
18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 
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FLUXOGRAMA DA PRIMEIRA CONSULTA AO NEONATO COM FISSURA 

LABIOPALATINA: ATUAÇÃO DO ACADÊMICO EM ÂMBITO HOSPITALAR 

 

Diuliana Moreira Mainardes (acadêmica de Odontologia, diuliana.mm@gmail.com)1 

Luiz Ricardo Marafigo Zander (residente em Neonatologia, zanderodonto@gmail.com)2 

Tainá Eloise Weber (fonoaudióloga, tainaeloiseweber@gmail.com)3 

Fabiana Bucholdz Teixeira Alves (coordenadora, fabi.bucholdz@gmail.com)4 

 

Resumo: As fissuras labiopalatinas causam um importante impacto fonético, auditivo, nutricional e na aparência 

que influenciam diretamente na autoestima, relações interpessoais e inserção do indivíduo no meio 

socioeconômico e cultural. Assim, é fundamental ao fissurado acompanhamento precoce e de qualidade, realizado 

por uma equipe multiprofissional capacitada, com abordagem interdisciplinar e tratamento integral, desde o 

nascimento. O objetivo deste estudo foi apresentar a elaboração de um fluxograma do primeiro atendimento em 

âmbito hospitalar ao neonato com fissura labiopalatina, a fim de orientar e qualificar a conduta do cirurgião 

dentista. O fluxograma foi realizado junto as atividades do projeto de extensão Saúde Bucal Materno Infantil, 

aonde o acadêmico de Odontologia durante suas atividades participou de discussões junto a Residência 

Multiprofissional em Neonatologia frente a recepção do recém-nascido fissurado. O Fluxograma da primeira 
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consulta em âmbito hospitalar ao neonato com fissura labiopalatina foi composto de três partes principais: Primeiro 

contato com o paciente, Exame clínico e Manejo clínico. Conclui-se que o fluxograma proposto visa propiciar um 

correto direcionamento da assistência ao paciente fissurado e o projeto de extensão SBMI proporcionou a inserção 

do acadêmico de Odontologia na prática colaborativa, promovendo a educação interprofissional frente às diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Palavras-chave: Fenda Labial. Fissura Palatina. Práticas interdisciplinares. Fluxo de Trabalho. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Saúde Bucal Materno Infantil (SBMI). 

 

PÚBLICO-ALVO  

Neonatos e puérperas assistidos nas dependências do Hospital Universitário Materno 

Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUMAI-UEPG), acadêmicos e residentes 

envolvidos com a prática assistencial do binômio mãe-bebê desde o nascimento, até os mil dias 

de vida. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e todos os municípios referenciados para nascimentos no HUMAI-

UEPG. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do Projeto SBMI são executadas nas dependências do HUMAI-UEPG e no 

Ambulatório de Odontologia Neonatal, junto ao Programa de Residência Multiprofissional em 

Neonatologia do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-

UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que ocorrem entre a 4ª e 12ª 

semana do período embrionário, devido à ausência de fusão dos processos maxilar e médio-

nasal (KATCHBURIAN; ARANA, 2017) e estão relacionadas a fatores genéticos e ambientais 

que podem estar isolados ou em conjunto, constituindo uma herança multifatorial. Mais da 

metade dos indivíduos fissurados apresenta familiares com essa condição e os fatores 

ambientais mais frequentemente associados são: nutricionais, tóxicos, estresse materno, uso de 
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medicamentos, radiações ionizantes, infecciosos e tabagismo durante o período gestacional 

(MODOLIN; CERQUEIRA, 1997; COSTA; BORGES; DE ALMEIDA, 2020). 

São as mais frequentes malformações faciais e estima-se a ocorrência de 1 fissurado 

para cada 650 nascimentos mundialmente (CAPELOZZA FILHO, SILVA FILHO, 1994; 

ALONSO et al., 2009, WEHBY; CASSEL, 2010). A maioria dos indivíduos fissurados não 

apresenta nenhuma outra anormalidade, porém, sabe-se que de 30 a 50% dos acometidos podem 

possuir alguma síndrome (COSTA; BORGES; DE ALMEIDA, 2020).  

No Brasil, a classificação mais utilizada é a de Spina, que divide as fissuras em quatro 

grupos: fissuras pré-forame incisivo ou fissuras labiais, fissuras pós-forame incisivo ou fissuras 

palatina, fissuras transforame incisivo ou fissuras labiopalatinas e fissuras raras da face (SPINA 

et al., 1972, COSTA; BORGES; DE ALMEIDA, 2020). 

As fissuras labiopalatinas causam um importante impacto fonético, auditivo, 

nutricional e na aparência do portador, influenciando de maneira prolongada sua saúde e a 

integração social (AMARAL, 1996; BARBOSA et al. 2018). Diante disso, é fundamental ao 

fissurado acompanhamento precoce e de qualidade, realizado por uma equipe multiprofissional, 

com abordagem interdisciplinar e tratamento integral, desde o nascimento até a fase adulta, 

proporcionando ao indivíduo uma integração social favorável (COSTA; BORGES; DE 

ALMEIDA, 2020). 

 

OBJETIVOS 

Apresentar o fluxograma do primeiro atendimento em âmbito hospitalar ao neonato com 

fissura labiopalatina, a fim de orientar e qualificar a conduta do cirurgião dentista. 

 

METODOLOGIA 

O acadêmico de Odontologia inserido no projeto de extensão Saúde Bucal Materno 

Infantil (SBMI), durante suas atividades participou de discussões na Residência 

Multiprofissional em Neonatologia frente a recepção do recém-nascido fissurado. Diante da 

literatura científica, elaborou o fluxo presente. Após foi revisado em conjunto com a equipe de 

enfermagem, fonoaudiologia, medicina pediátrica e serviço social. Por fim, foi utilizado o 

software power point para diagramação do fluxograma. 
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RESULTADOS 

O Fluxograma da primeira consulta em âmbito hospitalar ao neonato com fissura 

labiopalatina (Figura 1) foi composto de três partes principais: Primeiro contato com o paciente, 

Exame clínico e Manejo clínico. 

Figura 1 - Fluxograma de atendimento em âmbito hospitalar ao neonato com fissur labiopalatina 

                    

Legenda: Fluxo de atendimento em âmbito hospitalar do neonato com fissura lábio palatina, desde o nascimento 

até o encaminhamento para centro especializado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fissuras labiopalatinas causam um importante impacto fonético, auditivo, nutricional 

e na aparência que influenciam diretamente na autoestima, relações interpessoais e inserção do 

indivíduo no meio socioeconômico e cultural. Assim, é fundamental ao fissurado 

acompanhamento precoce e de qualidade, realizado por uma equipe multiprofissional 

capacitada, com abordagem interdisciplinar e tratamento integral, desde o nascimento até a fase 

adulta, proporcionando ao indivíduo uma integração social favorável. O fluxograma proposto 

propicia o correto direcionamento da assistência ao paciente fissurado. Neste sentido, o projeto 

de extensão SBMI proporcionou a inserção do acadêmico de Odontologia na prática 

colaborativa, promovendo a educação interprofissional frente às diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

APOIO 

Financiamento de bolsa para o profissional de saúde na modalidade Residência 

Multiprofissional em Neonatologia pelo Ministério da Saúde. 

 

REFERÊNCIAS 

ALONSO, N. et al. Fissuras labiopalatinas: protocolo de atendimento multidisciplinar e 

seguimento longitudinal em 91 pacientes consecutivos. Rev. bras. cir. plást, v. 24, n. 2, p. 176-

181, 2009. 

 

AMARAL, V. L. A. R. Aspectos psicológicos, problemas sociais e familiares associados às 

fissuras labio palatinas. In: Tratamento das fissuras labiopalatinas. 1996. p. 19-24. 

 

BARBOSA, J. S. et al. Dificuldades enfrentadas por crianças com fissura labial e/ou 

palatina. Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS, v. 5, 

n. 1, p. 67, 2018. 

 

CAPELOZZA FILHO, L.; SILVA FILHO, O. G. Fissuras lábio palatais. In: Ortodontia para 

fonoaudiologia. 1994. p. 196-239. 

 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

6 

COSTA, N. F.; BORGES, A. L. L.; DE ALMEIDA, S. A. Fissuras palatinas, inovações e novos 

meios de tratamento: um estudo introdutório. Facit Business and Technology Journal, v. 1, 

n. 14, 2020. 

 

KATCHBURIAN, E.; ARANA, V. Histologia e embriologia oral: texto, atlas, correlações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 277. p. 

 

MONDOLIN, M. L. A.; CERQUEIRA, E. M. M. Etiopatogenia. In: ALTMANN, E. B. C. 

Coord. Fissuras lábio palatinas. São Paulo: Pró-fono, 1997. 

 

SOUZA, R. C. C. Odontologia Especial Pediátrica: correlação prática e evidências. 1. ed. 

São Paulo: Quintessence Editora, 2020. 377. p. 

 

SPINA, V. P. J. M. et al. Classificação das fissuras lábiopalatinas: sugestão de 

modificação. Rev Hosp Clin Fac Med S Paulo, v. 27, n. 1, p. 5-6, 1972. 

 

WEHBY, G. L.; CASSELL, C. H. The impact of orofacial clefts on quality of life and 

healthcare use and costs. Oral Diseases. v. 16, n. 1, jan. 2010, p. 3-10. 

 


