mortalidade, mas pode causar morbidade considerável 

para as crianças afetadas. 

GUPTA et al. (2016) ressaltam que a fissura labiopalatina é considerada pela 

Organização Mundial da Saúde como um  importante problema de saúde oral, pois afeta 

o paciente nos aspectos psicológicos, estéticos e funcionais. No mesmo sentido, 

Hiremath et al. (2016) enfatizam que o principal problema da fissura labiopalatina é a 

dificuldade de obter uma boa alimentação, fator necessário para o crescimento e 

desenvolvimento dos lactantes. Seguindo este raciocínio, Mitra et al. (2016) informam 

que a repercussão na fala, audição, aparência e cognição pode causar efeitos adversos a 

longo prazo em relação a saúde e integração social desses pacientes, informam também 

que a fissura labiopalatina é uma doença multifatorial. 

Rosa e Serra (2011) verificaram em seus estudos que esta anomalia afeta o 

desenvolvimento dos dentes decíduos e permanentes, e ainda pode ocorrer ausência 

congênita e presença de dentes supranumerários. Observaram também a presença de 

dentes girovertidos, fusões dentárias, um grande número de dentes atópicos, conóides, 

retidos, anquilosados, hipoplasias dentinárias, quando comparados com as populações 

normais. As maloclusões são comuns e o prognatismo mandibular é mais causado pela 

retrusão da maxila do que da protusão da mandíbula. Em relação às doenças bucais mais 

prevalentes num grupo de crianças fissuradas estão as maloclusões (86%), cárie (75%), 

anomalias dentárias (53%), doenças periodontais (42%), e traumatismos (11%). 

Cymrot et al. (2010) relatam que as fissuras podem ser um achado isolado ou 

ocorrer em associação com outros distúrbios, como componente de uma síndrome e em 

diversos graus de severidade. Diante deste relatado feito por Cymrot et al. (2010) 

Tovani e Palone (2015) são da opinião de que é necessário um tratamento físico por 

meio de cirurgia ou uso de prótese e de um tratamento funcional com base na 

fonoterapia. Corroborando com eles, Costa et al. (2016) também ressaltam a 

importância de se promover  iniciativas de prevenção que se dediquem à orientação dos 

cuidadores, a necessidade de cirurgias primárias e da importância delas serem realizadas 

em tempo previsto, pois uma cirurgia tardia acarreta vários problemas na qualidade de 

vida do indivíduo. 
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Classificação das fissuras labiopalatinas 

As fissuras labiopalatinas foram classificadas por Spina em 1979, levando em 

consideração o forame  incisivo, em: fissuras pré-forame, transforame e pós forame e de 

acordo com o lado acometido em: unilateral e bilateral e quanto a extensão, em: 

completa e incompleta.(CYMROT et al.,2010). 

Dutra et al. (2012) apresentou em seu trabalho a classificação proposta por Spina 

em 1979, da seguinte forma: Grupo I (pré forame incisivo) dividido quanto ao lado 

acometido em unilateral, bilateral e mediana, e quanto à extensão em completa e 

incompleta. Grupo II (trans forame incisivo) subdividida em unilateral, bilateral e 

mediana. Grupo III (pós forame incisivo) denominada completa ou incompleta. O grupo 

IV compreende as fissuras raras da face (aquelas que não apresentam relação com o 

palato primário ou secundário. 

Seguindo esta classificação, nos estudo de Cymrot et al. (2010) foi observado 

que 53% das crianças acometidas eram do gênero masculino, verificaram também que 

as fissuras transforame (72,6%) e as unilaterais esquerdas (61,3%) foram as mais 

frequentes. Concluiram que a maior prevalência de fissura pós forame ocorre no sexo 

feminino e as transforames ocorrem no sexo masculino. Contribuindo com estes dados, 

Carlini et al. (2000) afirmaram que as fissuras labiopalatinas são consideradas  as 

alterações congênitas da face com maior incidência mundial, no Brasil ocorreu na 

proporção de 1:650 nascimentos, havendo uma estimativa de 225.000 portadores dessas 

lesões no país inteiro, sendo a relação homem/mulher de 3:2 e que a estrutura mais 

afetada no homem é o lábio e na mulher o palato. 

De acordo com o apresentado pelos autores, Carlini et al. (2000); Costa, 

Takeshita, Farah (2013); Cymrot et al. (2010); Dutra et al. (2012) a classificação 

proposta por Spina em 1979 foi dividida em grupos A,B,C,D,E,F,G e H, onde A - 

Fissura labial esquerda pré forame incompleta, B – Fissura labial bilateral pré forame 

incompleta, c – Fissura labial esquerda pré forame completa, D – Fissura labial bilateral 

pré forame completa, E – Fissura labial esquerda transforame completa, F – Fissura 

labial bilateral transforame completa, G – Fissura palatina pós forame completa, H – 

Fissura palatina pós forame incompleta. 
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O papel do cirurgião dentista na abordagem do paciente com fissura labiopalatina 

 

Rivkin et al (2000a) ressaltaram que o manejo dos pacientes portadores de 

fissura labiopalatina deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar de profissionais 

da saúde, em que o cirurgião dentista tem papel fundamental nas orientações 

preventivas iniciais e que o tempo investido nesta fase inicial é inestimável e visitas de 

acompanhamento devem ser realizadas de quatro ou de seis em seis meses de intervalo 

ou ainda devem acontecer com maior frequência quando necessário. Rivkin et al. 

(2000b) reforçam neste segundo estudo que os pacientes devem ser encorajados a 

aceitarem a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde bucal. 

Tanure e Moliterno (2007); Costa (2011) são da opinião de que o odontopediatra 

deve enfatizar a prevenção das doenças bucais e estar preparado para orientar os pais e 

responsáveis durante o tratamento reabilitador. Costa (2011) é da opinião de que o 

atendimento odontológico preventivo de indivíduos com fissura labiopalatina não difere 

daqueles sem fissura. 

Kuhn et al. (2012) concordam com Tanure e Moliterno (2007) e Costa (2011)  

no sentido de que o cirurgião dentista tem um papel fundamental na reabilitação da 

fissura labiopalatina. 

Rivkin et al. (2000a); Tanure e Moliterno et al. (2007);Tuji et al. (2009); Alonso 

et al (2010); Kuhn et al. (2012) destacaram a importância da elaboração de um 

protocolo multidisciplinar para promover a uniformização e padronização do 

atendimento prestado aos pacientes com fissura labiopalatina. Ele é dividido em 3 

etapas: pré-cirurgica, cirúrgica e pós-cirurgica, tendo início  na 1ª semana de vida. 

Contribuindo com o tratamento dos pacientes com fissura labiopalatal, Moreira (2010) 

cita o uso de próteses palatinas como tratamento provisório ou definitivo, este tipo de 

tratamento é mais indicado para pacientes com impossibilidade de tratamento cirúrgico. 

O próprio Moreira (2010) alerta que existem casos em que as próteses são contra 

indicadas como no caso de pacientes com retardo mental e pacientes com cuidadores 

não cooperativos. Leal et al. (2014) propõe um outro tipo de tratamento para estes 

pacientes impossibilitados de usar próteses, que é o uso de obturadores palatinos,  

verificaram que como auxiliar da fala eles foram efetivos. 
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Recursos para facilitar a alimentação 

Tanure e Moliterno (2007) citaram que na impossibilidade da amamentação 

natural dos pacientes com fissura labiopalatina é importante o primeiro contato com a 

mamadeira. Deve-se dar preferência ao bico de látex com o furo ampliado para até 1mm 

de largura.  

Tanure e Moliterno (2007); Tuji et al. (2009) indicam o uso de placas 

obturadoras para vedar a fissura e facilitar a alimentação. 

Tuji et al. (2009) ainda ressaltam a necessidade de procedimentos preventivos, 

educação alimentar e orientação dos pais quanto a forma de alimentar a criança 

juntamente com o nutricionista. 

Rosa e Serra (2011) corroboram com Tanure e Moliterno (2007) e Tuji et al. 

(2009) alertando que os bicos longos demais podem interferir no desenvolvimento da 

face. 

Kuhn et al. (2011); entendem que o estabelecimento completo da saúde bucal e 

geral do paciente só pode ser alcançado quando o seu tratamento for realizado de forma 

multidisciplinar com todos os profissionais envolvidos que vai de encontro com a 

opinião de Rivkin et al. (2000a); Tujiet al. (2009) e Alonso et al. (2010).  

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com a literatura consultada, conclui-se que: 

 

 As fissuras Labiopalatinas desencadeiam uma série de alterações que 

comprometem a fala, nutrição, audição, estética, alterações dentais e psicológicas que 

afetam diretamente a vida do paciente. 

 

 As fissuras labiopalatinas são classificadas em: pré forame completas ou 

incompletas, bilateral ou unilateral. Transforame completas, unilateral ou bilateral. Pós 

forame completas ou incompletas. E fissuras raras da face. 
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 A padronização do tratamento dos pacientes portadores de fissura labiopalatina, 

mediante protocolo de atendimento multidisciplinar, demonstra melhora nos resultados 

encontrados, mesmo com curto período de avaliação. 

 

 

 O tratamento considerado mais eficaz para os pacientes fissurados é o realizado 

por  uma equipe multidisciplinar composta por vários profissionais das várias áreas da 

saúde, e que o cirurgião dentista tem papel fundamental no controle das infecções 

bucais e no reestabelecimento estético e funcional desses pacientes. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE DENTIST'S IN THE APPROACH TO THE PACIENT WITH 

CLEFT LIP AND PALATE 

 

The aim of this study was to conduct a literature review of the cleft lip and palate 

highlighting and reviewing its etiology and classification, the importance of the dentist 

in the patient with the treatment of this deformity. Cleft lip and palate is a major health 

problem because it affects the patient psychologically, aesthetically and functionally. 

This deformity affects the speech, hearing and appearance, which affect the social 

integration of the individual. In newborn growth phase, they lose weight and become 

malnourished due to the difficulty of breastfeeding and over age other problems arise, 

such as difficulty chewing, TMJ disorder, periodontal problems, cavities, among others. 

The role of the dentist is very important in the management of patients with cleft lip and 

palate it is in their area of expertise that this deformity is manifested. Based on the 

literature we conclude that the cleft lip and palate can trigger a number of changes that 

could compromise the talks, nutrition, hearing, aesthetic, dental and psychological 

changes, other tooth. Thus, the oral and overall reestablishment of the patient is only 

possible if all the professionals involved in their treatment interact in a multidisciplinary 

way. 

 

Key-words: Cleft lip and palate. Deformity. Cranio facial anomalies. 
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