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O que é fissura labial ou fissura palatina?

Fissura labial é a separação do lábio superior em duas partes, algo que atinge um em cada 550 bebês

no Brasil. Tal como a fissura palatina, a fissura labial é causada pela junção inadequada dos dois lados

da face quando o bebê ainda está no útero. Embora ninguém saiba ao certo o porquê desta deficiência,

ela tende a ser hereditária. Os desequilíbrios hormonais, as deficiências nutricionais e certas drogas

utilizadas durante a gestação podem ser apontadas como possíveis causas.

A fissura palatina ocorre quando há uma abertura direta entre o palato, ou céu da boca, e a base do

nariz. Durante a gestação, o maxilar superior do bebê não se fecha como deveria, deixando uma falha.

A fissura palatina é um problema mais grave que a fissura labial, embora ambos requeiram uma

cirurgia corretiva.

Dificuldades de alimentação, de respiração e de fala, além de problemas psicológicos são algumas das

dificuldades enfrentadas por uma criança com fissura labial ou palatina. A fim de se corrigir esse

problema, é aconselhável tratar-se com uma equipe médica, incluindo um cirurgião plástico, cirurgião

bucomaxilo-facial, otorrinolaringologista (especialista em orelha, nariz e pescoço), cirurgião-dentista e

um ortodontista.

Como saber se o meu bebê tem uma fissura labial ou fissura palatina?

O obstetra que fizer o seu parto provavelmente lhe dirá imediatamente se o bebê tem uma fissura

labial ou palatina. A fissura labial é facilmente reconhecível. Uma fissura palatina pode variar em

tamanho, desde uma pequena fenda até um grande orifício no céu da boca, e se tornará aparente logo

após o nascimento, se não de imediato. Quanto um bebê com fissura palatina tenta se alimentar, os

alimentos líquidos podem sair pelo seu nariz – problema que pode ser controlado com o auxílio de

mamadeiras especiais e outros cuidados , até que o bebê tenha idade suficiente para ser submetido à

cirurgia.
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Como são tratados os casos de fissura labial ou fissura palatina?

Fechar uma fissura labial através de cirurgia é mais simples do que corrigir uma fissura palatina. O

procedimento é geralmente realizado nos três ou quatro primeiros meses de vida e a cicatriz tende a

desaparecer com o passar do tempo.

No caso de uma fissura palatina, a cirurgia é adiada até que a criança complete um ou dois anos de

vida, quando o maxilar superior já alcançou seu crescimento normal. Se o problema é extenso, a

cirurgia pode ser adiada até que a criança atinja cinco a sete anos, a fim de evitar problemas

estruturais. Em alguns casos a cirurgia não é possível ou pode não fechar totalmente a fenda. Nestes

casos, um aparelho parecido com uma dentadura, chamado de obturador, é feito a fim de encobrir a

abertura e permitir que a criança se alimente naturalmente.

Dependendo da gravidade da fissura palatina, podem ser necessárias cirurgias múltiplas no decorrer

de um longo período. Um cirurgião plástico e/ou bucomaxilo-facial realizam uma cirurgia corretiva na

face, enquanto que um cirurgião-dentista, cirurgião geral, otorrinolaringologista e/ou ortodontista

fazem aparelhos para corrigir quaisquer defeitos.

Uma equipe de profissionais de saúde oferecerá orientação e encorajamento durante os tempos mais

difíceis, desde o nascimento até o tratamento. Com os avanços das técnicas cirúrgicas e aparelhos

corretivos, os prognósticos para as crianças que nascem com fissura labial ou palatina são excelentes.

À medida que a criança se desenvolve, pouco se nota a fissura.

Visite o www.colgate.com.br
Sua fonte de informações na Internet para ter um sorriso atraente e saudável, juntamente com as
últimas novidades e indicações sobre higiene bucal

© 2002 Colgate-Palmolive Company.  Todos os direitos reservados.  O uso das informações contidas
neste site está sujeito aos termos de nossa Declaração Legal/de Privacidade.  Todas as informações
são armazenadas e usadas de acordo com a declaração sobre privacidade.

linares_m
Informações sobre saúde bucal


	Dentist Name2: 
	Dentist Name: 
	Address2: 
	Address: 
	address2: Digite seu endereço
	asdf: Digite seu telefone e endereço de email.
	Phone2: 
	Phone: 
	instructions: Personalize este artigo, preenchendo os campos e clique em imprimir artigo.
	instructions2: Se você não quizer personalizar clique somente em imprimir artigo.
	Dentist Name instruct: Digite seu nome ou o nome de sua área.
	print: 
	bullet: l


