
INTRODUÇÃO
A fissura labial e a fenda palatina, conhecidas

popularmente por vários nomes como lábio leporino e

goela de lobo são malformações congênitas de

apresentação variável, que ocorrem durante o

desenvolvimento do embrião. O primeiro desafio que as

crianças têm ao nascer com uma malformação

congênita é de sofrer interferências em seu dia-a-dia

(ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000), a maior é a

dificuldade para alimentar-se, podendo ocasionar

desnutrição, anemia, pneumonia aspirativa e infecções

de repetição (RIBEIRO; MOREIRA, 2005).

FISSURA LABIAL E FENDA 

PALATINA
Essa falha no fechamento das estruturas pode

restringir-se ao lábio ou estender-se até o sulco entre os

dentes incisivo lateral e canino, atingir a gengiva, o

maxilar superior e alcançar o nariz. Na fenda palatina, a

abertura pode atingir todo o céu da boca e a base do

nariz, estabelecendo comunicação direta entre um e

outro, podendo, ser responsável pela ocorrência de

úvula bífida.

Há diversas classificações das fissuras labiopalatinas,

tomando com base aspectos morfológicos e/ou

embrionários. A mais utilizada no Brasil é a formulada

por Spina et al. (1972), que tem como referência

anatômica o forame incisivo e o limite entre o palato

primário e o secundário.

Os diagnósticos de enfermagem possíveis para uma

criança portadora da patologia são: deglutição

prejudicada, nutrição prejudicada, risco de

broncoaspiração, dentição prejudicada, mucosa oral

prejudicada, enfrentamento familiar comprometido,

sofrimento espiritual, interação social prejudicada, risco

de sufocação, risco de baixa autoestima situacional.

TRATAMENTO
As fissuras labiopalatinas não são alterações de caráter

estético apenas, tratamento é de abordagem

multidisciplinar e deve ser iniciado o quanto antes, a

partir dos 3 meses do bebê. Para a fenda palatina é

indicada a cirurgia a partir dos 18 meses. A cirurgia tem

como objetivo uma reabilitação morfológica, funcional e

psicossocial do paciente.

CUIDADOS GERAIS COM O BEBÊ 

ANTES E APÓS A CIRURGIA
Alguns cuidados especiais são necessários como: o

recém-nascido deve ser amamentado ou alimentado na

posição semi-sentada. Nunca com a cabeça deitada

para que os alimentos ou o leite volte pelo nariz, deve-

se fazer paradas durante as mamadas, para que o bebê

descanse. Depois da mamada, o bebê deve ficar

sempre com a cabeça mais elevada, devido a

regurgitação. A limpeza da região bucal, deve ser

obrigatória antes e depois da mamada, com gaze

molhada em água filtrada. É recomendado a

realização da higiêne da boca e do nariz com astes

flexíveis umidecidas em água filtrada, antes e depois

da alimentação. Após a cirúrgia, a dieta deve ser

apenas líquida e pastosa e a amamentação deverá

ser feita após 1 semana, para evitar que os pontos

se abram. A ida ao dentista após a cirurgia é

importante, pois será feita avaliação para saber se

ainda precisará passar por outra operação como

cirurgia dentária ou uso de aparelhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que haja um tratamento eficaz, é necessário

que seja feito por uma equipe multidisciplinar

envolvendo ginecologista obstetra, geneticista,

cirurgião plástico, pediatra, nutricionista,

fonoaudiólogo, psicólogo e odontólogo (RIBEIRO;

MOREIRA, 2005). A enfermagem é parte dessa

equipe, atuando no processo de reabilitação, tendo

como objetivo integrar o paciente para assegurar a

continuidade do tratamento.
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