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APRESENTAÇÃO

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), mais conhecido como Centrinho de Bauru, tem em suas origens uma forte
vocação científica. Foi criado por sete docentes da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOBUSP) em 24 de junho de 1967 como Centro de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais,
um centro de estudos interdepartamental dentro da própria Faculdade que, além de fazer
pesquisas, começou a oferecer atendimento às pessoas com fissura labiopalatina.
Em 1976 foi transformado em unidade hospitalar autônoma e passou a receber o nome
de Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais, e em 1998 recebeu nova
denominação: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP), devido à
ampliação do seu campo de atividade. Criado para oferecer tratamento reabilitador integral a
pessoas com fissuras labiopalatinas, com o tempo passou a atender também casos com
síndromes associadas às fissuras e deficiência auditiva.
Ao longo dos seus quase 50 anos o HRAC tornou-se referência internacional em suas
áreas de atuação, principalmente por sua filosofia de reabilitação integral, foco no atendimento
interdisciplinar e humanizado, e o aperfeiçoamento de protocolos de atendimento e novas
tecnologias. A vocação para a pesquisa aplicada, aquela que reverta em benefício à população,
é a principal característica do Hospital.
Na construção de protocolos e tratamentos para as patologias que atende, a equipe
do HRAC acabou criando novos tratamentos, novas alternativas e mudando o protocolo
mundial na área de fissuras labiopalatinas. Também desempenhou papel fundamental para a
inclusão de políticas em saúde auditiva no escopo do SUS, na década de 1990. Estudos
desenvolvidos por pesquisadores do HRAC embasaram cientificamente a formulação das
diretrizes dessas políticas públicas, que inclui a protetização de aparelhos de amplificação sonora
individual (AASI), implantes cocleares (IC) e, mais recentemente, os sistemas de frequência
modulada (Sistema FM).
Para manter a qualidade do serviço prestado, o Hospital segue protocolos de
atendimento para cada área, além de estimular a criação e existência de comissões técnicas e
grupos de estudo, mantendo uma política de pesquisa viva e ativa. Atuante na área de ensino
desde o início da década de 1990, o Hospital oferece programas em nível de pós-graduação
stricto sensu (Mestrado e Doutorado), lato sensu (oito cursos de especialização na área da
saúde), residência médica em otorrinolaringologia, residência multiprofissional em saúde com
foco em síndromes e anomalias craniofaciais, residência multiprofissional em saúde auditiva,
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além de cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento, atualização e prática profissionalizante.
Desde 2005, o HRAC é considerado um hospital universitário de ensino pelos Ministério da
Educação e Ministério da Saúde.
O Hospital desenvolve pesquisas e intercâmbio com instituições do país e do exterior
desde a década de 1980. A formalização de convênios possibilita o desenvolvimento de
pesquisas em nível mundial, uma vez que mantém convênios internacionais firmados com
finalidade de pesquisa, aperfeiçoamento e mobilidade tanto de alunos como de pessoal técnico,
estágios ou pesquisas, inclusive de mestrado e doutorado.
Também integra a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), iniciativa do Ministério
da Ciência e Tecnologia e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Abre
possibilidades, assim, para eventos científicos (cursos, palestras) e desenvolvimento de Grupos
de Interesses Especiais (SIGs, sigla em inglês para Special Interest Groups), com
videoconferências sistematizadas para discussão de casos clínicos e temas de interesse dos
integrantes da Rede, além de atividades de ensino como aulas para outras unidades e defesas
de teses e dissertações.
Em sua história, o HRAC já recebeu várias premiações como instituição, assim como
seus pesquisadores e alunos, individualmente ou em grupo. Tais premiações são consideradas
de grande relevância pela instituição, pois avaliam aspectos como a qualidade do atendimento,
as pesquisas realizadas, o nível do ensino, iniciativas inovadoras, infraestrutura das instalações
e equipamentos, os processos de gestão e a humanização. Prestam-se, assim, como
instrumentos externos de avaliação institucional.
O Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas, hoje transformado em evento
científico anual, objetiva difundir os protocolos de tratamento e a filosofia de atuação do HRAC
a todos os interessados. Os resumos apresentados nesses Anais são apenas uma parcela dos
conteúdos discutidos durante o evento, uma vez que o propósito do material não é encerrar os
temas abordados, mas torná-los referências para o fomento de novas discussões. Nosso objetivo,
portanto, é incentivar a contínua busca, desenvolvimento e disseminação de saberes científicos
para, assim, revertê-los em avanços e melhorias no tratamento e reabilitação de todos aqueles
que de alguma forma se beneficiam com nossa atuação.

Dra. Renata Paciello Yamashita
Coordenadora do 49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas

13

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 1 « Curso Básico

CAPÍTULO 1

C U R SO
B ÁS I C O

14

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 1 « Curso Básico
A Fonoaudiologia no HRAC-USP

Curso Básico (c9)

A FONOAUDIOLOGIA NO HRAC-USP
Dra. Haline Coracine MIGUEL1
Seção de Fonoaudiologia HRAC-USP

A fala é uma função integrante do complexo processo da comunicação, sendo uma das
formas da manifestação da linguagem. Quando esta fala é prejudicada, geralmente repercute
negativamente junto à sociedade e, no caso da fissura labiopalatina, a fala é justamente um
dos aspectos mais estigmatizantes.
As alterações são as mais variadas, podendo ocorrer desde uma leve distorção de algum
fonema, causada por deformidade dentofacial, até o desenvolvimento de hipernasalidade e de
mecanismos compensatórios que tornam a fala ininteligível.
Por apresentar uma variada classe de alterações, o portador de fissura labiopalatina deverá
ser assistido por uma equipe interdisciplinar. A intervenção do grupo de especialistas se faz
muito importante desde o nascimento, pois as deformidades anatômicas mal conduzidas podem
trazer na sua evolução alterações na alimentação, audição, fala, oclusão dentária e estética da
face. O contato entre os integrantes desta equipe irá proporcionar o aproveitamento de todas
as potencialidades do paciente possibilitando o alcance do desejado sucesso terapêutico.
Muitas vezes, a fala comprometida é um dos aspectos mais significativos para o tratamento
devido toda a carga psicossocial que representa. Assim, a adequação da comunicação oral
contribuirá para uma melhor qualidade de vida, favorecendo o estabelecimento de um bom
convívio social, inserção no mercado de trabalho e impedirá que estigmas interfiram na vida
dos indivíduo com fissura labiopalatina.
Basicamente, a comunicação pode estar alterada por atraso na aquisição da fala e da
linguagem, distúrbios articulatórios, distúrbios vocais e distúrbios auditivos.
A atuação fonoaudiológica no contexto interdisciplinar é fundamental, uma vez que a
prevenção, o diagnóstico precoce dessas alterações e o planejamento terapêutico adequado,

1. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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fornecem subsídios para que o desenvolvimento da comunicação oral ocorra de forma
satisfatória.
Os procedimentos realizados no setor de Fonoaudiologia do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP), envolvem desde atuação
junto à equipe de Casos Novos, enfoque preventivo com orientações aos pais e gestantes,
diagnóstico (avaliações clínicas e instrumentais da fala, função velofaríngea, audição e
deglutição) e fonoterapia.
O trabalho do fonoaudiólogo visa a eliminação das alterações compensatórias da fala e a
sistematização de padrões corretos para o uso na fala espontânea, favorecendo a adequação
da função velofaríngea e eliminação da hipernasalidade. Por essa razão, no processo de
reabilitação da fala, fatores como bom nível cognitivo-linguístico e auditivo, motivação do
paciente e do terapeuta, participação da família e dos amigos, assim como a realização de um
trabalho voltado às expectativas e ao nível sociocultural de cada paciente, são fundamentais
para se obter o sucesso esperado. Para isto, é necessário que o fonoaudiólogo visualize o
paciente de forma holística, realize um adequado e completo diagnóstico e estabeleça
prioridades para cada etapa de seu tratamento.
Vale ressaltar a necessidade de utilizar técnicas específicas, efetivas e atualizadas,
organizadas em planejamentos elaborados com objetivos, meios e expectativas de resultados
realistas, fundamentados em dados de literatura.
O propósito desta palestra é apresentar de maneira breve as questões relacionadas ao
processo de reabilitação da fala, envolvendo os distúrbios mais comuns associados à fissura
labiopalatina, bem como sua avaliação e tratamento. Os temas serão aprofundados nas palestras
específicas da área de Fonoaudiologia.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Bzoch KR. Etiological factors of cleft palate speech disorders. In: Bzoch KR, editor. Communicative
disorders related to cleft lip and palate. 5th. ed. Austin: Pro-Ed; 2004. p.309-52.
Bzoch KR. Rationale, methods, and techniques of cleft palate speech terapy. In: Bzoch KR, editor.
Communicative disorders related to cleft lip and palate. 5th. ed. Austin: Pro-Ed; 2004. p.631-68.
Genaro KF, Fukushiro AP, Suguimoto MLFCP. Avaliação e tratamento dos distúrbios da fala. In:
Trindade IEK, Silva Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar.
São Paulo: Editora Santos; 2007. p.109-22.
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Genaro KF, Modolo DJ, Miguel HC. Fissura labiopalatina. In: Pernambuco LA, Silva HJ, Souza LBR,
Magalhães HV Cavalcanti Júnior RVA, organizadores. Atualidades em motricidade orofacial. Rio de
Janeiro: Revinter; 2012. p.149-61.
Genaro KF, Yamashita RP, Trindade IEK. Avaliação clínica e instrumental na fissura labiopalatina. In:
Ferreira LP, Befi-Lopes DM, Limongi SCO, organizadoras. Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca;
2004. p.456-77.
Golding-Kushner KJ. How speech is produced and what goes wrong. In: Golding-Kushner KJ. Therapy
techniques for cleft palate speech and related disorders. San Diego: Singular; 2001. p.13-34.
Golding-Kushner KJ. Treatment of articulation and resonance disorders associated with cleft palate
and VPI. In: Shprintzen RJ, Bardach J. Cleft palate speech management: a multidisciplinary approach.
St Louis: Mosby; 1995. p.327-51.
Kummer AW. Perceptual assessment. In: Kummer AW, editor. Cleft palate and craniofacial anomalies:
effects on speech and resonance. San Diego: Singular; 2001. p.265-309.
Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP. Communication disorders associated with cleft
palate. In: Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP, editors. Cleft palate speech. 3rd. ed. St
Louis: Mosby; 2001. p.162-98.
Piazentin-Penna SHA, Jorge JC. Avaliação e tratamento dos distúrbios da audição. In: Trindade IEK,
Silva Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo:
Editora Santos; 2007. p.165-72.
Trindade IEK, Yamashita RP, Bento-Gonçalves MCGA. Diagnóstico instrumental da disfunção
velofaríngea. In: Trindade IEK, Silva Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem
interdisciplinar. São Paulo: Editora Santos; 2007. p.123-43.
Trindade IEK, Genaro KF, Yamashita RP, Miguel HC, Fukushiro AP. Proposal for velopharyngeal
function rating in a speech perceptual assessment. Pró Fono. 2005;17(2):259-62.
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Curso Básico (c5)

A PSICOLOGIA NO HRAC-USP
Esp. Maria Cecília Muniz PIMENTEL1
Seção de Psicologia HRAC-USP

A dinâmica psicológica da pessoa com malformação craniofacial está sujeita à influência
de fatores familiares, psico-sociais e culturais. Vivendo numa sociedade que valoriza a estética
e a comunicação, as pressões do meio são percebidas em idade precoce pelo paciente, que
passa a desenvolver graus de expectativa, ansiedade e, por vezes, sentimento de urgência de
adequação aos padrões vigentes.
A proposta

do serviço de Psicologia no Hospital de Reabilitação de Anomalias

Craniofaciais (HRAC) é atuar de forma preventiva e terapêutica, ao longo de todo o processo
de tratamento, no ambulatório e na internação. O paciente é acompanhado sob a ótica clínica
e hospitalar no decorrer de seu desenvolvimento, pois em cada fase as demandas relacionadas
à malformação adquirem contornos diferentes. O atendimento ambulatorial se concentra na
prevenção e detecção de distúrbios emocionais e psicológicos, no apoio aos tratamentos
específicos e no preparo do paciente para procedimentos invasivos e internações. Durante os
períodos de hospitalização o atendimento objetiva promover a integração do paciente à rotina
hospitalar e atenuar angústias e ansiedades envolvidas no processo de internação e cirurgia. Os
pais também são alvo de atenção, pois a aceitação familiar desempenha papel fundamental
para a adequação da auto-estima e o desenvolvimento emocional equilibrado do paciente.
A espera de um bebê é cercada de idealização e expectativas de gratificação por parte
dos pais. O anúncio, pré-natal ou no nascimento, de uma malformação, evoca uma gama
variada de emoções e reações parentais. Elas podem se mostrar direta ou inversamente
proporcionais à severidade da lesão e fatores sócio-culturais, personais, religiosos e situacionais
influenciam na natureza e intensidade destas reações. A existência da malformação representa
no mínimo um desafio, podendo se configurar como um choque e uma experiência geradora
de ansiedade e angústia para os pais. Freqüentemente eles deixam a maternidade com muitas
1. Especialista em Psicologia Clínica pela Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru-SP, Brasil.
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dúvidas, pois as equipes de obstetrícia nem sempre conseguem prover os esclarecimentos, as
informações e o suporte emocional de que necessitam. Em geral eles querem orientações quanto
à alimentação, cuidados com o bebê e recursos cirúrgicos. Além disso desejam compreender
no que consiste a malformação e, muitas vezes, esclarecer dúvidas que afastem suas suspeitas
de alguma culpa pessoal ou do parceiro. A aparência facial do bebê desperta sentimentos e
reações da família e de outras pessoas, de modo que um comportamento frequente, num
primeiro momento, costuma ser a tentativa de proteger a criança, tanto quanto possível, dos
olhares alheios. O processo de enfrentamento e aceitação da nova realidade passa por estágios
de intensidade e duração variáveis. Drotar (1975 ) apresentou uma sequência hipotética de
reações que caracterizam este processo, constituída por fases de choque, negação, tristeza e
raiva, equilíbrio e reorganização. Há pais que conseguem boa resolução em curto período de
tempo, mas há também aqueles que mergulham num persistente processo de luto. A
oportunidade da vivência antecipada deste processo, e antes das demandas todas que o cuidado
com o bebê requer, é possível a partir do diagnóstico ultrassonográfico pré-natal. Ele possibilita
informar os pais e oferecer-lhes suporte adequado durante o período subseqüente da gestação,
dando-lhes a oportunidade de elaborar, aprofundar e detalhar suas dúvidas e preparar-se para
uma experiência mais positiva por ocasião do

nascimento do bebê. O suporte a o

aconselhamento dados aos pais devem visar a resolução adequada do processo de
enfrentamento, pois as reações iniciais não trabalhadas podem perdurar e afetar a vinculação
com o bebê e a própria dinâmica familiar. Os objetivos são focados na resolução do luto e no
estabelecimento do vínculo com o bebê, e não com a malformação.
Na fase pré-escolar é possível identificar atitudes provocadas pelas emoções não resolvidas
dos pais, numa tentativa de compensação, de reparação e de expiação da culpa. A
superproteção, a permissividade, a superindulgência dos pais e parentes próximos são achados
comuns nas famílias, com conseqüências negativas na educação do filho e no seu
desenvolvimento emocional.
A fase da escolarização amplia o meio relacional e exige da criança, além das demandas
para o aprendizado acadêmico, a capacidade crescente de convívio e superação de dificuldades
com seus próprios recursos, longe da intermediação dos pais. Freqüentemente, é com a entrada
para a escola que se dá o primeiro contato com o preconceito e a sensação de ser de alguma
forma diferente, quer pela aparência, quer por alterações de fala. Mesmo sob a preconização
da educação inclusiva, são comuns as ocorrências de problemas no convívio escolar. As
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dificuldades do corpo docente no enfrentamento dessas situações dão margem à instalação de
um processo de rotulação e estigmatização da criança, que pode afetá-la profundamente. A
vivência da diferença e o peso do preconceito, traduzido em provocações e hostilidade,
acarretam prejuízo da auto-estima e provocam reflexos consistentes no aproveitamento
acadêmico. O contato que o psicólogo do HRAC estabelece com a escola visa a informação,
conscientização e instrumentalização do professor para o exercício de papéis informativo e
formativo junto à comunidade escolar. Com sua adesão e atuação adequada, ele se torna, de
certa forma, participante ativo no processo de reabilitação do aluno que é paciente do HRAC.
O processo de reabilitação é complexo e prolongado, de forma que, mesmo recebendo
cuidados de uma equipe multiprofissional desde o nascimento, o adolescente em tratamento
tem ainda uma aparência distinguível, numa fase do desenvolvimento em que a identificação
com os pares e o sentimento de pertencimento ao grupo são importantes. Os anos iniciais da
adolescência são ainda mais críticos, porque o valor atribuído à aparência física é maior. Ser
percebido como diferente deixa o adolescente numa situação de desvantagem, pois a diferença
é vista como inferioridade. Aos esforços para adequar-se e obter aprovação somam-se a
necessidade de atendimento às demandas crescentes de preparo e ingresso na vida adulta, entre
elas a escolha vocacional e profissional adequada e significativa.
O ajustamento psicossocial do adulto depende da sua história pessoal, do grau de sucesso
no tratamento, do suporte familiar e das influências sociais e culturais recebidas. Quando existe
insatisfação na vida adulta, com os resultados estéticos ou funcionais, em geral vem
acompanhada da percepção de que as desvantagens e as dificuldades ao longo do
desenvolvimento influíram em algum outro aspecto, como aquisição educacional e profissional,
vida familiar e afetiva, integração social. Os resultados positivos do tratamento, por sua vez,
mostram uma correlação com o grau de aceitação da própria condição, por parte do paciente
adulto, que parece fazer um dimensionamento da própria experiência, integrando a
malformação no contexto de vida mais amplo, equacionadas as inerentes perdas e os ganhos.
Ao longo do tratamento são necessárias outras cirurgias, além das primárias, que implicam
em novas experiências de internação. A vivência emocional da hospitalização é diversa,
conforme a fase do desenvolvimento do paciente. Em geral ela implica numa quebra da rotina
e desencadeia sentimentos de fragilidade, impotência e dependência. Procedimentos cirúrgicos
estão relacionados a diversos temores: do desconhecido, da hospitalização, exames invasivos,
sofrimento físico, possíveis complicações, violação da intimidade, perda do controle, mutilação,
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morte. No preparo psicológico é importante estimular a expressão de sentimentos, temores,
crenças, de modo que se faça a identificação do estado emocional do paciente e a mobilização
e fortalecimento de recursos de enfrentamento para a experiência de hospitalização. Na
assistência prestada ao paciente e seu acompanhante durante a internação, o psicólogo visa
incentivar a integração ao ambiente e à rotina hospitalar, o manejo de medos, ansiedades e
expectativas, a cooperação e o auto-cuidado. Também atua para promover o estímulo à
confiança na equipe, a assimilação da experiência hospitalar e a reorganização, por ocasião da
alta. Na iminência de alguns procedimentos invasivos, como a nasofaringoscopia, o paciente
em idades mais precoces também passa por preparo psicológico, que visa identificar fantasias,
temores, ansiedade

e resistências ao exame, avaliar a disponibilidade de padrões de

comportamento cooperativo e desenvolver sentimento de segurança e a confiança na equipe,
de modo a conseguir sua colaboração para a realização do procedimento.
Na atuação junto a comissões multiprofissionais que desenvolvem programas específicos
no HRAC, o psicólogo contribui com parecer para o estabelecimento de condutas a serem
aplicadas. Também avalia aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do paciente,
fornecendo subsídios à equipe, que colaborem no planejamento e condução do tratamento.
Por outro lado, atua no sentido de esclarecer, orientar, motivar e apoiar os pacientes e
acompanhantes, oferecendo-lhes suporte durante o processo.
O papel do psicólogo no HRAC consiste, primordialmente, em atuar junto ao paciente e
família, prevenindo e intervindo conforme as demandas que se apresentem ao longo do
tratamento. Outra vertente dessa atuação se volta para a relação do paciente e família com a
equipe. Compreendendo e intermediando a dinâmica desse vínculo, o acompanhamento
psicológico se desenvolve em nome do cuidado e da assistência humanizada.
REFERÊNCIA
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Curso Básico (c4)

ANOMALIAS CRANIOFACIAIS E SÍNDROMES
RELACIONADAS: CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Dr. Armando dos Santos TRETTENE1, Dra. Cleide Carolina da Silva Demoro
MONDINI2, Dra. Priscila Capelato PRADO3, Me. Dorothea M. B. ALMEIDA4,
Me. Claudia Regina Matiole NUNES5, Esp. Bruna de Almeida OLIVEIRA6,
Esp. Maria Tereza CAZAL7
Serviço de Enfermagem HRAC-USP

As fissuras labiopalatinas encontram lugar de destaque entre as malformações que
acometem a face. As implicações referem-se a aspectos funcionais, psicológicos e funcionais.
A assistência de enfermagem do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP) está inserida em todas as Seções que atendem pacientes
com anomalias craniofaciais; Seções de: Internação, Semi-intensiva e Intensiva, Ambulatório,
Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização.
O acompanhamento dos pais e/ou cuidadores durante a internação do paciente faz parte
do Programa Mãe-participante, instituído nas unidades de pediatria e na Unidade de Cuidados
Semi-intensivos, compreendendo a permanência da mãe/cuidador durante a internação
cirúrgica e/ou tratamento pediátrico na faixa etária de 0 a 4 anos para capacitação dos
cuidadores para a manutenção dos cuidados após a alta hospitalar.
1. Doutor em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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4. Mestre em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
5. Mestre em Enfermagem pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Botucatu-SP, Brasil.
6. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva pela Faculdade Ingá, Brasil.
7. Especialista em Administração dos Serviços de Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), Ribeirão Preto-SP,
Brasil.

24

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 1 « Curso Básico
Anomalias craniofaciais e síndromes relacionadas: cuidados de Enfermagem

Atualmente a média de internação é de 24 a 48 horas. A preocupação com os pacientes
da faixa etária entre 4 e 18 anos estimulou-nos a ampliar a permanência do cuidador. A
finalidade é minimizar os efeitos negativos que uma internação hospitalar pode trazer, além de
colaborar com a recuperação cirúrgica, além da promoção do autocuidado.
O atendimento sistematizado de enfermagem à gestante que dará á luz a uma criança
com fissura labiopalatina e/ou anomalia craniofacial iniciou-se em 2008, em forma de projeto
de pesquisa. É inevitável o impacto da família e da gestante mediante o diagnóstico
ultrassonográfico de fissura labiopalatina. As principais reações emocionais da gestante e do
casal/família que passa por essa situação, levam a reações emocionais como: choro, susto, ou
surpresa, angústia, choque, culpa e tristeza. Esses sentimentos aparecem devido à expectativa
que os pais têm em relação à idealização do filho esperado e à detecção do filho real.
Desencadeia-se na gestante, então, um processo de luto devido à perda concreta da figura do
filho idealizado, evidenciando os sentimentos depressivos e de pesar. Alguns diagnósticos de
enfermagem nesse contexto, tornam-se a base para o planejamento e posterior implementação
das ações de enfermagem. As orientações são realizadas durante a consulta de enfermagem,
visando obter resultados positivos frente à estimulação do vínculo materno-infantil, do incentivo
ao aleitamento materno e do preparo para o cuidar do futuro bebê.
As principais reações emocionais das gestantes são: choro; susto ou surpresa; angústia,
choque, culpa, e tristeza. Estudos complementam que mães podem reagir com negação da
realidade, isolamento, sensação de desamparo e impotência, ambivalência, rejeição, vergonha,
raiva, pessimismo, frustração, e até somatização. Os sentimentos apresentados justificam-se
pelas expectativas que os pais apresentam em relação ao filho e à adaptação do filho ideal para
o real. A imagem mental que a gestante faz do seu bebê durante a gestação sofre alterações
radicais, o que desencadeia um processo de luto; pois, embora não tenha ocorrido uma perda
concreta, perdeu-se a figura idealizada do filho, o que evidencia os sentimentos depressivos e
de pesar.
A capacitação dos pais/cuidador e o desenvolvimento de habilidades para o cuidar é de
fundamental importância e relevante para o planejamento da assistência de enfermagem,
envolvendo as técnicas de alimentação, higiene e conforto; cuidados pré e pós-operatório;
manutenção das necessidades alimentares frente às dificuldades de sucção, deglutição,
respiração e outras inerentes à natureza das malformações. A educação para o agente de
autocuidado e o planejamento para a alta são aspectos imprescindíveis e vitais para a elaboração
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do plano das ações do cuidar em enfermagem. O foco da atenção direciona-se à família, o meio
onde a criança vive e depende dos seus para manter a demanda terapêutica. O enfermeiro
avalia as necessidades de cuidados dos pacientes e identifica no cuidador sua capacidade para
o autocuidado e o nível de prontidão para aprender e assim estabelecer prioridades no
planejamento das ações.
O planejamento da assistência de enfermagem individualizada está solidificada nas fases
da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), fundamentada na Teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Horta e na teoria do autocuidado de Orem. Utilizamos uma
linguagem padronizada como a classificação internacional de diagnósticos, intervenções e
resultados de enfermagem. A padronização da linguagem é importante instrumento para a
assistência, pesquisa e ensino na enfermagem. O seu uso possibilita a organização e o resgate
dos dados documentados. Os diagnósticos, enquanto processo de julgamento clínico, são
conteúdos essenciais que devem figurar nos sistemas de informação em saúde. A utilização e o
processamento eletrônico de dados clínicos têm sido desenvolvidos na proposta da construção
de planilhas eletrônicas da SAE na Seção de Semi-Intensiva do HRAC-USP.
A assistência de enfermagem na sala de exame de videoendoscopia da deglutição no
HRAC-USP tem a finalidade de atender o paciente com fissura labiopalatatina matriculados na
Instituição com suspeita de distúrbios da deglutição associados à problemas respiratórios e
alimentares. O enfermeiro realiza a consulta de enfermagem com a mãe/cuidador responsável
do paciente, antes da realização do exame define quais os diagnósticos de enfermagem,
intervenções e resultados de enfermagem compreendendo a garantia da passagem segura de
líquidos e sólidos da boca ao estômago controle dos fatores de risco para aspiração; controle
do estado respiratório para troca de gases e ventilação adequados.
A humanização do atendimento através do preparo da criança que será submetida à
cirurgia de correção de fissura labiopalatina inclui a abordagem com o brinquedo terapêutico,
que contribuiu para avaliar o comportamento infantil mediante a demonstração dos
procedimentos em cenário lúdico. Os resultados ratificam a importância de que o brinquedo
terapêutico é recurso de orientação e de educação especial no processo de reabilitação dos
pacientes.
Uma das primeiras preocupações da família ao receber a informação da malformação, é
a de saber como lidar com a questão da alimentação do bebê. A assistência de enfermagem
engloba, dentre outras, as atividades de educação, orientação, apoio e acompanhamento ao
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indivíduo e família, para a satisfação das suas necessidades básicas, a atuação da equipe de
enfermagem nessa tarefa, juntamente com os demais profissionais envolvidos, é de extrema
importância nesse processo de reabilitação, desde o momento do diagnóstico da fissura
labiopalatina, seja durante a gestação ou após o parto.
Embora as fissuras labiopalatinas contribuam para as limitações dos lactentes com relação
à sucção e deglutição, sabe-se da viabilidade do aleitamento materno para crianças com essa
malformação, e a capacidade de adaptação dos mesmos para a obtenção do leite diretamente
do peito varia de acordo com o tipo e complexidade da fissura. Dessa forma, crianças com
fissuras que acometem o lábio e o palato, ou apenas o palato, apresentam-se em desvantagem
para mamar diretamente no peito, em relação àquelas com fissura de lábio isolada; porém, tal
fato não inviabiliza a amamentação, mesmo que o desmame possa ocorrer mais precocemente.
Para os bebês com fissura, destacam-se três aspectos básicos, tanto da importância do
leite materno como da amamentação diretamente ao peito. São eles: proteção contra infecções
do ouvido médio e respiratório às quais estão mais expostos; auxílio no estabelecimento do
vínculo entre mãe e bebê, trazendo satisfação, prazer e segurança para o bebê e auxílio no
desenvolvimento dos músculos da face que o mecanismo de sucção no peito pode promover.
É imprescindível correlacionar à importância do conhecimento teórico/prático sobre o manejo
da amamentação, com as especificidades da amamentação para o bebê com fissura, uma vez
que o sucesso da amamentação depende, dentre outros fatores, tanto da produção e liberação
do leite materno como da sucção eficiente do bebê, mesmo com suas limitações.
As principais dificuldades relatadas pelas mães para a amamentação desses bebês,
englobam as relacionadas à mãe, como: problemas com as mamas, cansaço e diminuição do
leite e, as relacionadas ao bebê quanto à sucção não eficiente, dificuldade em manter a mama
na boca, engasgos, tempo prolongada para a mamada, dificuldade de adequação da posição
para mamar; irritabilidade do bebê e perda de peso. Para sanar as dificuldades, as mães que
desejam amamentar criam estratégias próprias para a adaptação entre mãe e bebê. Porém, os
próprios relatos maternos mostram que a atuação dos profissionais de saúde envolvidos com a
alimentação dessas crianças é relevante uma vez que podem fornecer auxílio e propor ações
para que as mulheres sintam-se mais seguras e consigam, com mais rapidez, a adequação
necessária entre mãe e bebê para a amamentação.
As estratégias utilizadas pelas mães normalmente estão relacionadas à mudança da posição
da criança de acordo com o tipo e lateralidade da fissura. Porém, além dessas estratégias, é de
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suma importância o preparo do enfermeiro para orientações gerais sobre amamentação,
incluindo o auxílio técnico e cuidados com as mamas, além de orientações específicas de acordo
com as necessidades individuais do lactente e da mãe como: paciência; a mãe segurar a mama
com a mão para permitir que o bebê mantenha o mamilo e auréola na boca e executar
movimentos de expressão da mama para que o leite flua para a boca do bebê até que ele
consiga estabelecer seu próprio mecanismo de sucção; amamentar com mais frequência e/ou
fazer pausas durante a amamentação; ordenhar o leite e oferecê-lo ao final da mamada com
colher ou copinho para que a criança não permaneça mamando por tempo prolongado, e
consequentemente, gastando mais energia e sem ingerir quantidade suficiente de leite nessa
fase de adaptação; apoiar a região mandibular ou manter o dedo polegar próximo à fissura
enquanto segura a mama na boca do bebê para tentar oclui-la, auxiliando no selamento do lábio.
Um aspecto que não pode ser esquecido é a posição do bebê que deve ser verticalizada
para prevenir o escoamento do leite para o conduto auditivo principalmente para aqueles com
fissura de palato ou de lábio e palato.
Na impossibilidade do aleitamento materno, recomenda-se a ordenha manual do leite
materno, oferecendo-o com colher ou mamadeira com bico ortodôntico. Orienta-se a higiene
oronasal, antes e após cada mamada, com cotonete embebido em água filtrada ou fervida;
oferecer a mamadeira em posição semi-sentada no colo; não apertar o bico nem a mamadeira
e não aumentar o furo do bico devido risco de aspiração; colocar o bico da mamadeira no lado
da fissura visando ao estímulo da musculatura facial afetada; orientar os cuidadores que a
mamada pode demorar mais do que a de uma criança normal devido ao esforço que dispende
para sugar, causando cansaço e , com isso, interrupções frequentes durante as mamadas;após
as mamadas,colocar em posição vertical, para eructar e, em seguida, no berço, em decúbito
lateral, com a finalidade de prevenir riscos de aspiração, em caso de regurgitamento, ou asfixia,
se houver refluxo pelas narinas de parte do leite ingerido.
A assistência de enfermagem pré-operatória é realizada por equipe multiprofissional, para
coletar dados relevantes, com a finalidade de orientar clientes e familiares, quanto ao
procedimento anestésico-cirúrgico e de enfermagem, esclarecimento de dúvidas e atenuar a
ansiedade. A visita pré-operatória é realizada pelo enfermeiro em grupo e individualmente, com
orientações pertinentes ao preparo do cliente para a cirurgia: horários, medicação pré-anestésica,
jejum, higiene e preparo do corpo e local a ser operado, monitorização do paciente, fluxo de
encaminhamentos do cliente/acompanhante.
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Na admissão de paciente para cirurgia é verificado o jejum, a condição clinica, orientação
específica, informações no cuidado pós-operatório e a presença do acompanhante no processo
de cuidar. O paciente é preparado para a cirurgia e encaminhado ao centro cirúrgico. Os
profissionais envolvidos na realização do ato anestésico-cirúrgico devem promover o conforto
e a segurança, desde a recepção à alta, por meio de instrumentos que qualificam a assistência,
bem como do uso equilibrado das tecnologias leves, leve-dura e dura. Na recuperação anestésica
tem-se utilizado o índice de Aldrete e Kroulik.
O enfermeiro avalia os sinais e sintomas referentes aos sistemas: cardíaco, respiratório,
neurológico, renal, suporte nutricional, eliminações, integridade da pele/tissular alterada
relacionada à incisão cirúrgica, observação e controle dos riscos/sufocação, acesso venoso,
promove segurança e conforto ao paciente).
A Sistematização da Assistência de Enfermagem é operacionalizada em impresso de
enfermagem, contemplando todas as fases do processo de enfermagem.
O acompanhante/cuidador permanece com o paciente no pós-operatório, o que favorece
a integralidade da assistência, o aprendizado efetivo para o autocuidado, proporciona o interrelacionamento da equipe de enfermagem e família.
A assistência de enfermagem referente aos cuidados com o lactente com Sequência de
Robin isolada é baseada nos construtos teóricos de Dorothea Orem e, nas necessidades
humanas básicas de Wanda Horta. A assistência visa à melhora da respiração e alimentação e
os cuidados abrangem quatro categorias: intubação nasofaríngea (INF), posicionamento,
alimentação por sonda nasogástrica (SNG), e manutenção das técnicas facilitadoras da alimentação (TFA).
Quanto às intervenções relacionadas à INF, evidencia-se o preparo, inserção, fixação,
verificação do posicionamento e higienização da cânula quanto ao tratamento postural,
evidencia-se a permanência em decúbito ventral ou lateral, com cabeceira elevada de 35 a 45°.
Em relação à SNG, compreendem o posicionamento da sonda e do lactente, verificação do
resíduo gástrico, controle do gotejamento e manutenção da permeabilidade da sonda. Já as
intervenções relacionadas às TFA constam de monitorização por oximetria de pulso,
posicionamento do cuidador e da criança, massagem para anteriorização da língua, estimulação
não nutritiva, tamanho do furo do bico, densidade da dieta, respiração ruidosa durante a oferta,
presença de tosse, engasgo e cianose.
A gastrostomia/fundoplicatura é uma modalidade de tratamento indicada em casos mais
graves de disfagia acompanhada de refluxo gastroesofágico e a traqueostomia em caso de
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obstrução grau II, quando não há melhora do padrão respiratório com a INF e graus III e IV de
obstrução. Todos os cuidados realizados são repassados para os cuidadores, a fim de preparálos para autocuidado durante o período de internação, treinando-o e capacitando-o para a
continuidade dos cuidados em seu domicílio, favorecendo a qualidade de vida desses lactentes
com SRI.
A distração osteogênica consta de uma modalidade alternativa, para o tratamento de
deformidades craniofaciais, incluindo a microssomia hemifacial e micrognatia. Pode era
empregada em diferentes estágios do crescimento e desenvolvimento craniofacial.
Os distúrbios respiratórios relacionados à retrusão do terço médio da face, e à falta de
proteção do globo ocular, têm sido utilizados como indicações absolutas para a intervenção,
associada à remodelagem craniana. Os vetores da tração óssea, pontos decisivos no
planejamento da cirurgia, têm relação direta como os distratores utilizados.
A ativação do aparelho se inicia após cinco dias da instalação, na frequência de 1 mm ao
dia. Esse padrão de distração tem sido preconizado, pois uma ativação mais lenta (menos que
0,5mm ao dia) pode levar a uma ossificação prematura e fusão dos segmentos ósseos. Por outro
lado, uma ativação mais rápida (mais que 1,5 mm por dia) pode provocar a formação de um
tecido fibroso no lugar do tecido ósseo.
A distração osteogênica da maxila proporciona o alongamento ósseo estável em pacientes
tratados de fissura labiopalatina, com deficiências póstero-anteriores da maxila, melhorando a
classe oclusal e o perfil facial.
O planejamento dos cuidados de enfermagem é baseado nos referenciais da NANDAInternacional e as intervenções na NIC. Os Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem mais
frequentes são respectivamente: dor aguda - administração de analgésicos e controle da dor;
risco de volume de líquidos deficiente - controle hídrico, redução de sangramento; risco de
infecção-cuidados com lesões e controle de infecção: trans-operatória; risco de aspiração aspiração de vias aéreas e controle de vômito; integridade tissular prejudicada - supervisão da
pele e posicionamento; integridade da pele prejudicada - prevenção de úlcera de pressão e
cuidados com tração e mobilização.
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Curso Básico (c1)

ASPECTOS ETIOLÓGICOS, CLASSIFICAÇÃO,
ETAPAS E CONDUTAS TERAPÊUTICAS PARA O
TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DAS FISSURAS
LABIOPALATINAS
Dra. Terumi Okada OZAWA1
Seção de Ortodontia e Ortopedia Facial HRAC-USP

As fissuras labiopalatinas são defeitos congênitos comuns entre as malformações que
atingem a face e a prevalência varia entre 1 e 2 indivíduos brancos para cada 1000 nascimentos
e no Brasil os dados estatísticos oscilam em torno de 1:650. Essas malformações são estabelecidas
precocemente na vida IU (intra-uterina) e a formação da face ocorre da diferenciação dos
processos maxilares, frontal, nasais mediais, nasais laterais e mandibulares e da 4ª semana de
vida IU até o final da 8ª semana as estruturas se fusionam adquirindo feições humanas e no final
da 12ª semana os processos palatinos tem a sua completa coalescência. A falta de fusão dos
processos faciais levam a diferentes tipos de fissuras labiais, faciais e palatinas. A meta terapêutica
é a reabilitação integral do paciente que envolve uma equipe multi e interdisciplinar, reconstruindo
o defeito anatômico, devolvendo a estética, a função e sobretudo a integração psicossocial com
a sociedade. As fissuras labiopalatinas englobam uma ampla variedade de malformações com
extensões e amplitudes que determinam protocolos e prognósticos de tratamento distintos.
Portanto é fundamental uma proposta simples e prática para o diagnóstico e classificação das
fissuras, calcado na embriologia, identificando sua anatomia e priorizando as abordagens
terapêuticas. A reabilitação envolve procedimentos cirúrgicos e extracirurgicos em épocas
oportunas, envolvendo as especialidades quase todas médicas, odontológicas, fonoaudiológicas
e psicossociais. Serão abordados as características morfológicas e funcionais dos diferentes tipos

1. Doutora em Odontologia (Ortodontia) pela Faculdade de Odontologia de Araraquara da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Araraquara-SP, Brasil.

34

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 1 « Curso Básico
Aspectos etiológicos, classificação, etapas e condutas terapêuticas para o tratamento interdisciplinar das fissuras labiopalatinas

de fissuras, sua etiologia, as variáveis que interferem no crescimento maxilar e facial e as etapas
e condutas terapêuticas que levam à reabilitação de excelência.
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ESTUDO DE CASOS EM CIRURGIA CRANIOFACIAL
Esp. Maurício Mitsuru YOSHIDA1, Esp. Cristiano TONELLO2
Seção de Cirurgia Craniofacial HRAC-USP

As fissuras labiopalatinas podem se apresentar de duas formas: isoladas forma não
sindrômicas) ou como um achado clínico associado a outras malformações e síndromes (forma
sindrômica) (FREITAS et al., 2012). Nos casos isolados, não há outro comprometimento físico ou
de desenvolvimento, enquanto que, os casos sindrômicos apresentam-se com um padrão de
múltiplas malformações e são classificados como uma síndrome conhecida relacionada a alterações
cromossômicas, desordens mendelianas ou exposição a agente teratogênico (FREITAS et al., 2012).
Estudos sugerem que 60 a 70% dos casos de fissuras labiopalatinas são consideradas
isoladas enquanto que 30 a 40% representam a forma sindrômica (FREITAS et al., 2012). Desta
forma, em muitos casos, o envolvimento não se restringe ao lábio ou palato, com o
comprometimento de outras estruturas do segmento craniofacial.
Atualmente, mais de 400 síndromes descritas incluem as fissuras labiopalatinas dentre seus fenótipos
(FREITAS et al., 2012). Em decorrência desta freqüente associação entre as fissuras e as malformações
craniofaciais, toda instituição que se propõe a tratar as diferentes formas de fissuras labiopalatinas,
invariavelmente, deverá ser uma referência para o tratamento de pacientes com anomalias craniofaciais.
Algumas peculiaridades são evidenciadas no tratamento deste grupo de pacientes. O
acometimento das funções vitais do paciente não se restringem à fala ou deglutição, mas, situações
de franca insuficiência respiratória ou aumento da pressão intracraniana requerem procedimentos
cirúrgicos precoces. Por exemplo, estima-se que 60% das crianças com anormalidades craniofaciais
requeiram intervenções nas vias aéreas como parte de seu tratamento integral, das quais 80%
necessitem tais intervenções já no primeiro mês de vida (PERKINS et al., 1997).
Diversos são os fatores que interferem no adequado tratamento dos pacientes portadores
de anomalias craniofaciais, destacando-se (American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons, 2012):
1. Especialista em Cirurgia Plástica e em Cirurgia Geral pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo André-SP, Brasil.
2.Especialista em Otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial. Especialista
e Fellowship em Cirurgia Craniomaxilofacial e Base de Crânio pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FM-USP), São Paulo-SP, Brasil.
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1. Grau de entendimento do paciente e sua família a respeito da origem e curso natural
da condição ou desordem
2. Grau de entendimento e aceitação do tratamento proposto
3. Condição socioeconômica do paciente e sua família
4. Grau de cooperação por parte do paciente e sua família
5. Presença de doenças sistêmicas maiores coexistentes
6. Presença de alterações de comportamento, psicológicas, neurológicas ou psiquiátricas
que possam comprometer a cirurgia e/ou a resposta ao tratamento
7. Experiência da equipe profissional na instituição
8. Gravidade das anomalias
9. Presença de síndromes e/ou outras deformidades craniofaciais
10. Idade do paciente
11. Nutrição inadequada e/ou falha no crescimento e desenvolvimento
12. Problemas de comunicação
13. Deficiência auditiva
14. Decisões regulatórias sobre o acesso ao cuidado, tratamento indicado, medicações,
aparelhos e/ou materiais
Desta forma, a necessidade de equipe multidisciplinar torna-se flagrante, com a abordagem do
paciente nos seus diferentes aspectos de acordo com cada profissional.Além disso, as implicações
funcionais e estéticas decorrentes da presença das anomalias craniofaciais demonstram a complexidade
no tratamento destes pacientes e a necessidade de uma equipe altamente especializada trabalhando
em consonância, de forma a propiciar o melhor tratamento possível no menor espaço de tempo.
De forma não infreqüente, diversas estruturas faciais acometidas requerem procedimentos
cirúrgicos específicos, numa idade adequada e que não venha a inviabilizar ou comprometer os demais
procedimentos necessários. Dessa forma, a padronização de condutas cirúrgicas proporciona um
tratamento mais organizado e otimizado (YOSHIDA; TONELLO; ALONSO, 2012).
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP) é uma instituição com 48 anos de experiência no tratamento de pacientes com
fissuras labiopalatinas, com mais de 100.000 pacientes cadastrados.
A equipe de cirurgia craniofacial do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP) é composta por profissionais das áreas de cirurgia
plástica, fonoaudiologia, neurocirurgia, odontologia, oftalmologia, otorrinolaringologia,
psicologia e serviço social e mantém estreita relação com as demais áreas atuantes no hospital
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(enfermagem, fisioterapia, pediatria, genética, etc). Todo o plano de tratamento do paciente
portador de anomalia craniofacial é individualizado e discutido de forma interdisciplinar, com o
objetivo de otimizar e obter resultados terapêuticos mais favoráveis.
O Estudo de Casos em Cirurgia Craniofacial do 49o. Curso de Anomalias Congênitas
Labiopalatinas tem como objetivo demonstrar, de forma prática e dinâmica, a atuação de cada
área de conhecimento no tratamento dos pacientes, com suas perspectivas específicas e
contribuições, e a necessidade e a complexidade do planejamento no tratamento, associando
todos os aspectos dos diversos profissionais.
Serão discutidos casos de pacientes da própria instituição, acompanhados pela equipe de
cirurgia craniofacial, que sejam mais representativos da atuação multi e interdisciplinar, com a
presença dos profissionais das diferentes áreas a saber:
• Adriano Porto Peixoto (Odontologia)
• Cristiano Tonello (Cirurgião Craniofacial)
• Eliana Fidêncio de Oliveira Mendes (Serviço Social)
• Heloisa Maria Lino (Psicologia)
• Melissa Zattoni Antoneli (Fonoaudiologia)
• Michele Madeira Brandão (Neurocirurgia)
• Roseli Maria Zechi Ceide (Genética)
A equipe estará à disposição dos participantes do curso para eventual esclarecimento de
dúvidas, discussão de casos e consideração de sugestões.
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Curso Básico (c2)

GENÉTICA CLÍNICA
Dr. Antonio RICHIERI-COSTA1, Dra. Nancy Mizue KOKITSU-NAKATA2, Dra.
Roseli Maria ZECHI-CEIDE3, Dra. Siulan Vendramini PAULOVICH-PITTOLI4,
Me. Camila Wenceslau ALVAREZ5, Dra. Daniela Maria Cury Ferreira RUIZ6
Seção de Genética Clínica e Biologia Molecular HRAC-USP

Malformações envolvendo a região facial compreendem, no mínimo, um terço de todos
os defeitos congênitos humanos. A alta incidência de malformação nessa região é atribuída à
complexidade da formação da face durante o período embrionário. Os tecidos que formam
o complexo craniofacial são, primariamente, derivados das células da crista neural (CCN),
população de células multipotente e altamente migratória, originadas na interface entre o
neuroepitélio e a ectoderme do embrião em desenvolvimento (CORDERO et al., 2011;
MAYOR; THEVENEAU, 2013). As CCN são originadas na porção cefálica do cérebro anterior,
mesencéfalo e cérebro posterior e, subsequentemente, migram para colonizar regiões de
desenvolvimento craniofacial. As CCN originadas do cérebro anterior e da porção rostral do
mesencéfalo colonizam as regiões frontonasal e periocular; as originadas da porção caudal
do mesencéfalo irão colonizar os componentes maxilares do primeiro arco faríngeo e, as
originadas no cérebro posterior, os rombômeros (revisado por CORDERO et al., 2011; GONG,
2014; ROSS; ZARBALIS, 2014). O desenvolvimento craniofacial ocorre através de interações

1. Livre Docente em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP),
Ribeirão Preto-SP. Doutor em Genética pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB), São Paulo-SP, Brasil.
2. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Doutora em Ciências Biológicas (Genética) pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP),
Botucatu-SP, Brasil.
4. Doutora em Fissuras Orofaciais pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
5. Mestre em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
6. Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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complexas entre tecidos embrionários, incluindo as células CCN, mesoderma pré-cordal e
ectoderma craniofacial embrionário, requerendo regulação precisa de migração, crescimento,
padronização e diferenciação ecto-mesenquimal (COBOURNE, 2000; TRAINOR; KRUMLAUF,
2000; WILKIE; MORRISS-KAY, 2001). Com a ampliação do conhecimento, principalmente na
área da biologia molecular, sabe-se, atualmente, que o desenvolvimento craniofacial resulta
de mecanismos que dependem do efeito de vários genes, os quais estão em permanente
interação (LOWE et al., 2000; MARTI; BOVOLENTA, 2002; MARAZITA; MOONEY, 2004;
MERRITT, 2005). Atividades indutivas e sinalizadoras, desses genes, coordenam o crescimento
do primórdio facial a partir de brotos mesenquimais indiferenciados até um intrincado mosaico
de estruturas ósseas e cartilaginosas que, em conjunto, com músculos e outros tecidos,
constituirão o arcabouço definitivo da face. Muitas moléculas que desempenham papel
importante durante a morfogênese craniofacial podem, também, estar envolvidas com a
morfogênese de outras estruturas ((SCHNEIDER; HU; HELMS, 1999).
Defeitos na formação, migração e/ou diferenciação das CNC são responsáveis por um
grande número de condições complexas, denominadas neurocristopatias. Essas incluem
defeitos craniofaciais (ex: fissuras orofaciais, disostoses mandibulofaciais, sequência de Robin,
entre outras), deficiência auditiva, defeitos cardíacos, defeitos de pigmentação e ausência de
gânglios entéricos (ex: doença de Hirschsprung) (ETCHEVERS; AMIEL; LYONNET, 2007;
AMIEL et al., 2010; CORDERO et al., 2011; MAYOR; THEVENEAU, 2013; GONG, 2014;
ROSS; ZARBALIS, 2014).
As anomalias craniofaciais, de forma geral, podem ocorrer de forma isolada ou, ainda,
como parte de diversos quadros sindrômicos (HUNT et al., 1991; COBOURNE, 2000;
TRAINOR; KRUMLAUF, 2000). Estas síndromes se distribuem dentro de um universo clínico
e etiológico variável (gênicas, cromossômicas e ambientais), podendo representar casos
esporádicos ou com padrão de recorrência (TRAINOR; KRUMLAUF, 2000; WILKIE; MORRISSKAY, 2001). Centenas de síndromes têm sido descritas e muitas delas incluem anomalias
craniofaciais em seu quadro clínico. Cada síndrome tem uma combinação específica de
achados fenotípicos que, em algumas situações, difere de outros quadros pela presença ou
ausência de determinado sinal clínico. O processo de delineamento de uma síndrome se inicia
no nível clínico, normalmente em poucos indivíduos, e envolve uma contínua adição de novos
casos que auxiliam no estabelecimento e no refinamento do fenótipo. A sobreposição de
sinais clínicos entre diferentes síndromes pode refletir a relação biológica existente entre elas;
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portanto, o termo família de síndromes tem sido usado para definir um grupo de síndromes
que compartilham vários sinais clínicos (BRUNNER; VAN DRIEL, 2004). Como o processo de
delineamento sindrômico é dinâmico e contínuo, a evolução fenotípica de determinada
síndrome ocorre à medida que mais informações se tornam disponíveis. Por essa razão e,
ainda, pelo avanço do conhecimento na área da biologia molecular, síndromes podem se unir
ou se separar, ou, ainda, desaparecer. Consequentemente, a família de síndromes pode ser
arbitrariamente definida como um grupo de síndromes que são consideradas condições
independentes em base de dados ou em programas especializados em síndromes (Online
Mendelian Inheritance in Man – OMIM (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016m); London
Medical Database – LMD (BARAITSER, 2016); Pictures of Standardized Syndrome and
Undiagnosed Malformations – POSSUM (MURDOCH CHILDRENS RESEARCH INSTITUTE,
2016)
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), conta com mais de 100.000 indivíduos cadastrados. Estima-se que, pelo menos,
20% desses indivíduos apresentam múltiplas anomalias congênitas, representando síndromes
craniofaciais diversas, conhecidas ou não. Esse grupo, altamente diversificado, inclui síndromes
com fissuras orofaciais típicas e atípicas, defeitos de linha média craniofacial, anomalias de
primeiro e segundo arcos faríngeos (incluindo a sequência de Robin, as disostoses
mandibulofaciais e o espectro oculoauriculovertebral), entre outras.
A fissura orofacial típica, compreendendo as fissuras de lábio, com ou sem envolvimento
do palato (FL/P) e a fissura de palato (FP), é a anomalia mais comum com incidência mundial
ao redor de 1:1000 nascidos vivos, podendo variar de acordo com a etnia, origem geográfica
e nível socioeconômico (GORLIN; COHEN JUNIOR; HENNEKAM, 2001; BRITO et al., 2011).
As fissuras orofaciais são classificadas em não sindrômicas e sindrômicas, de acordo com a
presença ou não de outras anomalias associadas. Cerca de 30% dos casos de FL com ou sem
FP e 50% dos casos com FP são considerados sindrômicos (JUGESSUR; FARLIE; KILPATRICK,
2009; STUPPIA et al., 2011). A fissura orofacial não sindrômica tem etiologia multifatorial
onde o background genético de suscetibilidade interage com fatores ambientais para resultar
no fenótipo e, as fissuras orofaciais sindrômicas, em muitos casos, são decorrentes de
alterações cromossômicas ou de alterações gênicas (JOHNSON et al., 2011, STUPPIA et al.,
2011, RAHIMOV; JUGESSUR; MURRAY, 2012). Atualmente, centenas de síndromes, cuja
fissura orofacial faz parte do espectro clínico, têm sido descritas no catálogo de doenças
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mendelianas OMIM (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016m). Dentre as mais frequentes,
destacam-se a síndrome van der Woude (OMIM #119300) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY,
2016q), síndrome de Stickler (OMIM #108300) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016o),
síndrome velocardiofacial (OMIM #192430) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016r), espectro
oculoauriculovertebral (OMIM %164210) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016f), dentre
outras condições com envolvimento do primeiro e segundo arcos faríngeos. As fissuras atípicas
são fissuras craniofaciais raras e classificadas com base no aspecto anatômico por Tessier
(1976). Essas incluem as fissuras medianas (0, 14 e 30), as fissuras alares (1 e 2), fissuras oronaso-ocular (3), oro-ocular (4-5), fissuras lateral (6, 7 e 8). As fissuras 9, 10, 11, 12 e 13 são
extensões cranianas das fissuras 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente. As fissuras atípicas podem
ocorrer de forma isolada ou associada a outras anomalias, podendo constituir quadros
sindrômicos raros, de etiologia não esclarecida em sua maioria (GORLIN; COHEN JUNIOR;
HENNEKAM, 2001; RICHIERI-COSTA; GUION-ALMEIDA, 2009; GUION-ALMEIDA;
RICHIERI-COSTA, 2010; UZ et al., 2010).
Defeitos de linha média, em sua maioria defeitos de diferenciação incompleta, incluem,
entre outros, anomalias de sistema nervoso central e fissuras faciais medianas.
Holoprosencefalia (HPE), defeito mais comum de linha média, é uma anomalia cerebral
resultante da não clivagem do cérebro anterior embrionário e pode ocorrer de forma isolada
ou fazer parte do espectro fenotípico de várias síndromes. A anomalia cerebral na HPE é
classificada em alobar, semilobar, lobar e variações inter-hemisféricas (KAUVAR; MUENKE,
2010; MERCIER et al., 2010; 2011). As anomalias faciais, caracterizada pelo hipotelorismo
ocular e fissura orofacial mediana, são clinicamente variáveis, indo de ciclopia, em sua forma
mais grave, até presença de incisivo central único, em sua forma mais leve (KAUVAR;
MUENKE, 2010; MERCIER et al., 2010; 2011; RICHIERI-COSTA; RIBEIRO, 2010).
Heterogeneidade etiológica significativa tem sido observada, incluindo tanto causas genéticas
como ambientais (COHEN JUNIOR, 2003). Mutações nos genes SHH, ZIC2, SIX3, TGIF,
TDGF1, FAST1, PATCH, e GLI2 têm sido relatadas tanto na HPE isolada como nas HPE
sindrômicas (BELLONI et al., 1996; GALLARDO et al., 1999; WALLIS et al., 1999; GRIPP et
al., 2000; MING et al., 2002; ROESSLER et al., 2003; DUBOURG et al., 2004; LAZARO et
al., 2004). É de fundamental importância a caracterização clínica do espectro contínuo, em
termos de gravidade, nas formas isoladas de HPE e, ainda, dos diversos quadros sindrômicos
com HPE, como parte do fenótipo.
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Defeitos de linha média facial com hipertelorismo ocular, também conhecidos como
displasia frontonasal (DFN), são anomalias raras, decorrentes de alterações do processo
frontonasal. O sistema nervoso central pode estar envolvido e, investigação sistemática dessas
estruturas tem mostrado que alterações estruturais são mais frequentes do que inicialmente
se supunha (GUION-ALMEIDA, 2000)(GUION-ALMEIDA, 2000). A DFN é um defeito de
campo de desenvolvimento, com aparência facial variável, que pode ocorrer por si só ou como
parte do quadro clínico de várias síndromes, em sua maioria de etiologia e padrão de
transmissão ainda desconhecido (GUION-ALMEIDA et al., 1996; GUION-ALMEIDA; LOPES,
1997; GUION-ALMEIDA, 2000; GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 2001, 2003, 2009;
GUION-ALMEIDA; SILVA LOPES, 2003; RICHIERI-COSTA; GUION-ALMEIDA, 2004;
GUION-ALMEIDA et al., 2007; WU; VARGEVIK; SLAVOTINEK, 2007; KAYSERILI et al., 2009;
TWIGG et al., 2009; UZ et al., 2010). A etiologia da DFN não é bem estabelecida. A maioria
dos casos de DFN isolada é esporádica. A descrição de raros casos com recorrência familial
aponta para influência do fator genético, entretanto, a discordância em gêmeos
monozigóticos sugere a ação do fator ambiental ou de fatores genéticos complexos na
etiologia da DFN (GUION-ALMEIDA et al., 2000; WU; VARGEVIK; SLAVOTINEK, 2007). Em
raras circunstâncias, foram observadas alterações cromossômicas em indivíduos com DFN tais
como: trissomia 2q31-2qter e monossomia do 7q36-7qter; translocação equilibrada entre os
cromossomos 15 (15q22) e 22 (22q13); rearranjo cromossômico complexo envolvendo os
cromossomos 3 (3q23 e 3q27), 7 (7q21.3) e 11 (11q21) (WU; VARGEVIK; SLAVOTINEK,
2007). Dentre as diversas síndromes que cursam com DFN, até o momento, somente 4 delas
tiveram a etiologia genética definida: a displasia craniofrontonasal (JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY, 2016d). causada por mutação no gene EFNB1; a DFN1 (JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY, 2016g) (frontoarrinia) causada por mutação no gene ALX3; a DFN2 (JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY, 2016h) (hipertelorismo ocular, ponta nasal bífida, grave defeito de
crânio, craniossinostose coronal, agenesia de corpo caloso, criptorquidismo, alopécia total e
deficiência intelectual) causada por mutação no gene ALX4 e, DFN3 (JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY, 2016i) (microftalmia, fissura facial oblíqua, fissura de palato, hipertelorismo
ocular e ponte nasal larga com hipoplasia de narinas) causada por mutação no gene ALX1
(KAYSERILI et al., 2009; TWIGG et al., 2009; UZ et al., 2010). Caracterização dismorfológica
com investigação sistemática do sistema nervoso central auxiliará, sem dúvida, no
delineamento e refinamento fenotípico da DFN, tanto em sua forma isolada quanto sindrômica.
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As condições com envolvimento do primeiro e segundo arcos faríngeos são
caracterizadas por combinação de deficiências de tecidos faciais, hipoplasia de face média,
anomalia de orelha externa e média, hipoplasia de maxila e hipoplasia de mandíbula e
representam a segunda manifestação craniofacial mais comum, depois das fissuras de lábio e
de palato (SENGGEN et al., 2011). Incluem, principalmente, a sequência de Robin (isolada e
sindrômica), o espectro oculoauriculovertebral (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016f) e as
disostoses mandibulofaciais (DMFs) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016a; 2016p; 2016c;
2016j; 2016k). A sequência de Robin (SR) é caracterizada pela combinação de micrognatia
(hipoplasia da mandíbula), fissura de palato em forma de “U” e glossoptose (GORLIN;
COHEN JUNIOR; HENNEKAM, 2001). Pode ocorrer de forma isolada ou fazer parte de várias
síndromes, das quais muitas têm etiologia genética (COHEN JUNIOR, 1999; GORLIN;
COHEN JUNIOR; HENNEKAM, 2001). Relatos de literatura mostram que a frequência de
síndromes entre os indivíduos com SR é alta (SHEFFIELD et al., 1987; SHPRINTZEN, 1988;
TOMASKI; ZALZAL; SAAL, 1995; EVANS et al., 2005). Estudo genético-clínico de 88
indivíduos com SR, do HRAC-USP, mostrou que cerca de 42% destes indivíduos apresentaram
a sequência associada à múltiplas anomalias congênitas, possivelmente, caracterizando uma
síndrome (ZECHI, 1998). Mais de 40 condições clínicas específicas foram descritas com SR
(COHEN JUNIOR, 1999) e este número tem aumentado à medida que novos casos são
descritos e/ou novas síndromes são delineadas. A combinação de malformação de orelha
externa, hipoplasia mandibular, dermóide epibulbar e anomalia de coluna cervical é a mais
frequente nesse grupo e, o termo espectro oculoauriculovertebral (EOAV) foi sugerido por
Cohen Jr et al. (1989) para representar o amplo espectro destas anomalias. A etiologia é
heterogênea, podendo ser determinada por fatores genéticos ou pela ação de agentes
teratogênicos (GORLIN; COHEN JUNIOR; HENNEKAM, 2001; SALVADO; RODRIGUEZ;
GUARISCO, 2003; WERLER et al., 2004; ENGIZ et al., 2007). Anormalidades cromossômicas
têm sido descritas em indivíduos com fenótipo de EOAV (HODES et al., 1981; WILSON; BARR
JUNIOR, 1983; HERMAN; GREENBERG; LEDBETTER, 1988; HATHOUT; ELMENDORF;
BARTLEY, 1998; PRIDJIAN; GILL; SHAPIRA, 1995; JOSIFOVA; PATTON; MARKS, 2004).
Embora a maioria dos casos seja esporádico, casos familiais sugerindo herança autossômica
recessiva (SARAUX; GRIGNON; DHERMY, 1963; KIRKE, 1970; KRAUSE; 1970; WITTERS et
al., 2001) e herança autossômica dominante (HERMANN; OPTIZ, 1969; SUMMITT, 1969;
PARVING 1978; SETZER et al., 1981; REGENBOGEN et al., 1982; SINGER et al., 1994; STOLL
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et al., 1998; TASSE et al., 2007; VENDRAMINI-PITTOLI; KOKITSU-NAKATA, 2009) tem sido
descritos na literatura. Estudos moleculares envolvendo o EOAV têm sido realizados, mas, até
o momento, não se tem identificado o gene responsável por essa condição. Fatores
teratogênicos incluindo diabetes gestacional ou pré-existente (GRIX JUNIOR, 1982;
JOHNSON; FINEMAN, 1982; EWART-TOLAND et al., 2000; WANG; MARTÍNEZ-FRÍAZ;
GRAHAM JUNIOR, 2002; CHEN; CHANG, 2004; WERLER et al., 2004; FAN; MULLIKEN;
PADWA, 2005; DIGILIO et al., 2008), exposição materna à primidona (GUSTAVSON; CHEN,
1985; GORLIN, COHEN JUNIOR; HENNEKAM, 2001; DIGILIO et al., 2008), ao ácido
retinóico (LAMMER et al., 1985; JOHNSTON; BRONSKY, 1995; GORLIN, COHEN JUNIOR;
HENNEKAM, 2001; FAN; MULLIKEN; PADWA, 2005; DIGILIO et al., 2008), a talidomida
(ROSENDAL, 1965; WYSZYNSKI; BEATY, 1996; GORLIN, COHEN JUNIOR; HENNEKAM,
2001; STRÖMLAND et al., 2007) e técnicas de reprodução assistida (STRÖMLAND et al.,
2007; DIGILIO et al., 2008) têm sido descritos em indivíduos com EOAV. Extrema
variabilidade de expressão fenotípica é característica no EOAV e, nem sempre, o envolvimento
se limita às estruturas faciais (MOESCHLER; CLARREN, 1982; ÖNER et al., 2004; BECK;
HUDGINS; HOYME, 2005; DERBENT et al., 2005; VENDRAMINI; RICHIERI-COSTA; GUIONALMEIDA, 2007). A disostose mandibulofacial (DMF) representa um grupo de condições,
geneticamente heterogêneas, caracterizadas por hipoplasia do arco zigomático e hipoplasia
mandibular. Quando associadas à anomalia de membros são denominadas de disostose
acrofacial (WIECZOREK, 2013). A condição mais frequente e mais conhecida no grupo das
DMF é a síndrome de Treacher-Collins (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016p), causada por
mutações nos genes TCOF1, POLR1D e POLR1C (DIXON; TRAINOR; DIXON, 2007;
DAUWERSE et al., 2011). Dentre as disostoses acrofaciais destacam-se a síndrome de Nager
(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016a), causada por mutação no gene DHODH (NG et al.,
2010), e a síndrome de Miller (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016l), causada por mutação
no gene SF3B4 (BERNIER et al., 2012). O pouco conhecimento das condições envolvendo
estas estruturas, bem como a sobreposição clínica entre elas, dificulta o pronto diagnóstico.
Investigação sistemática incluindo avaliação por imagem do osso temporal, do arco zigomático
e da mandíbula poderá auxiliar no delineamento clínico dessas condições.
Essa diversidade de síndromes, na casuística do HRAC-USP, dá uma idéia geral da
complexidade do estudo sindromológico dessas condições e da identificação precisa de cada
síndrome malformativa. Uma vez que portadores desses quadros requerem atendimento
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diferenciado e conduta terapêutica peculiar, o esclarecimento diagnóstico é de grande
importância nesse processo. A Seção de Genética Clínica e Biologia Molecular (SGCBM) do
HRAC-USP vem, há mais de 20 anos, trabalhando neste sentido, com objetivo de, não
somente, propiciar um adequado aconselhamento genético aos pacientes e familiares, mas
ainda, fornecer subsídios para os demais profissionais envolvidos no tratamento do paciente.
Para a definição diagnóstica, a atuação do profissional da área de SGCBM compreende desde
avaliação clínica do paciente que pode incluir exames complementares, busca em banco de
dados computadorizados específicos da área e levantamento de literatura pertinente. Dentro
deste processo de esclarecimento diagnóstico, informações advindas de avaliações de outras
especialidades (oftalmologia, cardiologia, urologia, etc.) e de exames subsidiários (estudo
citogenético, investigação molecular, neuroimagem, etc.) são imprescindíveis.
De forma geral, dentro do universo de síndromes craniofaciais presentes no HRAC-USP,
além do grande número de quadros clínicos raros e de quadros sem diagnóstico estabelecido,
há situações de grande interesse científico, cujo fenótipo direciona a investigações de genes
relacionados ao desenvolvimento craniofacial. Na última década, o conhecimento de muitos
processos biológicos tem sido acelerado em virtude dos avanços nas tecnologias “genômicas”,
as quais têm revolucionado o conhecimento de genes ou regiões genômicas envolvidos na
patogênese de doenças humanas. A utilização da tecnologia de array, para análise de variação
do número de cópias (array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) ou de polimorfismos
(array Single Nucleotide Polimorphism array-SNP), e do sequenciamento genômico (new
generation sequencing), capaz de sequenciar todos os exons do genoma (exoma), têm
permitido identificar genes causadores de algumas condições genéticas humanas (ZHANG et
al., 2011; XUAN et al., 2013). Dentre elas, destacam-se: a DMF tipo Guion-Almeida (JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY, 2016k), a síndrome aurículo-condilar (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY,
2016b) e a síndrome Richieri-Costa-Pereira (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016n), cuja
atuação efetiva do grupo de profissionais da SGCBM do HRAC-USP, tanto no âmbito da
genética-clínica, reunindo dados clínicos de grupos homogêneos de indivíduos afetados,
quanto no âmbito da biologia molecular, por meio de estudo de genes relacionados, tem
contribuído no delineamento sindrômico e na identificação da causa genética dessas
condições. A DMF tipo Guion-Almeida (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016k) foi,
inicialmente, descrita por Guion-Almeida et al. (2000) em 5 individuos brasileiros pertencentes
à casuística do HRAC-USP. Posteriormente, colaboração estabelecida com o Serviço da Dra.
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Kim Boycot (Children s Hospital of Eastem Ontario Research Institute, University of Ottawa,
Ontario - Canadá) possibilitou a identificação do gene EFTUD2 (17q21) como responsável
pelo fenótipo (LINES et al., 2012). A contribuição do grupo SGCBM no delineamento da
síndrome aurículo-condilar deve-se à descrição de casos clínicos peculiares (GUION-ALMEIDA
et al., 1999; 2002); à contribuição para o mapeamento de um loco gênico na região 1p21.1q23.3 (MASOTTI et al., 2008) e, mais recentemente, na identificação de um novo gene
associado à forma autossômica recessiva dessa condição (GORDON et al., 2013). A síndrome
Richieri-Costa-Pereira (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016n), condição peculiar, quase que
em sua totalidade, representada por indivíduos brasileiros, foi, inicialmente, descrita pelo
mentor do grupo em associação com sua aluna em 1992 (RICHIERI-COSTA; PEREIRA, 1992)
e delineada ao longo dos últimos 20 anos por muitos profissionais dessa Instituição (RICHIERICOSTA; PEREIRA, 1993; TABITH JUNIOR; BENTO-GONÇALVES, 1996, 2003; GUIONALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 1998; FAVARO et al., 2011; MIGUEL et al., 2012).
Recentemente, o esforço mútuo do grupo da SGCBM do HRAC-USP e do Instituto de
Biociências da USP-SP, na reunião de um grupo amostral homogêneo e na utilização de
tecnologia avançada na genotipagem e identificação de alterações genômicas (array-SNP e
exoma), culminou na identificação do gene EIF4A3 como responsável pela condição e, ainda,
na demonstração da importância desse gene para o desenvolvimento do primeiro arco
faríngeo e para evolução da mandíbula em mamíferos (FAVARO et al., 2014).
Tais exemplos mostram a importância da atuação da SGCBM do HRAC-USP para o
contínuo registro de dados clínicos e, ainda, para possibilitar o armazenamento de amostras
de material biológico. Dessa forma, será possível fornecer subsídios para estudos genéticoclínicos e moleculares futuros, que permitam não somente estabelecer o diagnóstico, o
prognóstico e o aconselhamento genético adequado, mas, ainda, o avanço do conhecimento
científico no esclarecimento da atuação de genes e de redes de genes para o desenvolvimento
craniofacial normal. Essa melhor compreensão é de fundamental importância para a tão
almejada prevenção dos diferentes tipos de anomalias craniofaciais.
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Curso Básico (c8)

O PAPEL DA ODONTOLOGIA NA REABILITAÇÃO
DAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
Dra. Marcia Ribeiro GOMIDE1
Seção de Odontopediatria e Saúde Coletiva HRAC-USP

A Odontologia na reabilitação das fissuras labiopalatinas é um processo contínuo que se
inicia antes mesmo das cirurgias e no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, já na
primeira consulta do paciente. Deve-se ter em mente que a saúde dos dentes e dos seus tecidos
de suporte (gengivas e osso alveolar) tem importância fundamental, uma vez que a fissura
ocorre na cavidade bucal em estreita relação com os dentes. Por este motivo, como membro
da equipe de reabilitação, o cirurgião dentista necessita acompanhar o indivíduo com fissura
oral mesmo antes da irrupção dos dentes, atuando na prevenção, obtenção e manutenção da
saúde bucal.
Para o processo reabilitador traça-se uma conduta terapêutica específica, que nada mais
é do que a forma individualizada dos tratamentos que serão necessários para conduzir a
reabilitação, pois cada caso é um caso. Para isso considera-se o tipo de fissura (extensão das
estruturas anatômicas afetadas), indicação ou não de cirurgias , melhores épocas cirúrgicas,
presença ou não de cáries, possibilidade ou não de acompanhamento do tratamento no seu
local de origem (aspectos socioeconômicos e geográficos) e expectativa pessoal ou familiar.
As fissuras labiopalatinas apresentam formas diversificadas dependendo de quais estruturas
anatômicas estão envolvidas e de quais funções relacionadas estão comprometidas; sendo assim,
o tipo de fissura determina quais cuidados são necessários para sua recuperação, ou seja, as
fissuras mais simples normalmente requerem seguimento mais simplificado, enquanto que as
mais complexas exigirão meios terapêuticos mais intensos e de longa duração.
Um aspecto extremamente importante para a reabilitação dos indivíduos com fissura é o
controle da cárie dentária. Sendo uma infecção localizada na cavidade bucal, a cárie deve sempre

1. Doutora em Odontologia (Odontopediatria) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
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ser evitada porque, se presente no momento da cirurgia, pode causar contaminação da área
cirúrgica e interferir na sua cicatrização, provocando danos ao paciente e conseqüentemente
atrasos no processo reabilitador.
Quando no período prévio às cirurgias o paciente apresentar cárie, estas devem ser
totalmente removidas e os dentes restaurados com material definitivo. Assim, previnem-se
possíveis intercorrências como infecção ou dor no pós-operatório, situações difíceis de serem
controladas nesta fase.
A prevenção e o controle da cárie têm início antes da irrupção dos dentes quando o
cirurgião dentista orienta a limpeza bucal com fralda ou gaze e água filtrada, cujo objetivo
principal é a instituição de um hábito saudável nestes bebês, e prossegue com a orientação de
escovação, sempre auxiliada pela supervisão dos responsáveis enquanto crianças. O
acompanhamento odontológico profissional é necessário e deve ser contínuo. A boa saúde
bucal é imprescindível ao indivíduo com fissura porque permitirá que as cirurgias e os
tratamentos necessários (ortodôntico e protético) sejam realizados no momento ideal, sem
atrasos.
Uma dúvida que geralmente ocorre está relacionada ao uso de ortopedia maxilar précirúrgica, seja ela ativa, com a utilização de elásticos, faixas, esparadrapos, principalmente para
reposicionamento da porção anterior da maxila ou da pré-maxila, antes da queiloplastia, ou
passiva com placas acrílicas no palato. A realização da terapia ativa não se faz necessária, pois
a cirurgia por si só funciona como uma cinta muscular que faz a retração gradual da região
anterior maxila, re-arranjando os segmentos palatinos. Profissionais que indicam a placa acrílica
no palato, prévio a palatoplastia, justificam que seu uso permitiria a horizontalização das lâminas
palatinas, porque eliminaria a interferência da língua na região da fissura e também poderia
tranquilizar a mãe no momento da alimentação. Tanto as lâminas palatinas como a alimentação
em crianças com fissura de palato, sem o uso da placa, evoluem adequadamente, não
justificando sua utilização. Na literatura o uso de ortopedia pré-cirúrgica permanece controverso.
Da fase inicial do tratamento até a aquisição da dentadura permanente completa cabe ao
odontopediatra o acompanhamento odontológico das crianças com fissura, focalizando-se na
instituição de bons hábitos bucais, no controle da cárie, preservação dos dentes e seguimento
do crescimento craniofacial. O tratamento ortodôntico na dentadura decídua está limitado aos
casos de intervenção de alterações funcionais ou quando com a correção obtém-se estabilidade
de movimento. No período de dentadura mista, após a irrupção dos primeiros molares
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permanentes, inicia-se o tratamento ortodôntico com vistas à correção dos problemas mais
usualmente detectados que são a atresia maxilar e discrepância maxilar anteroposterior,
normalmente prévio ao enxerto ósseo alveolar secundário, nos casos indicados. É muito
importante a adesão do paciente e da família para indicação e uso do aparelho ortodôntico,
para o qual o risco à carie e a sua presença, bem como a maturidade da criança e a possibilidade
de acompanhamento do tratamento são condições indispensáveis.
O enxerto ósseo alveolar secundário está indicado para reparo da fissura alveolar (osso
da gengiva), corrigindo o defeito anatômico, por meio de uma cirurgia na qual tecido ósseo da
crista ilíaca do próprio indivíduo ou um material à base de proteína óssea (BMP) são utilizados.
Isto permite que a irrupção e a movimentação ortodôntica adequada de dentes possam ocorrer
nesta região. A idade ideal para sua realização é aquela no período prévio à irrupção do canino
permanente (por volta dos nove aos 11 anos). Obtém-se com este procedimento estabilidade
ortodôntica, ganhos periodontais e melhora na posição da asa nasal e conseqüentemente na
estética final.
Por meio da ortodontia corretiva ocorre a finalização do tratamento, no qual os dentes da
maxila e mandíbula são nivelados e alinhados em suas bases ósseas e entre si.
Quando existe discrepância entre maxila e mandíbula, sem possibilidade de correção
ortodôntica ou ortopédica, a indicação e realização da cirurgia ortognática repara esta diferença,
permitindo a relação adequada entre estas bases ósseas. Este é um procedimento de grande
porte, realizado após o término do crescimento, no qual a manipulação cirúrgica pode ocorrer
tanto na maxila como na mandíbula.
A reabilitação estética tem o objetivo de finalizar o tratamento odontológico por
procedimentos variados, dependendo da necessidade de cada paciente. Normalmente estes
recursos são utilizados na região relativa à fissura e incluem a re-anatomização de dentes
anteriores, principalmente de caninos em incisivos, utilização de próteses para reposição de
elementos dentários ausentes, realização de implantes dentários, em especial na área de enxerto
e cirurgias periodontais para reparo e melhoras nas funções e na estética da região gengival e
tecidos de suporte dentário.
Alguns indivíduos com fissura labiopalatina podem requerer um tipo de reabilitação
odontológica que envolve tanto aspectos estéticos como funcionais. São aqueles casos nos quais
ou os recursos cirúrgicos são limitados para uma reabilitação adequada (seqüelas, palato
insuficiente), ou a realização de cirurgia reparadora não é possível (ausência de tecido palatino,
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ou paciente não quer a cirurgia). Nestes casos a prótese de palato pode ser o meio indicado
para restaurar o defeito anatômico e melhorar a condição da fala. Este procedimento necessita
que fonoaudiólogo e protesista trabalhem em conjunto para obtenção dos resultados esperados.
Os recursos odontológicos utilizados no processo reabilitador dos pacientes com fissura
labiopalatina são variados, podendo ser simples ou complexos dependendo das necessidades
de cada caso, por isso, a reabilitação odontológica é individual, extensa e essencial para o
resultado final.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Dalben GS, Costa B, Carrara CFC, Neves LT, Gomide MR. Treating children with cleft lip and palate:
special needs and attention required during dental care. In: Taggart JC, editor. Handbook of dental
care: diagnostic, preventive and restorative services. Hauppauge: Nova Science; 2009. p.199-266.
Silva Filho OG, Teles SG, Ozawa TO, Capelozza Filho L. Secondary bone graft and eruption of the
permanent canine in patients with alveolar clefts: literature review and case report. Angle Orthod.
2000;70(2):174-8.
Trindade IEK, Silva Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar.
São Paulo: Editora Santos; 2007.
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Curso Básico (c6)

OS DESAFIOS DO SERVIÇO SOCIAL DO HRACUSP: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENSINO E
PESQUISA
Me. Talita Fernanda Stabile FERNANDES1, Esp. Amábile Franceli Pagani
RODRIGUES2, Dra. Maria Inês Gândara GRACIANO3
Serviço Social HRAC-USP

INTRODUÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP) conta com uma equipe interdisciplinar composta por diversas áreas, dentre elas o
Serviço Social ligado a Divisão de Apoio Hospitalar, sob a coordenação da Chefia Técnica de
Serviço Social, e que compreende as seções técnicas: Ambulatório, Internação, Projetos
Comunitários, Seção de Implante Coclear e Divisão de Saúde Auditiva. O principal desafio do
Serviço Social é trabalhar com as expressões da questão social nas suas mais variadas expressões
cotidianas tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, família, habitação, saúde,
assistência social, dentre outras, em especial as que possam interferir no início e seguimento do
processo de reabilitação (GRACIANO et al. 2016/2018).

1. Mestre em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Especialista em Serviço Social na Área da Saúde e Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Pós-Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-SP. Doutora em
Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-SP, Brasil.
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PROGRAMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviço Social Ambulatorial
Programas

Objetivos

Acolhimento e atendimento aos “Casos
Novos”
Atendimento ambulatorial aos
pacientes em rotina de internação,
consultas ambulatoriais e “não
previstos”.
Atendimento a gestantes e familiares de
bebê com diagnóstico de anomalia
craniofacial (ultra-sonografia)
Atendimento social a casos de Bauru
(“Projeto Bauru”) e região

Contribuir no processo de humanização e acolhimento aos casos
novos preparando-os para o início e seguimento do tratamento.
Atender as demandas sociais dos usuários prestando assistência e
serviços sociais enquanto direito de cidadania.

Programa de Fonoterapia Intensiva
Participação na Equipe Craniofacial

Prestar apoio psicossocial e orientação a gestante e/ou família.
Prestar acolhimento, atendimento e assistência contínua a casos
novos e em seguimento, prevenindo e intervindo nos casos de
abandono e/ou interrupção do tratamento.
Atender as demandas sociais dos pacientes participantes do
Programa de Fonoterapia Intensiva prestando assistência e serviços
sociais enquanto direito de cidadania.
Atender as demandas sociais dos pacientes com anomalias
craniofaciais prestando assistência e serviços sociais enquanto
direito de cidadania. Dar o parecer do Serviço Social na reunião de
equipe para discussão dos casos clínicos.

Figura 1 – Programas de Prestação de Serviços do Serviço Social Ambulatorial

Serviço Social de Internos
Programas

Objetivos

Integração e dinamização hospitalar
(internação, acompanhamento, alta e
óbito)”
Assistência hospitalar aos usuários:
plantão social “in loco” e emergencial
Acolhimento e humanização de
acompanhantes da Unidade de
Cuidados Especiais (UCE) e da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) - “Bem Estar”

Prestar apoio psicossocial e contribuir no processo de integração e
humanização durante o período de internação.
Atender as demandas sociais dos usuários no período de
hospitalização prestando assistência e serviços sociais.
Favorecer a convivência social grupal, proporcionando
acolhimento, integração e humanização durante o período de
internação.

Figura 2 – Programas de Prestação de Serviços do Serviço Social de Internos
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Serviço Social de Projetos Comunitários
Programas

Objetivos

Agentes multiplicadores: pais
coordenadores
Parceria com Prefeituras Municipais

Capacitar pais e/ou pacientes adultos para atuarem como agentes
multiplicadores do HRAC em sua cidade/região de origem.
Manter intercâmbio com as prefeituras municipais, viabilizando o
encaminhamento de casos, bem como apoio locomoção e
designação de representantes do Serviço Social para parceria.
Propiciar a união das pessoas e racionalização de uso de transporte,
agrupando os pacientes por município/região, de forma a facilitar
o processo de reabilitação e organização popular.
Capacitar profissionais do Serviço Social dos diversos municípios
para atuarem como representantes comunitários, visando apoio no
processo de reabilitação.
Viabilizar o acesso e seguimento do tratamento dos usuários do
HRAC, visando sua reabilitação.
Colaborar no processo de capacitação de recursos humanos das
associações e núcleos (Presencial e/ou Telessaúde / Teleassistência).
Apoiar e ou participar de ações de descentralização dos serviços do
HRAC, em unidades de atendimento nas regiões/Estados do País.
Participar nas ações de fortalecimento da REDE PROFIS, para
congregar, integrar, representar e defender os interesses
institucionais de suas associadas.

Carona Amiga (Transporte Cidadão)
Capacitação de representantes
comunitários
Prevenção e intervenção a casos de
abandono de tratamento
Assessoria às associações, núcleos e
subsedes do País
Assessoria à Rede Nacional de
Associações de Pais e Pessoas com
Fissura Lábio Palatina (REDE PROFIS)

Figura 3 – Programas de Prestação de Serviços do Serviço Social de Projetos Comunitários

Parceria com recursos governamentais, institucionais e municipais
Mobilização do Tratamento Fora do Domicílio
(TFD) do Sistema Único de Saúde (SUS)
Assistência social integrada: HRAC e
Sociedade de Promoção Social
do Fissurado Lábio Palatal (PROFIS)

Assegurar o benefício – TFD/SUS, ao paciente/ acompanhante em
tratamento no HRAC, (passagens e ajuda de custo)
Desenvolver programa de assistência integrados entre o HRAC e
PROFIS, viabilizando o acesso e a continuidade do tratamento com
a mediação do Serviço Social.

Figura 4 – Programas do Serviço Social de Parcerias com Recursos Institucionais

Serviço Social da Seção de Implante Coclear
Acolhimento e atendimento de casos
Novos
Atendimento social individual aos
pacientes e familiares agendados, em
rotina de internação e “não previstos”
Participação na reunião de equipe para
discussão dos casos clínicos
Prevenção e intervenção a casos de
faltas e abandono de tratamento

Contribuir no processo de humanização e acolhimento aos casos
novos preparando-os para o início e seguimento do tratamento.
Atender as demandas sociais dos usuários prestando assistência e
serviços sociais enquanto direito de cidadania.
Dar o parecer do Serviço Social sobre os aspectos familiares, sociais
e econômicos, bem como da motivação familiar para o processo
de reabilitação, do candidato ao Implante Coclear.
Viabilizar o acesso e seguimento do tratamento dos usuários da
Seção de Implante Coclear do HRAC, visando sua reabilitação.

Figura 5 – Programas do Serviço Social da Seção de Implante Coclear - CPA
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Serviço Social da Divisão de Saúde Auditiva (DSA)
Acolhimento e atendimento de casos
Novos
Atendimento social individual aos
pacientes e familiares agendados
Prevenção e intervenção a casos de
faltas e abandono de tratamento

Contribuir no processo de humanização e acolhimento aos casos
novos preparando-os para o início e seguimento do tratamento.
Atender as demandas sociais dos usuários prestando assistência e
serviços sociais enquanto direito de cidadania.
Viabilizar o acesso e seguimento do tratamento dos usuários da
Divisão de Saúde Auditiva do HRAC, visando sua reabilitação.

Figura 6 – Programas do Serviço Social da Divisão de Saúde Auditiva (DSA)

Programas de Ensino e Pesquisa do Serviço Social
Programas

Objetivos

Formação de recursos humanos em
Serviço Social (Cursos de Malformações,
Aprimoramento, Estágio, Residência,
Mestrado e Doutorado)
Organização e participação em eventos
científicos

Colaborar e participar na formação de recursos humanos do
Serviço Social capacitando os profissionais e alunos para atuar
no campo da saúde e reabilitação.

Desenvolvimento de pesquisas sociais

Participação em pesquisas
interdisciplinares

Divulgar trabalhos técnico-científicos do Serviço Social em
diferentes eventos (nacionais e internacionais), participando do
processo de atualização, formação e troca de experiências entre
profissionais e pesquisadores.
Desenvolver e/ou (co)orientar pesquisas de Serviço Social,
contribuindo para a construção de conhecimentos na área face
às demandas sociais que impactam no processo saúde e
reabilitação
Colaborar com outros pesquisadores na produção e inter-relação
de conhecimentos, investigando e analisando a realidade social
dos sujeitos pesquisados.

Figura 7 – Programa de Ensino e Pesquisa do Serviço Social

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Serviço Social do HRAC-USP em sua trajetória histórica (1973-2016) tem construído
propostas inovadoras de ação, desenvolvendo atendimentos individuais e coletivos junto aos
pacientes/famílias e a equipe interdisciplinar, a partir das demandas emergentes do cotidiano.
Os Assistentes Sociais do HRAC/USP buscam desenvolver suas ações respeitando aos princípios
do Código de Ética da profissão e dos Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na
Política de Saúde (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2014), na prestação de serviços,
ensino e pesquisa. Esse compromisso teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo
é que ratifica o Serviço Social do HRAC como referência na área da saúde e reabilitação.
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Curso Básico (c11)

SEQUÊNCIA DE PIERRE ROBIN: DIAGNÓSTICO E
ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

Dra. Ilza Lazarini MARQUES1
Seção de Pediatria HRAC-USP

DIAGNÓSTICO, ETIOPATOGENIA E FISIOPATOLOGIA
Sequência de Robin (SR) é uma anomalia congênita rara, caracterizada pela ocorrência de
micrognatia e glossoptose, com ou sem fissura de palato. A incidência na população geral é de
1/8500 a 1/14000 nascidos vivos.
Embora relatos dessa anomalia apareçam na literatura há mais de 75 anos, foi Pierre
Robin, um estomatologista francês, quem primeiro descreveu essa condição. Robin (1923)
descreveu a glossoptose como sendo a queda da base da língua sobre a hipofaringe, com
consequente obstrução à passagem do ar e dificuldade respiratória. Posteriormente, Robin
(1934) associou a glossoptose à atresia e hipotrofia de mandíbula, estudando neonatos com
micrognatia, glossoptose e dificuldade respiratória e acrescentou, fissura de palato, como fator
agravante. A partir de sua descrição inicial, essa anomalia foi denominada Síndrome de Pierre
Robin. Porém, à medida que novos estudos foram sendo realizados, permitindo melhor
entendimento da fisiopatologia e condições associadas, foram ocorrendo mudanças na sua
nomenclatura.
O termo Sequência de Robin foi introduzido por Pasyayan e Lewis (1984) por acreditarem
numa patogênese sequencial, na qual a micrognatia ou a retrognatia mandibular seriam os
eventos primários que levariam à obstrução respiratória e à fenda de palato.

1. Doutora em Medicina (Pediatria) pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRPUSP), Ribeirão Preto-SP Brasil.
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Atualmente é denominada Sequência de Robin Isolada (SRI), quando ocorre
isoladamente. Posteriormente, a partir de estudos sobre a fisiopatologia da obstrução respiratória
na SR (SHER; SHPRINTZEN; THORPY, 1986; SHER, 1992), demonstrou-se que a língua não
participa da obstrução respiratória em todos os casos de SR. Esses casos, por não apresentarem
patogênese seqüencial, foram denominados Complexo Robin (COHEN JUNIOR, 1999).
A SR uma vez que não constitui uma síndrome específica, mas sim um complexo
sintomático, pode ocorrer de maneira isolada ou associada à outras malformações. Cohen Junior
(1976) classificou a SR em três grupos: Seqüência de Robin Isolada (SRI) quando ocorre
isoladamente, ou seja, sem associação a outras malformações, Seqüência de Robin Sindrômica
(SRS), quando ocorre como componente de uma síndrome conhecida e Seqüência de Robin
associada à Anomalia (SRA), quando ocorre em associação a anomalias que não constituem
uma síndrome específica.
Várias síndromes podem estar associadas à SR, sendo a mais freqüente Síndrome de
Stickler. Outras síndromes associadas são Síndrome Velocardiofacial, Síndrome Fetal Alcoólica,
Síndrome de Treacher Collins, Síndrome Cerebrocostomandibular, entre outras menos
freqüentes.
A obstrução respiratória na Sequência de Robin nem sempre é causada por glossoptose.
Estudos realizados com nasofibroscopia em indivíduos com anomalias craniofaciais e apnéia
obstrutiva, incluindo Sequência de Robin, demonstraram quatro tipos de obstrução: tipo 1: a
obstrução é devida ao retroposicionamento do dorso da língua, que entra em contato com a
parede posterior da faringe, abaixo do palato mole, sendo o tipo mais frequentemente
encontrado na SRI; tipo 2: a língua move-se posteriormente e comprime o palato mole, ou parte
dele, contra a parede posterior da faringe; tipo 3: as paredes laterais da faringe movem-se
medialmente, causando obstrução das vias aéreas, e a língua não entra em contato com a
parede posterior da faringe e tipo 4: a faringe sofre uma constrição circular ou esfinctérica com
movimentos para todas as direções. Os tipos 3 e 4 são mais frequentemente encontrados nos
casos sindrômicos (SRS).
O diagnóstico dos mecanismos de obstrução das vias aéreas é importante para direcionar
a modalidade de tratamento. A escolha do tratamento sem identificação do mecanismo de
obstrução pode levar à terapia inadequada e à morte.
As manifestações clínicas da seqüência de Robin são bastante heterogêneas. A dificuldade
respiratória pode variar variando desde leve desconforto até graves crises de asfixia que podem
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levar a criança a óbito se não houver intervenção imediata. As dificuldades alimentares:
aspiração, vômitos, disfagia, são usualmente secundárias à obstrução de vias aéreas e são
agravadas pela fissura de palato. A obstrução respiratória causa dificuldades de coordenação
de sucção, deglutição e respiração. A glossoptose prejudica a anteriorização da língua que é
necessária para adequada sucção. Em adição, a fenda de palato provoca menor pressão negativa
intraoral, também necessária à eficiente sucção, bem como refluxo nasal de leite. As
manifestações clínicas são mais frequentes e mais severas nos primeiros meses de vida. A SR
geralmente manifesta-se no período neonatal e os sintomas podem ocorrer logo ao nascimento,
na sala de parto, ou algum tempo depois, quando a alimentação é iniciada.
TRATAMENTO
A prioridade no tratamento da Sequência de Robin deve ser a manutenção da
permeabilidade das vias aéreas, o mais precocemente possível. Sem o tratamento adequado, a
hipoxia crônica pode levar ao cor pulmonale e crises recorrentes de hipóxia podem levar a dano
cerebral.
As dificuldades alimentares são geralmente consequentes da dificuldade respiratória; assim,
o alívio da obstrução respiratória pode levar à rápida melhora das condições nutricionais, do
crescimento e do desenvolvimento.
Por volta dos seis meses, os lactentes com Sequência de Robin melhoram dessas
dificuldades devido principalmente à maturação do controle neuromuscular da língua e
secundariamente ao crescimento da mandíbula
MODALIDADES DE TRATAMENTO:
POSIÇÃO PRONA
A posição prona é efetiva para lactentes com leve obstrução respiratória. Ela facilita a
respiração e previne a queda da língua sobre a hipofaringe, mas não é suficiente para tratamento
dos casos moderados ou severos.
INTUBAÇÃO NASOFARÍNGEA (INF)
A INF é um método simples de prover a patência da via aérea em lactentes com SR.
Consiste na introdução de um tubo de pequeno calibre na nasofaringe. A INF previne o
desenvolvimento de alta pressão negativa na faringe posterior durante os movimentos de sucção

71

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 1 « Curso Básico
Sequência de Pierre Robin: Diagnóstico e abordagens terapêuticas

e deglutição, melhorando a obstrução respiratória, causada pela tração posterior da língua
secundária à pressão negativa aumentada. É utilizada para o tratamento dos casos moderados
e graves. A INF tem sido descrita por vários autores como um método seguro e eficaz para
tratamento da obstrução respiratória em lactentes com SR, prevenindo intervenção cirúrgica.
Esta técnica também permite a continuidade do tratamento no domicílio diminuindo o tempo
de internação.
GLOSSOPEXIA
A glossopexia para tratamento da dificuldade respiratória em lactentes com SR está em
desuso devido ao elevado grau de insucesso e complicações.
DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA DA MANDÍBULA
Corresponde a colocação de um distrator no ângulo da mandíbula. Envolve a realização
da osteotomia, esperar um curto período para a formação do calo ósseo e então avançar
progressivamente os segmentos de osso a uma freqüência de 1 a 2 mm por dia no neonato,
controlada pelo distrator. Ainda não existe na literatura um consenso sobre os riscos e benefícios
desta técnica cirúrgica em neonatos e lactentes pequenos.
TRAQUEOSTOMIA
A traqueostomia tem sido indicada para lactentes com SR, com grave, persistente ou
multifatorial obstrução respiratória.
A traqueostomia prove um seguro e confiável método de manutenção a longo prazo de
via aérea estável. Entretanto apresenta complicações que incluem as precoces como
sangramento, pneumotórax e pneumomediastino e as tardias como estenose traqueal,
pneumonia, infecções recorrentes, fístula traqueocutânea, atraso de fala e do desenvolvimento
da linguagem, bem como disfagia. A incidência de complicações chega a 29% em alguns relatos,
enquanto a mortalidade tem sido relatada entre 0,5 e 4% em alguns estudos em pacientes
pediátricos e usualmente é resultado de decanulação acidental ou obstrução da cânula de
traqueostomia. Problemas de fala, comportamento e desenvolvimento têm sido associados com
traqueostomia .
PROTOCOLO DE TRATAMENTO DO HRAC-USP
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da Universidade de São
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Paulo (USP) recebe grande número de indivíduos com Sequência de Robin (mais de 100 casos
novos por ano) e vem desenvolvendo estudos com o objetivo de padronizar a indicação e
utilização das diferentes modalidades de tratamento.
Estabeleceu-se, a partir desses estudos, o seguinte protocolo de tratamento, que vem
sendo aplicado no HRAC-USP a todos os casos de Seqüência de Robin :
- Nasofaringoscopia: realizada nos primeiros dias de hospitalização, em todos os casos
para diagnóstico do tipo de obstrução respiratória.
Medidas para alívio da dificuldade respiratória que incluem:
- Tratamento postural ou Posição prona (PP): a criança é colocada em decúbito ventral,
utilizada para os casos de menor gravidade, com dificuldade respiratória leve e tipo 1
ou 2 de obstrução.
- Intubação nasofaríngea (INF): colocação de uma cânula de silicone com diâmetro 3 a
3,5 mm, introduzida da narina à faringe (7 a 8 cm de comprimento) e cortada a 1 cm
da asa nasal. É indicada para os casos com tipo 1 ou 2 de obstrução respiratória, com
desconforto moderado ou grave. A INF tem sido utilizada com ótimos resultados,
mesmo nos casos graves de obstrução.
- Traqueostomia: indicada para os casos de maior gravidade, geralmente com tipo 3 ou
4 de obstrução respiratória, ou indivíduos com tipo 1 ou 2 de obstrução que não
melhoram com a intubação nasofaríngea,
Faz parte ainda do protocolo de tratamento:
- Tratamento das dificuldades alimentares que compreende técnicas facilitadoras da
alimentação e dieta hipercalórica.
- Monitorização do crescimento.
- Videoendoscopia da deglutição para todos os casos com INF ou casos em uso de sondas
alimentadoras.
- Investigação de refluxo gastroesofágico para todos os casos graves
- Medicação anti-refluxo gastroesofágico - para todos os casos com uso prolongado de
sonda nasogástrica.
- Gastrostomia alimentadora - para os casos com grave disfagia e uso de sonda
nasogástrica por mais de três meses, associado ou não à fundoplicatura na dependência
da presença de doença de refluxo gastroesofágico.
- Nasofaringoscopias seriadas semestrais, a partir dos doze meses, até a possibilidade de
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realização da palatoplastia.
- Palatoplastia a partir dos doze meses, após a avaliação nasofaringoscópica, se não
houver retroposicionamento lingual
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Curso Específico Fonoaudiologia (ce21)

ATUAÇÃO PREVENTIVA
Dra. Vera Helena Valente LEIRIÃO1
Seção de Fonoaudiologia HRAC-USP

Estudos relativos às crianças com fissura labiopalatina apontam riscos para atraso,
principalmente, no desenvolvimento da linguagem expressiva. Como fatores causais, podem
estar presentes os orgânicos, devido a distúrbios auditivos ou múltiplas anomalias congênitas
associadas à fissura e os funcionais, de origem ambiental.
São observados alguns efeitos ambientais como inadequações nas atitudes parentais. Estes
efeitos podem conduzir, dentre outros, à restrição de experiências verbais quando a criança está
se constituindo como sujeito da comunicação, interferindo no seu desenvolvimento.
É fundamental lembrarmos que sentimentos de contradição, perturbações e dúvidas
tomam conta daqueles que são pais de crianças malformadas. A partir desta análise a atuação
do fonoaudiólogo é relevante para obtenção de melhores resultados.
No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo
(HRAC-USP) esta intervenção se inicia desde a primeira consulta. Em muitos casos, quando o
diagnóstico é realizado por meio da ultrassonografia, as orientações ocorrem desde a gestação,
respondendo às expectativas familiares. Enquanto após o nascimento, estas são norteadas
segundo o diagnóstico da malformação congênita com o objetivo de informar sobre:
- alterações relacionadas à função velofaríngea;
- procedimentos adequados relativos às funções alimentares;
- potencial da criança enquanto falante;
- desenvolvimento de linguagem e importância das atividades de vida diária estarem
associadas à comunicação.

1. Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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Cabe ao Fonoaudiólogo o diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação
relacionados à disfunção velofaríngea tendo em vista uma abordagem preventiva. Devem ser
ressaltados alguns procedimentos:
- diagnóstico o mais cedo possível da fissura de palato submucosa

considerando a

presença de quadro sintomático;
- orientações ao cuidador, nos casos com fissura de palato não-operada, de manobras
que visam experiências com pressão intra-oral durante as emissões desde o balbucio;
- identificação e tratamento o quanto antes as crianças com riscos de atraso no
desenvolvimento de linguagem mesmo antes da palatoplastia;
- definição de conduta para fonoterapia ou acompanhamento periódico, de acordo com
cada caso.
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DISFAGIA OROFARÍNGEA EM BEBÊS COM
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS E SÍNDROMES
GENÉTICAS
Dra. Rosana PRADO-OLIVEIRA1
Seção de Fonoaudiologia HRAC-USP

A deglutição tem como objetivo o transporte do bolo alimentar e requer a proteção das
vias aéreas contra a entrada de alimentos. Estas ações são realizadas por meio de uma
biomecânica que envolve atividade neuromuscular complexa. O processo de deglutição se divide
nas fases oral, faríngea e esôfago-gástrica e se inter-relaciona com outras funções como sucção
e mastigação. A disfagia é a dificuldade de deglutição relacionada ao funcionamento das
estruturas orofaringolaríngeas e esofágicas, dificultando ou impossibilitando a ingestão oral
segura, eficaz e confortável de saliva, líquidos e/ou alimentos de qualquer consistência, podendo
ocasionar desnutrição, desidratação, aspiração, desprazer e isolamento social, além de
complicações mais graves como pneumonia aspirativa e óbito.
A fissura palatina ou labiopalatina não operada pode comprometer parcialmente a
biomecânica da deglutição, devido à inexistência de um mecanismo velofaríngeo funcional.
Este mecanismo tem papel importante durante a sucção e a deglutição, pois permite a separação
das cavidades nasal e nasofaríngea das cavidades oral e orofaríngea impedindo o refluxo nasal
de alimento e possibilitando as trocas de pressão intra-oral necessárias para a sucção.
Quando além da fissura o bebê apresenta anomalias associadas, como é o caso da
sequência de Robin, o risco para disfagia aumenta. A sequência de Robin é definida pela
presença de micrognatia, glossoptose e obstrução respiratória, com ou sem fissura palatina,
podendo aparecer isolada, associada à síndrome ou outras malformações. A obstrução
respiratória é responsável não somente pelo desconforto respiratório como também pelas

1. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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dificuldades alimentares, mais frequentes e graves no período neonatal e em lactentes pequenos.
A deglutição deve ser avaliada de forma clínica e/ou instrumental registrando assim a
morfofuncionalidade das estruturas envolvidas nesse processo e definindo o diagnóstico e a
intervenção. Quando houver indicação para exames complementares como a avaliação
instrumental da deglutição, fatores estruturais e a idade do bebê deverão ser considerados para
eleger o tipo de exame como, por exemplo, a videoendoscopia ou a videofluoroscopia da
deglutição. O procedimento endoscópico pode ser realizado tanto para a avaliação da respiração
como para deglutição. O exame, realizado pelo médico otorrinolaringologista e pelo
fonoaudiólogo, propicia uma avaliação anatômica e funcional das estruturas envolvidas no
processo de deglutição, permitindo a obtenção de informações essenciais para o diagnóstico e
conduta nas disfagias.
Também cursam com disfagia pacientes com fissuras associadas às síndromes ou anomalias
craniofaciais com ou sem comprometimentos neurológicos como, por exemplo as Sequências
de Möebius e de Holoprosencefalia, Síndromes Velocardio Facial, Cornélia de Lange, TreacherCollins, CHARGE e Patau e Espectro Óculo-Aurículo-Vertebral e as fissuras raras da face.
Malformações como micrognatia, retrognatia ou hipoplasia mandibular, atresia de coanas, e
alterações da conformação da base do crânio podem provocar obstrução respiratória e
incoordenação da sucção, deglutição e respiração, levando a um quadro de disfagia.
O conhecimento das características da biomecânica da deglutição e o impacto das
anomalias craniofaciais e síndromes genéticas em bebês é fundamental para definição do
prognóstico, planejamento terapêutico desenvolvimento de programas de orientações aos
cuidadores e promoção da saúde. É também fundamental que o diagnóstico e o tratamento
ao paciente disfágico sejam realizados em equipe.
O objetivo do presente curso é discutir a atuação fonoaudiológica em âmbito hospitalar
com bebês de risco para disfagia estabelecendo critérios para avaliação clínica e/ou instrumental
do processo da deglutição bem como a intervenção com técnicas facilitadoras da alimentação.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
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1996;17(7):1312-14.
Anderson KD, Cole A, Chuo CB, Slator R. Home management of upper airway obstruction in Pierre
Robin sequence using a nasopharyngeal airway. Cleft Palate Craniofac J. 2007;44(3):269-73.
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AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DO INDIVÍDUO
COM FISSURA LABIOPALATINA: FALA E AUDIÇÃO
Dra. Giovana Rinalde BRANDÃO1, Dra. Silvia Helena Alvarez PIAZENTINPENNA2, Dra. Tatiane TOTTA3
Seção de Fonoaudiologia HRAC-USP

Avaliação perceptivo-auditiva da fala
A fala é uma complexa função do processo de comunicação, e está interrelacionada à
organização e planejamento do ato motor, assim como, é dependente da integridade dos aspectos
da linguagem, audição e neuromuscular. No entanto, no indivíduo com fissura, a fala pode ser
prejudicada pelas configurações dentofaciais decorrentes das cirurgias primárias (queiloplastia e
palatoplastia), como a restrição do crescimento maxilar, assim como, também pode ser afetada
pela presença de alterações morfofuncionais como a disfunção velofaríngea e/ou a ocorrência de
fístulas ou deiscências nos palatos duro ou mole, além de mecanismos compensatórios que podem
tornar a fala ininteligível. Tais alterações, quando presentes, dificultam a comunicação do indivíduo
com fissura, muitas vezes, estigmatizando-o perante a sociedade.
Sendo assim, a avaliação da produção da fala (enfatizando-se os aspectos da ressonância e
articulação) torna-se fundamental para o diagnóstico e tratamento das alterações de comunicação
oral de indivíduos com fissura labiopalatina.
No exame clínico, inicialmente, realiza-se uma entrevista com o paciente, de modo informal,
na qual serão investigados os aspectos relacionados à comunicação do mesmo, como as queixas e
auto-imagem relacionadas à fala, e observadas as dificuldades de comunicação apresentadas pelo
mesmo durante a amostra de fala espontânea.

1. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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Um outro aspecto importante é a avaliação morfofuncional dos órgãos fonoarticulatórios
(enfatizando-se os aspectos da fala e função velofaríngea) das seguintes estruturas: palato duro e
véu palatino, onde se observa a configuração, cicatrização, extensão (curto, regular, longo),
mobilidade se ausente ou presente (pouca, regular, boa), inserção do músculo levantador do palato
(anterior, média, posterior, indefinida) e a presença de fístula e sua localização. Quanto ao palato,
na condição de “normalidade”, espera-se encontrá-lo íntegro ou operado, com extensão longa,
ausência de fístulas, inserção posterior do músculo levantador do palato e com boa mobilidade.
Outras estruturas que também devem ser avaliadas são: paredes laterais e posterior da faringe
(ausência, presença de movimento); tonsilas (palatinas e faríngea); lábios (estética, cicatrização,
simetria, função, selamento, tonicidade); língua (configuração, função, posição em repouso, freio,
tonicidade); e arcadas dentárias (oclusão, conservação, falhas dentárias). As funções
neurovegetativas como deglutição, mastigação sucção e respiração devem ser avaliadas sempre
que necessário.
Os distúrbios da fala usualmente ocorrem nos casos de fissuras palatinas (pós-forame
incisivo, transforame incisivo ou nos casos de fissura submucosa e submucosa oculta, quando
sintomáticas para a fala), as quais dificultam a formação de pressão aérea intra-oral para a produção
de diversos fonemas, o que não ocorre com os pacientes com fissuras labiais (pré-forame incisivo),
os quais podem apresentar alterações relacionadas à condição dento-oclusal. Sendo assim,
independente do tipo de fissura apresentada pelo indivíduo, especial atenção deve ser dada à
avaliação da voz, ressonância de fala, inteligibilidade de fala, e articulação.
A produção vocal é avaliada nos aspectos quanto à qualidade vocal, intensidade (loudness),
tom vocal (pitch), e entonação. Da mesma maneira, também se observa o tipo articulatório e a
velocidade de fala, assim como outras possíveis alterações como: disfluência, dispraxia, apraxia,
disartria, entre outras.
A inteligibilidade e a ressonância da fala são avaliadas por meio da avaliação perceptivoauditiva de amostras de fala dirigida (vocábulos e sentenças foneticamente balanceados) e
espontânea.
No que diz respeito à inteligibilidade de fala podemos classificá-la como adequada quando
se apresenta dentro dos limites de normalidade, e quando a fala é sempre fácil de ser compreendida.
Na condição de alterada, pode ser nas formas leve, quando é ocasionalmente difícil de ser
compreendida; moderada, quando a fala é frequentemente difícil de ser compreendida, e grave,
quando a dificuldade na compreensão da fala é presente na maior parte do tempo.
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Para a avaliação da ressonância da fala é realizado o Teste de Emissão Nasal, utilizando-se o
espelho de Glatzel colocado sob as narinas do paciente durante a emissão de fonemas orais (isolados
e prolongados e em vocábulos com fonemas plosivos e fricativos). O teste é considerado positivo
(+) diante do embaçamento do espelho, o que é indicativo de escape aéreo nasal, e negativo (-)
na ausência de escape aéreo nasal.
No Teste de Hipernasalidade solicita-se a emissão prolongada das vogais /i/ e /u/ e vocábulos
com fonemas orais em duas situações (com e sem pinçamento das narinas pelo examinador).
Quando se detecta auditivamente diferença na ressonância entre as duas situações de emissão, o
teste é considerado positivo (+), ou seja, indicativo de presença de hipernasalidade. Quando não
há alteração durante as emissões o teste é negativo (-), sendo sugestivo de ausência de
hipernasalidade.
No Teste de Hiponasalidade realiza-se o mesmo procedimento descrito acima, porém durante
a emissão de vocábulos com fonemas nasais. É considerada presença de hiponasalidade quando
não ocorre modificação entre a emissão com e sem pinçamento das narinas.
Dessa forma, a ressonância pode ser classificada em equilibrada, hipernasal (leve, moderada
ou grave), hiponasal (presente ou ausente) ou mista:
- Equilibrada: quando a nasalidade não excede as características regionais da fala, e não há
evidência perceptiva de distúrbios da fala específicos da fissura.
- Hipernasalidade leve: quando a nasalidade excede a nasalidade considerada normal para
a região. Pode ser considerada socialmente aceitável (hipernasal leve aceitável) ou
inaceitável (hipernasal leve perceptível). Na hipernasalidade leve aceitável, o fonoaudiólogo
não indicará tratamento cirúrgico após a avaliação instrumental, e na hipernasalidade leve
perceptível, poderá haver indicação de tratamento físico.
- Hipernasalidade moderada: a hipernasalidade é percebida de forma disseminada e chama
atenção do interlocutor durante a fala, sendo considerada socialmente inaceitável. O
fonoaudiólogo provavelmente recomendará tratamento físico após a avaliação
instrumental.
- Hipernasalidade grave: a hipernasalidade é generalizada e interfere na compreensão da
fala, sendo socialmente muito inaceitável. Após avaliação instrumental, definitivamente
será indicado tratamento físico.
- Hiponasalidade (presente ou ausente): é uma diminuição ou insuficiência da nasalidade
nas consoantes nasais e vogais.
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- Mista: quando estão presentes as ressonâncias hipernasal e hiponasal.
Faz-se necessária, também, a avaliação clínica dos distúrbios da fala, visto que de um modo
geral, os indivíduos com fissura labiopalatina podem apresentar:
Distúrbios fonológicos que estão relacionados a produção inadequada dos sons e uso
inadequado das regras fonológicas da língua;
- Distúrbios articulatórios compensatórios (DAC), resultantes da tentativa que o indivíduo
faz de compensar a válvula velofaríngea deficiente, não conseguindo impor pressão aérea
na cavidade oral, utilizando-se outros pontos que não são comuns à nossa língua para a
produção dos fonemas. Os DAC mais comumente encontrados são: golpe de glote, plosiva
faríngea, plosiva dorso médio palatal, fricativa faríngea, fricativa velar e fricativa nasal
posterior. Podem ocorrer tanto em substituição à produção correta do fonema, como
associados à produção correta do ponto articulatório do fonema, denominando-se
coarticulações compensatórias.
- Distúrbios obrigatórios, decorrentes da disfunção velofaríngea, podendo ser
hipernasalidade, emissão de ar nasal (audível ou não), fraca pressão aérea intra-oral,
movimentos nasais associados, ronco nasal. A hipernasalidade é a ocorrência de
ressonância nasal excessiva em sons não nasalisados. A emissão de ar nasal corresponde
ao escape de ar inapropriado pela cavidade nasal durante a produção de fonemas de
pressão. A fraca pressão aérea intra-oral representa o enfraquecimento da pressão intraoral, tornando a emissão ineficaz mesmo com o ponto articulatório correto. Os
movimentos nasais associados são movimentos involuntários na região nasal que podem
ocorrer associados ou não aos fonemas que apresentam emissão de ar nasal. O ronco
nasal representa uma turbulência de ar audível durante a emissão de fonemas orais.
- Adaptações compensatórias, geradas pelas distorções na produção articulatória
decorrentes de alterações estruturais como as deformidades dentofaciais, tais como
mordida classe III de Angle, deficiência ântero-posterior e/ou vertical do crescimento da
maxila, ou a protrusão da pré-maxila.
Esses dados devem ser complementados, sempre que necessário, por exames objetivos e
métodos instrumentais como a nasofaringoscopia, a videofluoroscopia, a nasometria e a técnica
fluxo-pressão. Os resultados são analisados conjuntamente, proporcionando adequadas condutas
terapêuticas e/ou cirúrgicas, o que contribui para a reabilitação dos indivíduos com fissura
labiopalatina e sua inserção na comunidade.
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Avaliação audiológica
Indivíduos com fissura labiopalatina, principalmente as crianças, podem apresentar
consideráveis alterações do sistema de condução do som, com consequente perda auditiva. No
entanto, verifica-se que a ocorrência de perda auditiva é variável conforme o tipo de fissura, sendo
menos frequente nas fissuras isoladas de lábio (pré-forame incisivo) e mais comum nas fissuras que
acometem o palato (transforame, pós-forame incisivo e submucosa).
A efusão da orelha média tem sido apontada como um fator desencadeante dessa perda
auditiva, em virtude da malformação anatômica e da deficiência funcional da musculatura da tuba
auditiva, devido provavelmente à incompetência dos músculos tensor e levantador do véu palatino.
Tais alterações têm como consequência uma tendência a processos inflamatórios crônicos, otite
média serosa e comprometimento auditivo.
Na audiometria são verificados graus variados de perda auditiva, com predominância do tipo
condutivo bilateral de grau leve ou de leve a moderado. Da mesma maneira, na imitanciometria
são frequentes as curvas timpanométricas tipo B, indicando ausência do pico indicativo de pressão
e presença de efusão na orelha média, assim como curvas tipo As, representando compliância
estática diminuída, e curvas tipo C, indicando pressão da cavidade timpânica em níveis negativos.
Além disso, verifica-se, comumente, ausência dos reflexos estapedianos.
Quando necessário, também podem ser utilizados outros métodos de avaliação audiológica,
como a Emissão Otoacústica (EOA) e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).
No entanto, esses testes ainda têm sido descritos recentemente nessa população, necessitando de
estudos adicionais quanto à sua aplicabilidade em diversos tipos de fissuras, faixas etárias e períodos
pós-cirúrgicos. E ainda, verifica-se na literatura que a aplicação das EOA pode ser mais sensível em
crianças com fissuras pré-forame incisivo ou fissuras submucosas, uma vez que aquelas com fissuras
palatinas não operadas podem apresentar interferência nos registros do exame, devido a aspectos
como sucção ou colocação da língua na região da fissura não operada, assim como ruídos
fisiológicos. Da mesma maneira, diante da presença de otite média com efusão, comum nessa
população, e pressão negativa na caixa timpânica, pode haver diminuição da amplitude das EOA
ou até eliminação das respostas.
O tratamento indicado pelo médico otorrinolaringologista pode ser cirúrgico e/ou associado
a tratamento medicamentoso, levando-se em conta as recorrências de otite média apresentadas
pelos indivíduos com fissura labiopalatina. Os tratamentos cirúrgicos envolvem a inserção de tubo
de ventilação, a timpanoplastia e a mastoidectomia.
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No tratamento da otite média, a inserção de tubo de ventilação visa substituir,
temporariamente ou permanentemente, a tuba auditiva. No entanto, seu uso pode trazer
complicações, como as placas de timpanoesclerose e as perfurações da membrana timpânica. Além
disso, nos pacientes com fissura labiopalatina, as perfurações timpânicas também podem ser
decorrentes de infecções recorrentes e otites secretoras com efusão. A timpanoplastia pode ser
utilizada na reconstrução do sistema tímpano-ossicular e pode ser associada à mastoidectomia,
diante da ocorrência de colesteatoma, patologia também prevalente nessa população.
As malformações de orelha externa podem ocorrer de forma isolada ou associadas à
síndromes, podendo comprometer o pavilhão auditivo ou associadas à atresia ou agenesia do meato
acústico externo, havendo ou não alteração da orelha média, predominando nesses pacientes as
perdas auditivas do tipo condutivo.
Portanto, torna-se imprescindível a avaliação e o acompanhamento audiológico do indivíduo
com fissura labiopalatina, com equipe interdisciplinar (fonoaudiólogo e otorrinolaringologista) o
mais precocemente possível, para que sejam realizados o diagnóstico, encaminhamentos e
tratamentos adequados evitando-se, assim, que uma deficiência auditiva se instale, levando à
privação sensorial da criança, com prejuízo para o desenvolvimento de fala, da linguagem, e do
processamento auditivo, comprometendo também, o prognóstico e a evolução do processo
fonoterapêutico, quando necessário ao tratamento da fala do indivíduo.
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AVALIAÇÃO VELOFARÍNGEA
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Paciello YAMASHITA2
Seção de Fonoaudiologia HRAC-USP

As estruturas que compõe o mecanismo velofaríngeo - palato mole ou véu palatino, paredes
laterais e posterior da faringe - desempenham papel fundamental na produção da fala. O véu
palatino forma a margem anterior do mecanismo velofaríngeo e seus movimentos são
caracterizados pela elevação e posteriorização, por ação dos músculos levantadores do véu, e pela
depressão ou abaixamento realizada pelos músculos palatoglosso e palatofaríngeo. O músculo da
úvula, localizado na linha média do véu palatino, forma uma saliência na face nasal do véu durante
a fala que favorece o contato entre o véu e a parede posterior da faringe. Além disso, as paredes
laterais da faringe se deslocam medialmente durante a fala, por ação das fibras superiores do
músculo constritor superior da faringe, com o objetivo de estreitar o orifício velofaríngeo. O
movimento da parede posterior da faringe pode originar uma estrutura denominada prega de
Passavant, que é a contração das fibras musculares horizontais da faringe e que auxilia o
fechamento velofaríngeo na fala quando se localizada ao nível do plano palatino.
Estas estruturas funcionam juntas e de forma sincronizada, permitindo a distribuição do fluxo
aéreo expiratório para a cavidade oral na produção dos sons orais e para a cavidade nasal, na
produção dos sons nasais da fala. A predominância do movimento de uma estrutura em relação à
outra caracterizará o padrão de fechamento velofaríngeo do indivíduo.
Existem descritos na literatura, quatro padrões de fechamento: coronal, quando há contato
do véu palatino com a parede posterior da faringe e pouco deslocamento medial das paredes
laterais; circular, no qual ocorre deslocamento conjunto do véu palatino e das paredes laterais da
faringe; circular com prega de Passavant, quando ocorre o padrão circular associado à prega de

1. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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Passavant; sagital, que corresponde ao deslocamento medial das paredes laterais da faringe que se
tocam na linha média. A tonsila faríngea desempenha um papel importante no fechamento
velofaríngeo na infância, uma vez que nesta fase da vida, esta estrutura se encontra presente e
localiza-se na rinofaringe na altura onde ocorreria o contato entre o véu palatino e a parede
posterior da faringe. É chamado de fechamento “velo-adenoideano” e ocorre geralmente até a
puberdade, quando ocorre o processo de involução deste tecido.
As alterações no mecanismo velofaríngeo são denominadas de inadequação velofaríngea ou
disfunção velofaríngea, cujas causas podem ser a presença de fissura palatina, fissura submucosa,
desproporção velofaríngea congênita ou adquirida, distúrbios neuromusculares, alterações
anatômicas dos músculos do palato e anel velofaríngeo, deficiência auditiva e falhas de
aprendizagem.
No caso das fissuras palatinas, apesar da correção primária da fenda palatina,
aproximadamente 30% dos casos permanecem com insuficiência velofaríngea, decorrente do
encurtamento do tecido velar ou da inserção anterior do músculo levantador do véu palatino; ou
incompetência velofaríngea, representada pela alteração na função muscular.
A fala pode ser afetada de diversas maneiras quando o mecanismo velofaríngeo está alterado.
Os sintomas mais comuns são: hipernasalidade, enfraquecimento da pressão aérea intraoral,
emissão de ar nasal e articulações compensatórias. O principal indicador da significância clínica dos
sinais da disfunção velofaríngea é a avaliação perceptiva da fala, que deve englobar os aspectos
morfológicos e funcionais. A inspeção clínica da cavidade oral, em especial do palato duro e mole,
fornece informações que auxiliam no diagnóstico da disfunção velofaríngea, porém como o
fechamento velofaríngeo ocorre acima do nível observado na visão oral, não é possível avaliar se
há ou não fechamento durante este tipo de inspeção. Entretanto, conseguimos detectar alterações
no palato como a presença de fissura submucosa, onde há úvula bífida ou hipoplásica, diástase na
musculatura do palato mole na linha média e entalhe ósseo na porção final do palato duro, que é
detectado durante a palpação. Na fissura submucosa oculta, como o próprio nome diz, o palato
está aparentemente íntegro na visão oral, porém há uma hipoplasia do músculo da úvula que
somente pode ser observada pela nasofaringoscopia, e que impede o fechamento velofaríngeo na
fala.
Na inspeção clínica intraoral, também é possível verificar a presença de fístula no palato, que
poderá prejudicar a fala dependendo do seu tamanho e localização. Uma fístula no palato duro
pode resultar na produção de plosiva dorso-médio-palatal em substituição aos fones linguo-
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alveolares, enquanto uma fístula no palato mole pode provocar emissão de ar nasal na fala. Para
sabermos se a fístula no palato é a responsável pela emissão de ar nasal, devemos sempre vedá-la
com hóstia ou chiclete e verificar se a emissão de ar nasal foi eliminada na fala. Se isto ocorrer,
estará demonstrado que a causa era a presença da fístula e não uma alteração no mecanismo
velofaríngeo, embora possa ocorrer uma combinação de ambos os fatores. É recomendado que se
identifique a inserção dos músculos levantadores do véu palatino durante a emissão da vogal /a/,
que corresponde ao ponto de maior elevação do palato mole também denominado de “joelho
palatino”. Para o fechamento velofaríngeo, o ideal é que a inserção seja posterior, próximo à úvula,
porém quando o “joelho palatino” está anterior próximo ao palato duro, geralmente há uma
disfunção velofaríngea.
A avaliação das tonsilas palatinas também é importante, pois quando se encontram
hiperplásicas e projetadas em direção ao espaço nasofaríngeo, as tonsilas palatinas podem causar
uma disfunção velofaríngea comprometendo a elevação do véu palatino na fala, além de provocar
a anteriorização da língua nos casos com fissura palatina operada. Nesses casos, deve-se indicar a
remoção cirúrgica das tonsilas palatinas para favorecer o fechamento velofaríngeo. De maneira
inversa, quando a tonsila faríngea participa do fechamento velofaríngeo na fala, sua remoção pode
resultar em disfunção velofaríngea nos casos de fissura palatina operada e fissura submucosa,
portanto a indicação deste procedimento nesses casos deve ser considerada com atenção pelo
médico otorrinolaringologista.
A distância observada entre o palato mole e a parede posterior da faringe no repouso e na
emissão da vogal /a/ pode revelar a presença de uma desproporção velofaríngea, causada tanto
pelo encurtamento do véu palatino como pela profundidade da nasofaringe aumentada, ou mesmo
uma combinação de ambos. Entretanto, somente uma avaliação instrumental poderá afirmar qual
destes fatores é o responsável pela disfunção velofaríngea. Na inspeção oral durante a emissão de
/a/, também podemos avaliar se há movimento das paredes laterais e posterior da faringe. Em
alguns casos, não há movimento visível das paredes laterais na altura da orofaringe, mas ele ocorre
ao nível da nasofaringe, sendo visível apenas no exame instrumental. Quanto ao movimento da
parede posterior, a presença da prega de Passavant geralmente é bem visível na inspeção oral, pois
esta saliência formada por uma contração muscular é localizada abaixo do plano palatino na maioria
dos casos.
A avaliação funcional do mecanismo velofaríngeo na fala tem início com a classificação da
ressonância, aplicação dos testes de emissão de ar nasal, hipernasalidade e avaliação das articulações
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compensatórias. A presença de hipernasalidade em grau significativo, que não seja aceitável
socialmente e que provoque constrangimento ao indivíduo, requer uma investigação subjetiva e
objetiva pelo fonoaudiólogo. No teste de emissão de ar nasal, utiliza-se um espelho de Glatzel
colocado sob as narinas do paciente enquanto ele faz uma emissão sustentada de fonemas isolados,
vocábulos e sentenças com fones plosivos e fricativos exclusivamente orais, observando-se a
presença ou não de embaçamento no espelho. Caso isto ocorra, considera-se o resultado como
positivo para a emissão de ar nasal e na ausência do embaçamento, o resultado é negativo. No
teste de hipernasalidade, é solicitada ao paciente a emissão de vocábulos orais que são produzidos
duas vezes, sendo que em uma delas, o avaliador oclui, com seus dedos, as narinas do paciente. A
diferença na ressonância entre as emissões com as narinas abertas e fechadas sugere a presença
de hipernasalidade, com resultado positivo para o teste. Caso não haja mudança na ressonância
com a oclusão das narinas, o teste é considerado negativo.
A avaliação instrumental do mecanismo velofaríngeo tem como objetivo determinar a causa,
o grau e a localização da disfunção velofaríngea. Tais procedimentos fornecem informações
objetivas e, algumas vezes, quantitativas sobre a função velofaríngea e permitem, além de um
diagnóstico preciso, a definição da conduta clínica adequada para cada caso e ainda, o
acompanhamento dos resultados do tratamento.
Os métodos de avaliação são divididos em diretos e indiretos. Os diretos permitem a
visualização das estruturas da velofaringe no repouso e na fala, enquanto os indiretos aferem os
resultados acústicos e aerodinâmicos da função velofaríngea. Entre os métodos instrumentais diretos
mais utilizados estão a nasofaringoscopia e a videofluoroscopia. De acordo com a American Cleft
Palate-Craniofacial Association, todos os indivíduos com hipernasalidade, emissão de ar nasal ou
ambos, devem ser submetidos à avaliação instrumental da função velofaríngea, sendo
recomendada a nasofaringoscopia, a videofluoroscopia e, em alguns casos, a nasometria e medidas
aerodinâmicas, sempre com a participação de um fonoaudiólogo.
A nasofaringoscopia consiste na introdução de um endoscópio flexível por via nasal que
permite visualizar a anatomia e a função velofaríngea, por meio de a uma micro câmera de vídeo
acoplada ao endoscópio, um sistema de vídeogravação e um monitor de TV que mostra as imagens
em tempo real para os profissionais, paciente e familiares. Por meio deste recurso, é possível avaliar
a presença de fechamento velofaríngeo na fala, o padrão de tentativa de fechamento, o tamanho
da falha, a presença de fissura submucosa oculta, assimetria no movimento velar e presença de
movimento das paredes laterais e posterior da faringe. A amostra de fala solicitada ao paciente
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deve conter vocábulos e frases com fones plosivos e fricativos surdos e sonoros, produção isolada
e prolongada das fricativas surdas e sonoras e do sopro, além de frases com fones nasais. No
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP) o
exame é realizado pelo cirurgião plástico e fonoaudióloga com o objetivo de avaliar a causa da
disfunção velofaríngea, definir a conduta de tratamento e acompanhar o resultado cirúrgico ou da
terapia fonoaudiológica. Apesar de ser um método invasivo e que nem sempre conta com a
colaboração das crianças, este exame é fundamental ao tratamento da disfunção velofaríngea.
A videofluoroscopia é um exame radiológico dinâmico, com gravação simultânea em vídeogravador, que permite a avaliação do mecanismo velofaríngeo durante a fala. Atualmente, são
realizadas as visões lateral e frontal para a avaliação da velofaringe. A visão lateral mostra a língua,
o véu palatino e a parede posterior da faringe no plano sagital, sendo indicada a aplicação de
contraste com sulfato de bário por vias nasal e oral para melhor identificação das estruturas e falhas
no fechamento velofaríngeo. Nesta tomada é possível a realização de medidas objetivas como a
extensão e espessura do véu palatino e a profundidade da nasofaringe, que ajudam na identificação
da causa da disfunção velofaríngea e definição do tratamento. A visão frontal ou ântero-posterior
permite a visualização das paredes laterais da faringe, sendo mais visível com o uso do contraste.
Assim como a nasofaringoscopia, a videofluoroscopia também permite definir uma conduta de
tratamento para a correção da disfunção velofaríngea. Por utilizar radiação ionizante, o tempo de
duração do exame deve ser breve e sempre com a utilização de equipamento de proteção individual
contra a radiação. Como não é um exame invasivo, geralmente há uma boa colaboração de crianças
na sua realização.
Como métodos indiretos de avaliação da função velofaríngea, existem a nasometria e a
técnica fluxo-pressão. A nasometria baseia-se na aferição da ressonância da fala por meio da
medida da nasalância, uma grandeza física que corresponde à quantidade relativa de energia
acústica que emerge da cavidade nasal durante a fala. A técnica permite a avaliação do mecanismo
velofaríngeo no seu aspecto funcional.
A técnica fluxo-pressão é um método aerodinâmico que permite aferir a adequação do
fechamento velofaríngeo durante a fala pela medida simultânea de fluxo e pressão gerados no
trato vocal. É o único método capaz de quantificar as dimensões do orifício velofaríngeo. A técnica
também avalia o aspecto funcional do mecanismo velofaríngeo, fornecendo dados objetivos sobre
as repercussões aerodinâmicas de qualquer falha na função velofaríngea.
O tratamento da disfunção velofaríngea poderá ser físico (cirúrgico ou protético) ou
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comportamental (por meio de fonoterapia). As técnicas cirúrgicas mais comumente empregadas
para o tratamento da disfunção velofaríngea são o retalhos faríngeo, a esfincteroplastia e a
palatoplastia secundária com veloplastia intravelar.
A prótese de palato consiste em um aparelho removível que possui uma extensão fixa em
direção à faringe, chamada de bulbo, e cuja função é atuar de maneira dinâmica em interação com
a musculatura da faringe para o controle do fluxo de ar oronasal. Ela é indicada nos casos de fissura
ampla e com tecido insuficiente de palato mole para promover reparo cirúrgico funcional, quando
há contraindicação médica para a cirurgia, nos casos onde não há movimento das paredes laterais
da faringe na fala e naqueles com falhas cirúrgicas anteriores.
A terapia fonoaudiológica para a correção da disfunção velofaríngea somente é indicada
quando há fechamento velofaríngeo em algumas emissões de fala ou quando é decorrente de
erros de aprendizagem como a emissão de ar nasal para fonema específico. Nos casos de
insuficiência velofaríngea ou enquanto a fissura de palato estiver aberta, a fonoterapia para eliminar
a hipernasalidade ou o escape de ar nasal é contraindicada.
A avaliação individualizada de cada caso, assim como o levantamento das expectativas do
indivíduo, são fatores de grande importância na definição da conduta de tratamento da disfunção
velofaríngea.
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No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo
(HRAC-USP) entre 19% e 31% dos pacientes apresentam disfunção velofaríngea (DVF) após
palatoplastia primária (WILLIAMS et al., 2011; FERREIRA, 2011; SUGUIMOTO, 2002) e cerca
de 25% fazem uso de articulação compensatória. Os sintomas obrigatórios decorrentes à DVF
(hipernasalidade, escape de ar nasal e fraca pressão intraoral) aliados ao uso de articulação
compensatória (AC) podem ter um impacto devastador na inteligibilidade da fala. O uso da
AC, mais especificamente, dificulta o diagnóstico diferencial entre insuficiência e incompetência
velofaringea (IVF) comprometendo a definição da melhor conduta para tratamento.
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A avaliação perceptivo-auditiva bem como os procedimentos instrumentais
complementares, como a nasoendoscopia e a videofluoroscopia da função velofaríngea
durante produção de fala, permitem o estudo da movimentação das estruturas velofaríngeas
favorecendo a identificação dos fatores causadores da disfunção velofaríngea (DVF) e
possibilitando o planejamento terapêutico, seja ele cirúrgico, protético e/ou fonoterápico.
Na presença de articulações compensatórias, como o golpe de glote e a fricativa faríngea,
por exemplo, a fonoterapia é sempre necessária, e em algumas equipes craniofaciais deve ser
executada antes mesmo da correção física da insuficiência. Nos casos de insuficiência, a escolha
do procedimento físico mais adequado, geralmente cirúrgico, depende da caracterização do
padrão de funcionamento velofaríngeo, o que nem sempre é possível quando o paciente não
faz uso de ponto articulatório adequado para produção de sons orais de alta pressão como os
plosivos e fricativos. Clinicamente esta é uma situação bastante complexa, pois enquanto por
um lado, a presença de DVF (muitas vezes insuficiência) não favorece a produção de sons orais
de pressão, dificultando a fonoterapia antes do tratamento da insuficiência, por outro lado, o
uso de AC favorece o hipodinamismo velofaríngeo dificultando o diagnóstico diferencial entre
incompetência e insuficiência (sendo que algumas vezes ambos estão presentes) e
impossibilitando a identificação da melhor conduta para tratar a DVF.
A fonoterapia para corrigir as produções articulatórias atípicas (ACs), por sua vez, deve
ser estruturada a partir de provas terapêuticas que estabeleçam as limitações e as possibilidades
de produção e percepção de fala, o que permite ao terapeuta otimizar as estratégias existentes
para tratamento das ACs. Os textos, tanto nacionais quanto internacionais, descrevendo
abordagem fonoterapêutica e estratégias para correção de fala no caso das ACs são em sua
grande maioria baseados na experiência clínica sem evidência científica ou muitas vezes sem
a apresentação de um modelo teórico que fundamente o uso de uma abordagem ou estratégia
ao invés de outra. O protocolo de documentação dos resultados da fonoterapia também varia
bastante entre equipes e profissionais que atendem pacientes com FLP e DVF, com autores
como Henningsson et al. (2008) salientando a importância do uso de parâmetros universais
para documentação da avaliação perceptivo-auditiva pré e pós-tratamento. Na tentativa de
evitar “receitas” da terapia que então possam ser inadequadamente aplicadas, alguns capítulos
de livro propõem princípios muito gerais (PEGORARO-KROOK et al., 2010; GENARO;
FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; ALTMAN, 1994) enquanto outros sumarizam achados
apresentados ao longo dos anos (BZOCH, 2004; KUMMER, 2008) acrescentando dicas
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baseadas nas vivências clínicas DI NINNO; JESUS, 2009).
Golding-Kushner (1995) e Peterson-Falzone et al. (2006) apresentam descrições de
estratégias terapêuticas fundamentadas em modelos teóricos, e fazendo uso de filmagens que
favorecem a identificação das alterações. Apresentar materiais com enfoque no atendimento
é bastante complexo já que a interpretação das propostas requer um entendimento adequado
do funcionamento velofaríngeo que pode ser distinto de um paciente para outro, mas também
num mesmo paciente de uma produção de fala para outra.
Com isto em mente, duas equipes no HRAC abordam a fonoterapia na DVF: a equipe
do Setor de Fonoaudiologia (SF) e a equipe do Serviço de Prótese de Palato (SPP). O SF sugere
a importância de fornecer ao paciente o modelo correto, isolado e amplificado das produções
de fala, com o uso das pistas sensoriais. Posteriormente, se o paciente conseguir a produção
correta isolada, deve-se passar para outra etapa, com o fonema associado a vogais (sílabas)
inicialmente sussurradas, e posteriormente, vozeadas. Após essa etapa, faz-se importante o
treino com a produção correta em vocábulos sem conteúdo lexical (logatomas), devendo o
paciente conseguir monitorar a produção correta, diferenciando da incorreta, sendo que o
fonoaudiólogo deverá estar atento aos possíveis erros e coarticulações. As coarticulações
representam a produção com o ponto articulatório correto, porém sem o direcionamento do
fluxo de ar para a cavidade oral, mantendo a AC. Quando o paciente consegue a produção
correta sistemática nos logatomas, inicia-se o treino com vocábulos, cujo fonema alvo deve
constar em posições iniciais, mediais e finais. Segue-se o treino com a produção em sentenças
e, posteriormente, em textos. Finalmente, o treino deve ser realizado em conversa espontânea,
buscando-se trabalhar o ritmo, a velocidade e a prosódia. Ressalta-se a necessidade de se
respeitar a hierarquia de cada etapa, e que o tempo das mesmas pode variar conforme o
desempenho do paciente, sendo contra-indicado pular etapas, visto que isso poderá interferir
no resultado do tratamento. Para facilitar a correção das AC pelo paciente, o fonoaudiólogo
pode utilizar: a) pistas visuais, como uma tira de papel (remo de ar) em frente aos lábios para
que o paciente veja o fluxo aéreo oral na produção do som; b) pistas auditivas, como um
garrote de borracha com uma extremidade colocada próxima ao ouvido do paciente e a outra
próxima à sua boca; c) pistas verbais, onde o fonoaudiólogo diz ao paciente como ele deve
posicionar os articuladores para a produção do som; e d) pistas táteis-cinestésicas, como sentir
o fluxo aéreo oral no dorso da mão na produção do fonema. Após a colocação do modo e
ponto articulatórios corretos, e do treino de automonitoramento da produção correta do
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fonema em sílabas (com qualidade e velocidade) pode-se iniciar a “técnica da língua do som”,
na qual se utiliza o fonema alvo dentro de um contexto lexical e prosódico já conhecido,
substituindo todas as consoantes dos vocábulos pelo fonema alvo, mantendo as vogais,
arquifonemas e encontros consonantais. O objetivo dessa técnica é realizar treinamento
neuromotor para aumentar a precisão, rapidez, o grau de excursão e a sinergia de movimentos.
O treinamento para a automatização das produções corretas, da fala dirigida para a
espontânea, é necessário e imprescindível para possibilitar o uso da “fala nova” (fala com
produções articulatórias corretas) pelo paciente, dentro e fora da sala de fonoterapia (carry
over). Nesta fase, propõe-se o uso de entrevistas, diálogos, dramatizações, leituras,
interpretações de textos e jogos (adequados à idade, ao interesse e desempenho do paciente).
É fundamental o uso de gravações e/ou filmagens para o treino do feedback das emissões.
Também os pacientes que apresentam hipernasalidade e ausência de AC e que conseguem
fechamento velofaríngeo durante produção fonêmica podem receber tratamento buscando
transferir a função adequada para as produções inadequadas por meio de aproximações
sucessivas, neste caso, no entanto sempre após confirmação instrumental que o fechamento
velofaríngeo é possível sem o apoio de língua ou outras manobras compensatórias. Na
estratégia envolvendo aproximação sucessiva, nos casos onde esta é apropriada, o teste de
estimulabilidade permite identificar o som produzido com fechamento velofaríngeo completo
e este som pode ser associado a outros para os quais existe falha no fechamento (exemplo:
emissão do fonema /t/ com fechamento, seguida por /s/ sem fechamento). Esta é uma
estratégia que visa generalizar o padrão correto de fechamento velofaríngeo onde podem ser
utilizados recursos como o garrote de borracha, o espelho de Glatzel e o teste-escape para o
monitoramento do fluxo aéreo nasal, que deve ser evitado nos fonemas orais. Alguns critérios
importantes são considerados para a realização da fonoterapia no Setor de Fonoaudiologia,
como idade do paciente, nível de expectativa e condições anatômicas (fístulas, má-oclusão,
tratamento ortodôntico e insuficiência velofaríngea). A eficácia do tratamento fonoaudiológico
segundo a equipe depende diretamente de um correto diagnóstico, elaboração das prioridades
em cada caso com objetivos bem claros, a frequência do treino e o envolvimento do paciente
e dos seus cuidadores.
No Serviço de Prótese de Palato do HRAC foi implementado um Programa de
Fonoterapia Intensiva (PFI), inicialmente destinado a pacientes encaminhados para tratamento
protético da insuficiência velofaríngea. A abordagem mais usada mundialmente para
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tratamento da insuficiência tem sido a abordagem cirúrgica o que, no entanto, não corrige o
padrão de fala alterado, que por sua vez torna-se padrão velofaríngeo habitual na fala do
paciente que desenvolve fala na presença da FLP não operada ou da DVF e aprende a
negligenciar o mecanismo velofaríngeo durante produção de fala. Este padrão inadequado
de funcionamento velofaríngeo raramente é restabelecido ou corrigido sem a fonoterapia, o
que tornou a fonoterapia uma abordagem obrigatória para a grande maioria dos pacientes
que recebem Prótese de Palato para corrigir alterações de fala decorrentes da DVF.
Na impossibilidade de se colocar a prótese de palato, o terapeuta que atende um paciente
com insuficiência velofaríngea vê-se obrigado a usar a oclusão de narinas buscando
proporcionar ao paciente condição de aumentar a pressão aérea intra-oral e,
consequentemente, facilitando a produção de sons orais particularmente os sons que requerem
alta pressão. A oclusão de narina, no entanto, não favorece o fechamento velofaríngeo (na
verdade se a oclusão ocorre na narina, a mesma pode ser negligenciada na velofaringe mesmo
nos casas de suficiência) e, portanto, deve ser usada cuidadosamente pelo terapeuta uma vez
que pode favorecer o hipodinamismo velofaríngeo. Com o bulbo faríngeo torna-se possível
para o terapeuta manipular o funcionamento velofaríngeo buscando estabelecer um padrão
de funcionamento que possibilite fala oral adequada. O bulbo geralmente é moldado durante
produção de plosão e fricção a partir de teste de estimulabilidade onde se identifica sons ou,
se estes não são produções possíveis a partir da manipulação de ar na cavidade intraoral. Após
a moldagem e instalação do bulbo faríngeo e dependendo do comportamento do paciente
durante a terapia diagnóstica que é iniciada assim que existe possibilidade de suficiência
velofaríngea (ou seja, na presença do bulbo), o terapeuta pode estabelecer funcionamento
velofaríngeo adequado e a corrigir com mais facilidade a AC.
Estas representam a produção de um fonema ou sílaba com fechamento velofaríngeo
completo, associada à produção de outro fonema com falha no fechamento (exemplo: emissão
do fonema /t/ seguida por /s/; emissão do fonema /p/ seguida do /f/). Esta é uma tentativa
de generalizar o padrão correto de fechamento velofaríngeo. Podem ser utilizados recursos
como o garrote de borracha, o espelho de Glatzel e o teste-escape no nariz para o
monitoramento do fluxo aéreo nasal, que deve ser evitado nos fonemas orais. Vários estudos
já demonstraram que exercícios de sopro e sucção não auxiliam o fechamento velofaríngeo
na fala, pois apesar de também exigirem o fechamento velofaríngeo, o padrão dos movimentos
difere daqueles realizados durante a fala. Portanto, esse tipo de exercício é contra indicado na
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terapia para correção da hipernasalidade e, quando realizados, podem provocar um movimento
de retroposição da língua na fala, prejudicando o tratamento.
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Curso Específico Fisioterapia e Terapia Ocupacional (ce31)

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE
PACIENTES COM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
Dra. Karine Aparecida ARRUDA1, Esp. Juliana Specian Zabotini da
SILVEIRA2
Seção de Fisioterapia HRAC-USP

O objetivo principal da Seção de Fisioterapia do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP) é promover a reabilitação de pacientes
com malformações craniofaciais utilizando técnicas fisioterapêuticas específicas. As áreas de
atuação incluem: ambulatório e internação.
1. AMBULATÓRIO
- Análise do prontuário: são coletados dados de identificação (nome, idade, sexo e
procedência), classificação da fissura e síndrome, aspectos cirúrgicos (data e descrição dos
procedimentos), e quando houver, os atendimentos realizados previamente pela equipe de
fisioterapia.
- Entrevista: realizada com o paciente ou acompanhante, coletando-se informações sobre
a história da moléstia atual (HMA), história da gestação, parto e intercorrências perinatais.
Realizada avaliação neuromotora para verificar o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM),
de acordo com a idade do paciente.
- Exame físico:
Aspectos cirúrgicos: além dos dados colhidos no próprio prontuário é realizada avaliação
dos resultados pós cirúrgicos. Observam-se edema pós-operatório, alterações de
1. Doutora em Bases Gerais da Cirurgia pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP), Botucatu-SP, Brasil.
2. Especialista em Fisioterapia Cardiorespiratória pela Universidade de Marília (UNIMAR), Marília-SP, Brasil.
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sensibilidade, cicatrizes cirúrgicas – hipercromia, aderências, hipertrofias e retrações
cicatriciais, amplitude de movimento de articulações (ADM).
Aspectos Musculares: observa-se o tônus e trofismo muscular, presença de
encurtamento, contraturas e quadros de algia.
Alterações Ortopédicas: são descritas as deformidades ósseas, dentre as mais comuns a
assimetria de crânio e/ou de tórax, micrognatia com ou sem limitação de ADM da
articulação temporomandibular (ATM), limitação da ADM de outras articulações, pé
torto congênito unilateral ou bilateral, alterações posturais (cifose, escoliose, lordose),
alterações de marcha, hipoplasias de membros ou dedos, crepitações e algias.
Condições Respiratórias: são observadas e descritas alterações respiratórias.
- Hipótese diagnóstica (HD): com base na anamnese é determinado o provável
diagnóstico do paciente.
- Conduta fisioterapêutica:
É estabelecida baseada na HD, podendo ser necessária uma intervenção ortopédica,
neuromotora, respiratória, orofacial ou de algum outro profissional, e isso se dará por meio de
carta de encaminhamento para tratamento em outras unidades ou para outros profissionais.
São realizadas também, se necessário, orientações pós-cirúrgicas, sobre DNPM e sobre
atividades de vida diária (AVD’s) aos pais/acompanhantes. Terapias respiratórias ambulatoriais
são realizadas quando o paciente encontra-se sem condições clínicas para cirurgia.
2. INTERNAÇÃO
- Pós-operatório: estão internados pacientes procedentes do centro cirúrgico. A fisioterapia
visa promover analgesia e redução de edema cirúrgico e sangramento, com a realização da
crioterapia. Os pacientes em pós-operatório de cirurgia ortognática recebem cuidados intensivos
de fisioterapia respiratória e crioterapia. A terapia respiratória também é realizada sempre que
necessário em outros casos, principalmente em pacientes pós palatoplastia. Os casos de pósoperatório de cirurgias plásticas e otorrino recebem orientações especificas sobre as massagens
faciais.
- Berçários 1 e 2 (pediatria): estão internados nesses leitos pacientes que provavelmente
serão submetidos a um procedimento cirúrgico e também aqueles que já realizaram cirurgia.
Os pacientes são avaliados tanto no período pré como pós-operatório e é estabelecida a HD e
plano de tratamento a ser desenvolvido durante a internação. São fornecidas as orientações
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para realização das massagens no pós-operatório de queiloplastia, alongamento de columela e
macrostomia, objetivando a melhora do aspecto, elasticidade, sensibilidade e vascularização do
lábio, evitando assim alterações cicatriciais como aderências e retrações. É realizada a entrega
de um manual explicativo para os pais/acompanhantes.
É entregue também um manual de DNPM aos pais/acompanhantes das crianças com
atrasos de desenvolvimento, visando à estimulação das mesmas, e realizada carta de
encaminhamento para tratamento em outras unidades ou para outros profissionais se
necessário.
- Setor de adultos (feminino e masculino) e isolamento: encontram-se internados
pacientes em pré e pós-operatório. Os pacientes são avaliados, sendo estabelecidos a HD e
plano de tratamento. Os procedimentos variam de acordo com o quadro clínico apresentado
pelo paciente e a cirurgia realizada. As intervenções realizadas nesse setor incluem: crioterapia,
cinesioterapia, treinamento para uso de órtese, exercícios de mímica facial, drenagem linfática
facial, orientações de massagens pós-operatórias (queiloplastia, macrostomia, alongamento de
columela e rinoseptoplastia) e terapia respiratória.
- Unidade de Cuidados Especiais (UCE) (O a 2 anos): são internados nessa unidade
pacientes que necessitam de tratamento clínico ou cirúrgico com alterações de maiores riscos.
São normalmente pacientes com casos associados a síndromes complexas, doença do refluxo
gastroesofágico (DRGE), alterações respiratórias, pneumonia, distúrbios da deglutição,
deformidades musculoesqueléticas, alterações neurológicas e orofaciais. A rotina consiste em
realizar a avaliação inicial com análise de prontuário, entrevista, exame físico, inspeção. Com
base na avaliação e consequente HD é estabelecido o plano de tratamento. São realizadas
terapias durante o período de internação, conforme indicação do fisioterapeuta ou prescrição
médica. As terapias executadas podem ser: neuromotoras, ortopédicas, respiratórias, orofaciais
e termoterapia.
- Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (pediatria e adultos): são admitidos pacientes
procedentes de outras instituições ou transferidos da UCE, berçários, centro cirúrgico ou setor
de adultos, após intercorrências clínicas ou pós-operatórias. De acordo com a prescrição médica,
aplica-se a avaliação inicial, com o preenchimento de uma ficha específica de avaliação
respiratória, onde consta: HMA, HD, tipo de cirurgia realizada, inspeção, ausculta e palpação,
além da observação dos exames de imagem e terapia medicamentosa. Após minuciosa
avaliação, são determinados os objetivos da atuação fisioterapêutica e traçado o plano de
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tratamento, que é alterado a cada reavaliação a beira do leito (realizado antes de cada
intervenção). Nessa unidade, normalmente são realizadas as terapias respiratórias, motoras e
termoterapia.
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Curso Específico Fisioterapia e Terapia Ocupacional (ce32)

TERAPIA OCUPACIONAL E AS INTERFACES DA
RECREAÇÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR
Dra. Márcia Cristina Almendros Fernandes MORAES1, Takemi FUGIWARA2,
Me. Sheila do Nascimento GARCIA3, Viviane Pereira Martins GASPAROTO4,
Me. Christiane Ozaka FERRAZ5, Izabela Leme Bueno TRINDADE6
Serviço de Educação e Terapia Ocupacional HRAC-USP

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), desde sua fundação em
1974, prima em oferecer um atendimento de qualidade e com atitudes humanizadoras,
incluindo o brincar e atividades de entretenimento como estratégias para auxiliar o
enfrentamento da hospitalização. Sendo assim, já contava com uma Brinquedoteca muito antes
de ser sancionada a Lei (n.º 11.104/2005) que dispõe da obrigatoriedade de instalações de
brinquedotecas em unidades de saúde com atendimento pediátrico em regime de internação
(BRASIL, 2005).
Os pacientes adolescentes e adultos, assim como os acompanhantes também sempre
mereceram atenção especial participando de atividades lúdicas e de entretenimento, facilitando
desta forma a interação com o ambiente, com as famílias e com a equipe. Todas essas atividades
são de responsabilidade do Serviço de Educação e Terapia Ocupacional (SETO), que conta com
uma equipe de educadores comprometidos com o bem-estar dos usuários, tornando o ambiente
hospitalar menos traumatizante e o mais agradável possível.

1. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Técnico de Apoio Educacional.
3. Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Assis-SP, Brasil.
4. Psicóloga pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Bauru-SP, Brasil.
5. Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP), Bauru-SP, Brasil.
6. Assistente Social pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), Bauru-SP, Brasil.
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Como os pacientes atendidos por este Serviço estão em condição pré-cirúrgica (jejum) ou
pós-cirúrgica recente, os educadores são orientados por uma Terapeuta Ocupacional responsável
em analisar as limitações ou possibilidades conforme as características clínicas, físicas e
emocionais dos pacientes, adequando as atividades conforme o público do dia. As atividades
incluem: brinquedos e brincadeiras, contação de histórias, fantoches, jogos de mesa, atividades
de plástica, faz de conta de médico e enfermeiras, casinha da boneca, entre outros. Para os
adolescentes e adultos, além dos jogos de mesa e atividades de plástica, são oferecidos quebracabeças de muitas peças, televisão, filmes, karaokê, dinâmicas de grupo e demais atividades.
As atividades acima descritas ocorrem na Brinquedoteca e em salas distintas, organizadas
conforme faixa etária e o público a ser atendido, ou seja, crianças e respectivos acompanhantes,
adolescentes e adultos e, uma sala específica preparada para os pais que aguardam o término
da cirurgia de seus filhos. Para estes pais são oferecidos trabalhos manuais, livros de receitas,
TV, jornais e revistas, entre outros. Para os pacientes que necessitam ficar nos leitos, são
oferecidos brinquedos, jogos, livros e revistas. Para as crianças que estão em atendimento no
ambulatório, tem um espaço reservado, no qual são oferecidas atividades de plástica,
brinquedos, brincadeiras, contação de histórias e sessão de filmes infantis.
A Terapia Ocupacional também realiza avaliação e intervenção na Unidade de Cuidados
Especiais (UCE) e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com bebês que apresentam síndromes
e anomalias craniofaciais, visando o desenvolvimento neuropsicomotor. Por meio de atividades
práticas de vida diária como: banho, vestuário, alimentação e brincadeiras, a terapeuta
ocupacional orienta as mães acompanhantes sobre como continuar o trabalho de estimulação
de seu bebê em casa, de forma que a estimulação da criança não se restrinja apenas ao período
de hospitalização.
Verifica-se neste contexto, que a atuação do Terapeuta Ocupacional é fundamental em
programas de saúde e o trabalho integrado com a Educação, contribui significativamente para
um atendimento de qualidade e, acima de tudo, para um acolhimento humanizado.
REFERÊNCIA
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Os resultados do estudo de Thomé (1990), mostraram que crianças com fissura de palato
apresentam-se em desvantagem para o aleitamento materno (cerca de 10% de sucesso),
quando comparados àquelas com apenas fissura de lábio (45% de sucesso). Esta dificuldade
foi ratificada no estudo (MIRANDA; MARQUES; BARROS, 2008), que encontrou um menor
índice de aleitamento materno nas fissuras de palato (2,7% de sucesso) do que nas de lábio
(49% de sucesso).
Quando não é possível o aleitamento materno direto ao seio, orienta-se a oferta do leite
materno ordenhado e, na impossibilidade deste, fórmulas industrializadas adaptadas para a
idade do lactente. Também são orientadas algumas técnicas que permitam uma melhora na
capacidade de alimentação destes lactentes (PERES, 1999). Ou seja:
- Mamadeiras com, preferencialmente, bico de látex, ou o de melhor adaptação da
criança com furo não superior a 1 mm de diâmetro.
- Manter o lactente semi-sentado para evitar refluxo de alimentos pelo nariz
- Lembrar que o tempo de alimentação não deve exceder 30 minutos, para que não haja
um desequilíbrio no balanço energético. Nos casos em que há evidência de fadiga, a
alimentação pode ser complementada com colher.
- Fazer paradas durante as mamadas para a eructação.
- Fazer higiene da boca e do nariz com “cotonetes” molhados em água fervida e morna,
antes e após a alimentação.
- Após as mamadas, colocar a criança em posição lateralizada para evitar o risco de aspirar
os alimentos.
As recomendações nutricionais seguem os DRIs, (INSTITUTE OF MEDICINE'S FOOD AND
NUTRITION BOARD, 2001) acrescentando-se, nos períodos de pós-operatórios, uma maior
concentração de nutrientes, de modo que se reverta, rapidamente, o estado catabólico.
As cirurgias de palatoplastias e queiloplastias implicam em um pós-operatório de 30 dias
caracterizado por dieta líquida homogênea, fracionada de 3/3 h, por via oral.
Para os pós-operatórios das cirurgias buco-maxilares, cirurgias de maior porte, orienta-se
dieta líquida homogênea, complementada com 400 a 600ml de suplementos hipercalóricos (1,5
caloria por mililitro), hiperprotéicos, palatáveis e por via oral, de modo a oferecer de 40 a 45
calorias por quilograma de peso por dia, 1,2 a 1,5 gramas de proteínas por quilograma de peso
por dia e micronutrientes segundo os DRIs (INSTITUTE OF MEDICINE'S FOOD AND
NUTRITION BOARD, 2001). Sugere-se a retirada de leite e preparações à base de leite, nos 4-
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Curso Específico Nutrição e Nutrologia (ce42)

ATUAÇÃO DO PEDIATRA NO PACIENTE
DISFÁGICO COM ANOMALIA CRANIOFACIAL
Dr. Hilton Coimbra BORGO1
Departamento Hospitalar HRAC-USP

Definição: Disfagia é definido como dificuldade ou alteração no processo normal de
deglutição.
Tipos: oral, faríngea e esofágica
DISFAGIA X DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE) X ALERGIA ALIMENTAR
Existe um conjunto de sintomas comuns as três entidades e há necessidade do pediatra
estar atento a estas possibilidades na criança com dificuldade alimentar.
AVALIAÇÃO CLÍNICA
O pediatra necessita elaborar história detalhada relacionando os sintomas com a
alimentação no intuito de verificar se há relação temporal e causal com a ingestão de alimentos
e uma vez feita suspeita solicitar as avaliações necessárias para elucidação diagnóstica.
Dar importância à duração da mamada, a forma que a criança consegue ingerir melhor,
presença durante a ingestão de engasgo, tosse ou dispnéia. Observar sinais de desconforto ou
movimentos anormais durante a mamada (S. Sandifier) que podem auxiliar a suspeita de
esofagite.
Encaminhar para avaliação de fonoaudióloga - profissional com perícia para avaliar a
criança durante a alimentação e que consegue extrair informações preciosas da funcionalidade
da deglutição, notadamente de sua fase oral. Uma vez confirmada a suspeita de disfagia se

1. Doutor em Pediatria pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Botucatu-SP, Brasil.
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houver dúvidas ou necessidade de avaliar a fase faríngea da deglutição poder indicada a
avaliação intrumental
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DA DEGLUTIÇÃO
1. Vídeoendoscopia da Deglutição (VED):
- Avalia hipofaringe e laringe, sensibilidade laríngea, disfunção que ocorre logo após a
deglutição.
- Mostra eventos que ocorrem imediatamente antes e após a deglutição faríngea.
- Executantes : Fonoaudiólogo e otorrinolaringologista
Vantagens da VED:
- Executada em qualquer lugar (leito)
- Prontamente disponível
- Posição do paciente não é crítica (contenção)
- Estrutura e função da hipofaringe e laringe
- Pode ser repetida frequentemente
- Pode levar o tempo que quiser
- Testa componente sensitivo
Desvantagens da VED:
- Exame incompleto da deglutição
- Visualiza só imediatamente antes e após
- Não avalia fase oral e esofágica
- Incapaz de avaliar a coordenação da motilidade faríngea com a ação da língua, elevação
laríngea e relaxamento esofagiano
- Minimamente invasivo
- Na literatura há limitada comparação com a Vídeofluoroscopia da Deglutição (VFD)
Indicações da VED:
- Para se avaliar: retenção faríngea de secreções, escape posterior precoce, penetração e
aspiração laríngea, resíduo, mobilidade das cordas vocais, reflexo de gag, Reflexo do
Adutor Laríngeo (LAR), posição da Cânulta NasoFaríngea (CNF)
- Quando a preocupação é com as Vias Aéreas (VA)
- VED é preferível à Videofluoroscopia da deglutição (VFD) (complementar)
- Crianças portadoras de cifose e escoliose graves, condições neuromusculares que não
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mantem postura
- Necessidade de se fazer no leito
2. Vídeofluoroscopia da Deglutição (VFD)
- Executantes: Radiologista ou outro médico, técnico de RX, fonoaudiólogo. Para
lactentes de risco deve haver médico diretamente envolvido
Vantagens da VFD:
- Testa a deglutição como um todo, fases: oral, faríngea e esofagiana superior
- Fase faríngea, motilidade e coordenação, prontamente observados
- Coordenação da motilidade faríngea com ação da língua e do esfíncter esofagiano
superior
- Resíduos nos recessos faríngeos e seios piriformes
- Déficits funcionais podem ser relacionados com grau de aspiração
- Tempo de trânsito oral e faríngeo
- Extensa correlação entre achados clínicos e VFD na literatura
- Disponível em muitas instituições
Desvantagens da VFD:
- Radiação ionizante rapidez
- Equipamento e posicionamento complicados
- Levar paciente a unidade de RX
- Pessoal treinado
- Uso de bário altera gosto e textura
- Risco de aspiração com problemas para V. A. no momento do estudo
TRATAMENTO
Medidas facilitadoras da deglutição:
- Posicionamento da criança
- Bicos e furos adequados
- Consistência do alimento (uso de espeçantes)
- Indicação de via alternativa:
• Sonda nasogástrica
• Sonda nasoenteral
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• Gastrostomia (simples ou com fundoplicatura)
Com o uso de sondas inicia-se a prescrição de dieta enteral, que pode ser feita de forma
caseira ou com uso de preparados industriais.
FIBRA ALIMENTAR EM DISFAGIA
“O citoesqueleto dos vegetais é o que podemos denominar fibra vegetal ou fibra
alimentar; substâncias aparentemente inertes que podem ser fermentadas por algumas bactérias,
porém não podem ser fragmentadas pelas enzimas digestivas, motivo pelo qual se tornam não
absorvíveis. Apresentam características muito peculiares de acordo com a procedência da espécie
vegetal e, mesmo conforme a espécie, de acordo com a variedade da mesma” (Cummings).
Fisiologia Intestinal:
- Retardo do esvaziamento gástrico
- Diminuição do tempo de trânsito colônico
- Aumento do volume fecal
- Produção de Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC)
- Diminuição do colesterol
- Nutrição da mucosa intestinal
- Diminuição da translocação bacteriana
As fibras alimentares (FA) são importantes para prevenir ou tratar:
- Síndrome de dumping
- Hiperlipidemia
- Calculose renal
- Diabetes
- Doença de Chron
- Cólon irritável
- Diarréia
- Constipação intestinal
- Câncer de cólon
Em disfagia há relatos de uso excessivo de alguma fibras como pílulas de celulose, psylium,
goma Agar e glucomans, sendo causadoras de obstrução esofagiana. Quanto à DRGE existe
controvérsia se FA protege ou predispõe.
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Uso de fibras em Nutrição enteral com intuito de prevenir diarréia na fase aguda do uso
de sondas e constipação com impacção fecal na fase crônica. Isto se deve ao fato de as fórmulas
sem FA usadas com sondas promoverem aumento de secreção hidroeletrolítica no cólon
ascendente e diminuírem a motilidade do cólon descendente, sem contar no papel protetor dos
ácidos graxos de cadeia curta e da formação de massa que as FAs promovem. Finalmente há
que se lembrar do papel protetor dos prebióticos no tratamento e prevenção de doenças
diarréicas que podem acometer nossos pacientes.

Contato: hcborgo@usp.br
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Curso Específico Serviço Social (ce5)

A AÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL
NO HRAC-USP: FUNDAMENTOS E INSTRUMENTOS
TÉCNICO OPERATIVOS
Amábile Franceli Pagani RODRIGUES1, Talita Fernanda Stabile
FERNANDES2, Dra. Maria Inês Gândara GRACIANO3
Serviço Social HRAC-USP

1. INTRODUÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC- USP) tem como finalidade o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à pessoas com
anomalias craniofaciais,síndromes relacionadas e/ou distúrbios da audição (UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, 2009).
O processo de reabilitação dessas pessoas envolve a ação de uma equipe interdisciplinar
definida como a interação de várias áreas, numa relação de reciprocidade, mutualidade e
diálogo da qual o Serviço Social participa.
Segundo o Conselho Federal de Serviço Social (2011) o assistente social ou trabalhador
social atua no âmbito das relações sociais junto a indivíduos, grupos, famílias, comunidade e
movimentos sociais, desenvolvendo ações que fortaleçam sua autonomia, participação e
exercício de cidadania, com vistas à mudança na sua condição de vida.
Nesse contexto, o papel do assistente social é fundamental pois, segundo Martinelli (2011)
o Serviço Social como profissão eminentemente interventiva, atua nas dinâmicas que constituem
a vida social. Seu fundamento é a própria realidade social e sua matéria prima de trabalho são
as múltiplas expressões da questão social.
1. Especialista em Serviço Social na Área da Saúde e Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Mestre em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Pós-Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-SP. Doutora em
Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo-SP, Brasil.
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Especificamente na área da saúde, o assistente social não pode se distanciar do objetivo
da profissão, que passa pela “compreensão dos aspectos sociais, econômicos, culturais que
interferem no processo saúde-doença e a busca de estratégias para o enfrentamento dessas
questões.” (BRAVO; MATTOS, 2012, p.44).
De acordo com os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2014) a atuação profissional ocorre em quatro
grandes eixos: atendimento direto aos usuários (ações socioassistenciais, ações articuladas com
a equipe de saúde e ações socioeducativas); mobilização, participação e controle social;
investigação, planejamento e gestão e assessoria, qualificação e formação profissional. Esses
eixos devem ser compreendidos de modo articulado dentro de uma concepção de totalidade.
2. O SERVIÇO SOCIAL NO HRAC-USP
No HRAC-USP, o Serviço Social tem como objetivo geral prevenir e/ou intervir nas
expressões da questão social que possam interferir no processo de reabilitação, viabilizando o
acesso de pessoas com anomalias craniofaciais aos serviços de reabilitação interdisciplinar e sua
continuidade, em interface com outras políticas sociais, especialmente as de saúde e de
assistência social (GRACIANO et al., 2016/2018).
Dentre seus objetivos específicos destacamos: acolher os usuários e interpretar a
instituição, seus serviços e o processo de reabilitação; conhecer a realidade social dos usuários,
identificando e intervindo nos aspectos sociais, econômicos e culturais relacionados ao processo
de reabilitação; mobilizar recursos comunitários, especialmente no campo da saúde e assistência
social; viabilizar a efetivação dos direitos básicos de cidadania mediante inclusão em políticas
públicas; buscar formas de enfrentamento individual e coletivo para as questões sociais que
envolvem o processo de reabilitação; desenvolver praticas participativas de mobilização e
organização dos usuários; fornecer à equipe uma visão da realidade socioeconômica e cultural
dos usuários, colaborando no processo de reabilitação; participar do processo de formação e
aperfeiçoamento profissional mediante atividades de ensino e pesquisa, efetivando uma política
de recursos humanos e contribuir para construção de conhecimentos científicos na área de
Serviço Social.
O Serviço Social do HRAC-USP conta com vários programas de prestação de serviços,
ensino, pesquisa e gestão desenvolvidos em cada seção.
Os programas de prestação de serviços, destacados no curso básico, referem-se ao
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atendimento ao paciente e família nas mais variadas expressões da questão social que os
indivíduos experimentam no trabalho, família, saúde, assistência social e em especial, as que
possam interferir no inicio e seguimento do processo de reabilitação (GRACIANO; TAVANO;
BACHEGA, 2007; GRACIANO et al., 2016/2018).
Os programas de ensino e pesquisa do Serviço Social referem-se à sua participação tanto
na como na formação de recursos humanos, como na organização e participação em eventos
científicos e desenvolvimento de pesquisas. Os de gestão visam administrar as atividades do
Serviço Social assegurando a qualidade dos programas pautados no exercício de uma prática,
competente e comprometida com os usuários do HRAC.
É importante reconhecer as diversas dimensões presentes na prática profissional do Serviço
Social, em consonância com o Projeto Ético Político da Profissão, que expressa uma condensação
das dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa, englobando a formação
e o exercício profissional (IAMAMOTO, 2012).
3. ESTUDO SOCIOECONÔMICO: UM INSTRUMENTO TÉCNICO-OPERATIVO
Segundo a lei que regulamenta a profissão de assistente social, uma de suas competências
é realizar estudo socioeconômico com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto
a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2012).
Em consonância com o projeto ético-político da profissão, o estudo socioeconômico se
destaca como uma possibilidade de conhecer a realidade dos usuários, visando sua compreensão
e intervenção sob a ótica da equidade e justiça social de forma a assegurar a universalidade de
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais.
Destaca Mioto (2009, p.32), que “abordar o tema -estudos socioeconômicos –no âmbito
do Serviço Social, remete a pensá-lo, inicialmente, enquanto parte intrínseca das ações
profissionais dos assistentes sociais. Afinal de contas o desenvolvimento das ações profissionais
pressupõe o conhecimento acurado das condições sociais em que vivemos sujeitos aos quais
elas se destinam”.
“O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social que tem por
finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão
da questão social,objeto da intervenção profissional” (FÁVERO, 2003, p.43).
Ressaltam Pavão, Graciano e Blattner (2006) que o estudo social é baseado no contexto
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familiar e na realidade social, tendo como finalidade subsidiar decisões e ações, possibilitando
a coleta de informações a respeito da realidade sócio-familiar de cada indivíduo e família e as
questões sociais que afetam suas relações sociais, especialmente em seus aspectos
socioeconômicos e culturais.
O instrumental de avaliação socioeconômica construído por Graciano e Lehfeld (2010) e
Graciano (2013) utilizado pelo Serviço Social do HRAC/USP tem servido de referência à
profissão, destacando-se como um meio aproximativo de conhecimento da realidade da
população.Na prática profissional, no âmbito do HRAC/USP,a metodologia do estudo social
visa instrumentalizar os assistentes sociais para o conhecimento das condições de vida dos
usuários, implementar programas e serviços, bem como traçar o perfil dos sujeitos de amostras
de pesquisa, relacionando os estratos socioeconômicos com diferentes indicadores para maior
conhecimento da realidade. Compreende os seguintes indicadores: situação socioeconômica,
número de membros da família,escolaridade,ocupação e habitação, sistematizados em uma
tabela, denominada “Instrumental de avaliação socioeconômica”.
As caracterizações foram definidas pelos referidos autores, a partir de um sistema de
pontuação simples que resulta, por correlações, em seis estratos a saber: Baixo Inferior (BI),
Baixo Superior (BS), Médio Inferior (MI), Médio (M), Médio Superior (MS) e Alto (A).
Em 2013, foi desenvolvida uma pesquisa com as assistentes sociais de hospitais de ensino,
a partir da qual foi proposto um novo protocolo de avaliação socioeconômica informatizado
(GRACIANO, 2013).
Resgatar o estudo social afinado, articulado e fundamentado pelos princípios do projeto
ético-político do Serviço Social torna-se necessário. O compromisso é não discriminar cidadãos
no seu acesso a bens e serviços, não estabelecendo, portanto, critérios constrangedores e
vexatórios que estigmatizem e rebaixem o status de cidadania dos usuários das políticas sociais
públicas.
Desta forma, estar-se-á garantindo, sim, que a eqüidade ancorada na universalidade
propicie o conhecimento da realidade social e o atendimento das necessidades sociais
particulares para melhor atender aos usuários das políticas sociais, mediante uma perspectiva
conjuntiva, ampliando os direitos de cidadania em interfaces e coalizões com as demais políticas
(GRACIANO, 2008).
Portanto a avaliação socioeconômica dos usuários tem por objetivo ser um meio que
possibilite a mobilização dos mesmos para a garantia de direitos e não um instrumento que
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impeça o acesso aos serviços conforme preconiza o Conselho Federal de Serviço Social (2014).
O assistente social ao identificar a situação socioeconômica e familiar dos usuários deve
participar do trabalho em equipe de saúde, colaborar na interpretação das condições de saúde
e de vida do usuário para o êxito do tratamento.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de reabilitação das anomalias craniofaciais demanda vários anos e as
dificuldades enfrentadas pelas famílias são muitas (financeiras, geográficas, familiares,etc.).No
entanto,a maior parte dos pacientes encontra-se comprometida com a reabilitação mediante
situação regular (71,4%),ou seja, tratamento(60,4%)e alta(11%),para uma minoria em situação
irregular (24,3%),ou seja, interrupção(22,3%), ignorado (2%), além dos casos de óbito
(2,9%),dentre o universo de 52.638 pacientes caracterizados, até março de 2014.
Portanto é evidente a importância da atuação do Serviço Social frente a esta situação, por
meio de seus diferentes programas que se articulam numa perspectiva de totalidade e cidadania,
viabilizando a inclusão e emancipação social dos usuários.
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Curso Específico Psicologia (ce6)

PSICOLOGIA
Heloisa Maria LINO1
Seção de Psicologia HRAC-USP

O atendimento às pessoas com anomalias craniofaciais começou em 1967 e, em 1987
atendimentos a deficiência auditiva, desde então, o numero vem crescendo. Hoje o Hospital
conta com mais de 100.000 pacientes matriculados. Durante a reabilitação os pacientes passam
por avaliações e cirurgias do nascimento até o fim da adolescência. O Setor de Psicologia do
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP),
tem como objetivo uma assistência psicológica preventiva e terapêutica aos pacientes
matriculados e famílias, visando seu desenvolvimento psicossocial e em conformidade com o
contexto hospitalar, minimizando os sofrimentos causados pela hospitalização. A rotina do Setor
é organizada em Rotina Ambulatorial e Internação. Em todos os processos, cabe aos profissionais
da Psicologia lidarem com as consequências das malformações, uma vez que gera complicações
e situações constrangedoras, refletindo no desenvolvimento do indivíduo, na sua participação
no mercado de trabalho, na inserção social, na dinâmica familiar, ou seja, sempre que as relações
interpessoais estiverem presentes. Deste modo, é relevante o papel do psicólogo na rotina,
atuando junto ao paciente e sua família e orientando os demais membros da equipe.
Compreende os atendimentos da Rotina de Ambulatório de anomalias craniofaciais:
1. Atendimento a pacientes na rotina de Caso Novo: tem por objetivo atender aos pais e
pacientes que chegam pela primeira vez ao hospital, encaminhados pela Equipe Diagnóstica
2. Consulta ambulatorial: tem o objetivo de detectar e atuar em aspectos emocionais do
paciente e de suas famílias, que estejam interferindo no ajustamento psicossocial e no
tratamento reabilitador.
3. Avaliação psicológica à pacientes indicados para fonoterapia intensiva: esta avaliação
é realizada por solicitação do setor de Fonoaudiologia, busca verificar junto ao paciente e ou

1. Psicóloga, Bauru-SP, Brasil.
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acompanhante a percepção da problemática da fala; motivação para o tratamento, limitações
e disponibilidades, tipos de apoio oferecido pelo acompanhante e levantamento de interesses
pessoais.
4. Preparo psicológico para a nasofaringoscopia: é realizado regularmente em crianças
de cinco a 12 anos de idade ou por solicitação do setor de Fonoaudiologia. Sua meta, é um
preparo psicológico para exames evasivos, buscando a conscientização da realização e
importância do exame com enfoque apropriado, dentro da perspectiva do desenvolvimento;
adequação ao nível cognitivo; consideração de experiências similares anteriores; avaliação de
padrões de comportamentos cooperativos; identificação de fantasias, temores, ansiedade e
resistências. Neste preparo é utilizado sistema de fichas, psicologia comportamental, que indica
o sucesso na realização do exame e que após o ganho do mesmo poderá trocar com reforços
primários e secundários, além de reforço feito pelo profissional que realizou o exame e o preparo.
5. Preparo psicológico para a internação e cirurgia: os pacientes em rotina de préinternação são atendidos pela equipe independente da idade, enquanto realizam os exames
clínicos e consultas com os profissionais da equipe. Visa o enfrentamento da situação;
minimização da sintomatologia psicológica; adaptação à internação e cooperação no pósoperatório.
6. Atuação Psicológica na Comissão de Avaliação de pacientes de alto risco: Realiza
avaliação dos aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do paciente, contribuindo
para análise da presença ou não dos benefícios cirúrgicos quanto ao aspecto bio-psico-social e
para o estabelecimento de condutas.
7. Atuação Psicológica na Equipe Craniofacial: consultas ambulatoriais com a Equipe
Craniofacial acontecem uma vez por semana, com todos os profissionais que a compõe a Equipe.
Neste momento são realizadas observações e se necessário, intervenção e discussão com Equipe.
Realiza-se avaliação dos aspectos emocionais, comportamentais, expectativas, concordância e
adesão ao tratamento.
Assim como, os atendimentos de Rotina de Internação, compreendem atender a pacientes
do pré-anestésico, pós-operatório, UTI, UCE, berçário, leitos especiais, feminino e masculino e
o Serviço de Educação e Recreação, proporcionando-lhes acolhimento e apoio emocional, a
pacientes e acompanhantes, dissipar tensões, dúvidas e ansiedades relativas à rotina hospitalar,
facilitar as relações do paciente com a equipe, estimular e encorajar a adesão e colaboração
com o tratamento. O Setor fornece encaminhamentos psicológicos (internos e externos) para
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os pacientes e pais, diante das necessidades apresentadas. Oferece também carta de orientação
à escola, na tentativa de abordar as dificuldades de aprendizagem, trabalhar ou prevenir o
estigma relacionado à estética, fala prejudicada, trazendo como conseqüência o prejuízo de seu
próprio desenvolvimento acadêmico e emocional.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Capelozza Filho L, Silva Filho OG. Fissuras lábio-palatais. In: Petrelli E, coordenador. Ortodontia para
fonoaudiologia. Curitiba: Lovise; 1992. p.195-239.
Carvalho APB, Tavano LDA. Avaliação dos pais diante do nascimento e tratamento dos filhos
portadores de fissura labiopalatal, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo - Bauru. Pediatr Mod. 2000;36(12):842-7.
Graciano MIG, Tavano LD, Bachega MI. Aspectos psicossociais da reabilitação. In: Trindade IEK, Silva
Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: Editora
Santos; 2007. p.311-33.
Pereira ACMM. Autoconceito e autoestima em indivíduos com fissura labiopalatina: influência do tipo
de fissura e do tempo de convivência com a mesma [dissertação]. Bauru(SP): Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2000.
Programa Jovem Doutor Redes. São Paulo: USP; 2015 [acesso em: 2015 jul 7]. Disponível em:
http://www.projetojovemdoutor.org.br/default.aspx
Silva Filho OG, Freitas JAS. Caracterização morfológica e origem embrionária. In: Trindade IEK, Silva
Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: Editora
Santos; 2007. p.17-49.
Tavano LDA. Avaliação do desempenho psicossocial de pacientes portadores de fissura labiopalatina
submetidos a tratamento multidisciplinar no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo [tese]. Bauru(SP): Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo; 2000.
Universidade de São Paulo. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Etapas e Condutas
Terapêuticas: fissuras labiopalatais, anomalias craniofaciais, deficiências auditivas, síndromes. Bauru:
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2008.
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Curso Específico Odontologia (ce71)

ODONTOPEDIATRIA EM CRIANÇAS COM FISSURA
LABIOPALATINA - ASPECTOS DE INTERESSE PARA
O CIRURGIÃO DENTISTA
Dra. Gisele da Silva DALBEN*1, Dra. Beatriz COSTA2, Dra. Cleide Felício de
Carvalho CARRARA3, Profa. Dra. Lucimara Teixeira das NEVES4, Dra.
Marcia Ribeiro GOMIDE5
Seção de Odontopediatria e Saúde Coletiva HRAC-USP

ALIMENTAÇÃO
Estudos demonstram baixa porcentagem de crianças com fissura que receberam
aleitamento natural. Entretanto, a amamentação sempre deve ser tentada e pode ser possível
em alguns casos (DALBEN et al., 2003), sendo menos frequente entre bebês com fissura com
envolvimento do palato (CLARREN; ANDERSON; WOLF, 1987).
Com a introdução da alimentação artificial, os pais devem ser orientados a evitar utilizar
açúcar na preparação, atrasando assim o primeiro contato da criança com o açúcar, a fim de
evitar a ocorrência de cárie (DALBEN et al., 2003).

1. Doutora em Patologia Bucal pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP,
Brasil.
2. Doutora em Odontologia (Odontopediatria) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Doutora em Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
4. Livre-docente pelo Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São
Paulo (FOB-USP), Bauru-SP. Doutora em Estomatologia e Biologia Oral pela Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
5. Doutora em Odontologia (Odontopediatria) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
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DESENVOLVIMENTO DA DENTIÇÃO
A formação dos germes dentários e a ocorrência da fissura têm relação muito próxima,
no tempo e no espaço. Anomalias dentárias são frequentemente observadas em crianças com
fissura labiopalatina, sendo mais frequentes e severas em fissuras mais extensas, com maior
envolvimento anatômico.
Distúrbios de irrupção são relativamente comuns em crianças com fissura, estando
relacionados com a extensão do defeito. Dentes natais ou neonatais ocorrem em 2% dos casos
de fissura de lábio e palato unilateral e 11% nas fissuras bilaterais completas (ALMEIDA;
GOMIDE, 1996). Esses dentes geralmente localizam-se na área da fissura e usualmente
apresentam mobilidade devido à pouca implantação e ausência de formação radicular. Devido
ao alto risco de aspiração indica-se a exodontia destes dentes, que deve ser realizada com
atenção adicional à proteção das vias aéreas superiores com gaze.
A irrupção dentária em crianças com fissura completa de lábio e palato unilateral apresenta
atraso no lado fissurado em relação ao lado não fissurado, em ambas dentição decídua (DUQUE
et al., 2004) e permanente (CARRARA et al., 2004), com diferença estatisticamente significante
para o incisivo lateral e canino superiores. Os pais devem ser orientados sobre este atraso,
evitando a realização de radiografias desnecessárias para verificar a presença destes dentes.
Alterações estruturais de esmalte são observadas com frequência em crianças com fissura
labiopalatina, especialmente nos incisivos decíduos e permanentes, principalmente quando a
fissura envolve o rebordo alveolar, podendo-se observar opacidades branco-creme ou amarelomarrom e hipoplasias. Nas fissuras unilaterais estes defeitos de esmalte afetam principalmente
o incisivo central adjacente à fissura, enquanto nas fissuras bilaterais os defeitos podem acometer
um ou ambos os incisivos centrais (MACIEL; COSTA; GOMIDE, 2005; MALANCKZUK; OPITZ;
RETZIAFF, 1999).
A alta prevalência de alterações de esmalte constitui fator de risco à cárie dentária e
compromete também a estética, exigindo acompanhamento preventivo ou mesmo o tratamento
dessas alterações.
Com relação às alterações de forma, nos dentes decíduos, alguns indivíduos apresentam
dentes conóides, em forma de T ou X, fusionados ou geminados e apresentam distribuição
variada nos diferentes tipos de fissuras. Nos dentes permanentes, há maior prevalência de
conoidismo dos incisivos laterais permanentes da região da fissura, quando presentes (SUZUKI;
TAKAHAMA, 1992). Alterações de número, como hipodontia e dentes supranumerários, são

134

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 2 « Cursos Específicos
Odontopediatria em crianças com fissura labiopalatina - Aspectos de interesse para o cirurgião dentista

observadas com frequência na região do incisivo lateral. Fissuras mais simples, como fissuras
isoladas de lábio e com pequeno envolvimento alveolar, tendem a apresentar maior ocorrência
de dentes supranumerários, enquanto em fissuras mais complexas há predominância de
hipodontia (RIBEIRO et al., 2003; SUZUKI et al., 1992; TORTORA et al., 2008). Quando
presente, o incisivo lateral superior pode apresentar giroversão ou posição ectópica, podendo
irromper no palato ou no fundo de sulco. Quando únicos, os incisivos laterais superiores
irrompem mais frequentemente à distal da fissura alveolar (RIBEIRO et al., 2003; SUZUKI et al.,
1992; TEREZA; CARRARA; COSTA, 2010; TSAI et al., 1998), nestes casos sendo denominados
pré-caninos.
Todas estas alterações odontológicas observadas em crianças com fissura labiopalatina
constituem motivo de preocupação para pais e profissionais. A orientação e o acompanhamento
da saúde bucal são indicados para manutenção de boa saúde bucal, com o objetivo de preservar
ao máximo as estruturas ósseas de suporte (GOMIDE; COSTA, 2007).
ORIENTAÇÃO PREVENTIVA
As orientações preventivas devem ser realizadas desde a primeira infância, com
demonstração da técnica de higiene bucal adequada para cada idade: gaze ou pano embebidos
em soro fisiológico ou água filtrada para pacientes desdentados, higienizando todas as
superfícies da mucosa bucal; e escovação utilizando pequena quantidade de dentifrício
fluoretado e escova de cabeça pequena a partir da irrupção do primeiro dente. É importante
demonstrar para os pais a técnica de escovação e também a quantidade de dentifrício que deve
ser utilizada, para melhor orientação dos cuidados. Os pais também devem ser orientados sobre
fatores de risco à cárie com ênfase a evitar alimentos cariogênicos, considerando o padrão
alimentar de bebês com fissura, conforme descrito anteriormente.
Caso a criança apresente defeitos de esmalte, é indicada aplicação de verniz fluoretado
ou mesmo restauração preventiva para preencher o defeito com cimento de ionômero de vidro.
A fibrose cicatricial deixada pela cirurgia reparadora do lábio dificulta a higiene bucal no
local e o constante acúmulo de placa favorece o aparecimento de cárie nestes dentes
(CASTILHO; NEVES; CARRARA, 2006); para tanto, os pais devem ser orientados a higienizar
os dentes da região da fissura tracionando o lábio superior para permitir acesso, e utilizando
escovas de cabeça pequeno ou escovas unitufo para permitir o acesso a esta região.
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PECULIARIDADES DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
A realização de inúmeros procedimentos cirúrgicos na região bucal pode levar à
superproteção pelos pais, em alguns casos levando ao medo odontológico; os cirurgiões
dentistas devem estar preparados para manejar estes aspectos psicológicos (RIVKIN et al., 2000;
RANALLI, 1981).
Crianças com fissura apresentam alta prevalência de cárie comparadas a crianças sem
fissura. Os fatores de risco à cárie nesta população incluem as dificuldades para realização da
higiene bucal devido à ocorrência de inúmeras alterações dentárias que favorecem o acúmulo
de placa e o aparecimento da cárie (NEVES, 2002), sendo de extrema importância o
acompanhamento regular pelo cirurgião dentista.
Nos casos em que bebês necessitam de tratamento curativo geralmente este é realizado
sob contenção física, com a ajuda e consentimento dos pais ou responsáveis. Em bebês com
lesões de cárie incipientes é indicado o tratamento restaurador atraumático (ART); entretanto,
este tipo de tratamento é indicado somente em lesões incipientes, uma vez que é necessária a
remoção completa do tecido cariado, para eliminar qualquer foco infeccioso e proporcionar
boas condições bucais para a realização de cirurgias plásticas reparadoras.
Nos casos de lesões cariosas extensas deve ser realizado tratamento convencional sob
anestesia local, preferencialmente com isolamento absoluto.
Para o correto tratamento restaurador ou cirúrgico algumas particularidades devem ser
observadas (COSTA et al., 2013), conforme descrito a seguir.
ANESTESIA NA ÁREA DA FISSURA
Antes de anestesiar o dente na região da fissura, deve-se realizar uma tomada radiográfica
para definir o segmento da maxila no qual o dente está implantado, pois a inervação á
independente para cada segmento. Se o dente estiver localizado no centro da fissura, é
conveniente anestesiar ambos os segmentos, para evitar desconforto (DALBEN et al., 2000). A
anestesia infiltrativa na região da fissura pode ser bastante dolorosa devido à presença da fibrose
cicatricial. Sempre deve-se aplicar anestésico tópico antes da punção, e a injeção deve ser
realizada lentamente para minimizar a dor.
TRATAMENTO RESTAURADOR DE DENTES PRÓXIMOS À ÁREA DA FISSURA
Respeitando-se os cuidados com a técnica anestésica descritos acima, o tratamento
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restaurador de dentes na região da fissura pode ser feito de maneira convencional, apenas em
alguns casos havendo certa dificuldade de acesso em caso de posição ectópica.
A utilização de isolamento absoluto é particularmente importante no tratamento de
pacientes com fissura palatina não operada ou com fístulas residuais importantes, impedindo
que sprays ou debris produzidos durante o tratamento odontológico penetrem na cavidade
nasal.
EXODONTIA NA ÁREA DA FISSURA
Após realização de anestesia local conforme descrito acima, a técnica para extração de
dentes irrompidos na região da fissura deve seguir os passos convencionais, incluindo
sindesmotomia, luxação, apreensão e extração com fórceps ou alavancas, e sutura. Em caso de
fissura de palato não operada, deve-se tomar cuidado para evitar aspiração, interpondo-se uma
gaze no local da fissura durante o procedimento (DALBEN et al., 2001).
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRÉVIO ÀS CIRURGIAS REPARADORAS
A importância do tratamento odontológico para crianças com fissuras labiopalatinas é bem
estabelecida (DUNGY, 1976; RIVKIN et al., 2000; ZSCHIESCHACK; GRABOWSKI, 1999). Boas
condições de saúde bucal são fundamentais para a realização de cirurgias plásticas reabilitadoras.
A presença de cárie ativa impede o procedimento cirúrgico, devido ao risco de contaminação e
possibilidade de sintomatologia relacionada à cárie no período pós operatório.
Previamente às cirurgias reparadoras de lábio e palato, todas as lesões cariosas devem ser
tratadas com remoção completa do tecido cariado e restauração definitiva, para evitar
necessidade de re-intervenção durante o período de cicatrização. Devido à necessidade de
anestesia geral para o procedimento cirúrgico, algumas extrações podem ser realizados
simultaneamente, principalmente em pacientes jovens de difícil colaboração. Se for necessária
extração de diversos dentes superiores, o cirurgião dentista e o cirurgião plástico devem discutir
o caso individualmente; extrações de múltiplos dentes, especialmente na maxila, devem ser
realizadas algumas semanas antes (DALBEN et al., 2009), a fim de permitir o reparo do tecido
mole antes da realização do procedimento cirúrgico.
Com informação e treinamento adequados, qualquer cirurgião dentista pode oferecer
assistência odontológica de alta qualidade para crianças com fissuras labiopalatinas, contribuindo
para sua reabilitação.
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Curso Específico Odontologia (ce72)

ABORDAGEM ORTODÔNTICA DO PACIENTE COM
FISSURA LABIOPALATINA
Dra. Renata SATHLER1
Seção de Ortodontia e Ortopedia Facial HRAC-USP

As fissuras de lábio e de palato representam as malformações mais comuns no ser humano,
com uma prevalência de 1 em 650 nascimentos, representando um importante problema de saúde
pública. Estas fissuras, que podem envolver lábio, rebordo alveolar e palato, ocasionam transtornos
estéticos, funcionais e psicossociais.
Geralmente, a reabilitação das fissuras labiopalatinas envolve a cirurgia plástica do lábio
(queiloplastia primária) aos 3 meses de idade, a cirurgia plástica do palato (palatoplastia primária)
por volta de 1 ano, além do enxerto ósseo alveolar secundário (EOAS), realizado entre 9 e 12 anos
de idade. Durante todo esse processo, outras especialidades também são envolvidas neste complexo
processo reabilitador: fonoaudiologia, ortodontia, cirurgia buco-maxilo-facial, reabilitação oral,
psicologia, pediatria e outros.
Dentre estas, a ortodontia desempenha papel fundamental na equipe interdisciplinar
reabilitadora do paciente com fissura, monitorando o crescimento facial e o desenvolvimento da
oclusão, e corrigindo as maloclusões, que se apresentam de uma forma mais complexa no paciente
com fissura.
Esta complexidade está relacionada à anatomia da maxila segmentada pela fissura e às
consequências das cirurgias plásticas primárias.
Didaticamente, podemos listar os problemas como se segue:
- Defeito ósseo
- Más posições dentárias
- Deficiência transversal da maxila
- Deficiência sagital da maxila
1. Doutora em Ciências Odontológicas Aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
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DEFEITO ÓSSEO
O defeito ósseo alveolar impossibilita a movimentação dentária nesta região, sob pena de
ocasionar deiscências e fenestrações nos dentes adjacentes à fissura. Antigamente, antes do advento
do enxerto, a ortodontia nivelava o arco superior, contra-angulando o incisivo central superior e
super angulando o canino superior, ambos adjacentes à fissura. Posteriormente, a finalização era
realizada por meio de reabilitação protética.
O enxerto ósseo reconstrói a anatomia óssea do rebordo alveolar fissurado no final da
dentadura mista, o que permite movimentações dentárias espontânea e induzida na região dos
incisivos laterais superiores.
MÁS POSIÇÕES DENTÁRIAS
Como a maioria das fissuras labiopalatinas envolve o rebordo alveolar na região do incisivo
lateral, observa-se comumente uma má posição dentária peculiar aos dentes adjacentes à fissura,
além da agenesia do incisivo lateral correspondente. O incisivo central superior apresenta-se contraangulado e girado, com coroa voltada para distal, ocupando parte do espaço da fissura, enquanto
o ápice mantém-se mesializado, evitando o defeito ósseo. Já o canino superior tende a demonstrar
angulação positiva excessiva.
Na dentadura permanente, a agenesia do incisivo lateral superior representa a anomalia mais
comum. As agenesias de segundos pré-molares e terceiros molares superiores e inferiores
apresentam-se com uma prevalência aumentada em comparação à população em geral.
DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DA MAXILA
A ausência da sutura palatina mediana determina que os arcos dentários superiores em
pacientes com fissuras transforame unilateral ou bilateral apresentem dimensões transversais
reduzidas em relação a pacientes não fissurados. A palatoplastia precoce potencializa esse efeito.
A mordida cruzada posterior é frequentemente observada em pacientes com fissuras completas
e exige procedimentos expansivos durante a intervenção ortodôntica.
DEFICIÊNCIA SAGITAL DA MAXILA
A tensão do lábio reconstruído pelas cirurgias primárias, assim como a cicatriz deixada pela
queiloplastia, agem como restritores do crescimento anterior da maxila. A palatoplastia também
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parece apresentar uma influência restritiva sobre o crescimento sagital da maxila. Esse efeito restritivo
do crescimento maxilar acaba por determinar um padrão esquelético III por deficiência maxilar.
A mordida cruzada anterior consiste em uma característica oclusal frequente do paciente com
fissura labiopalatina operada na infância. Os pacientes com fissura apenas de palato primário (com
envolvimento somente do lábio e do rebordo alveolar) e os pacientes com fissura apenas de palato
secundário (com envolvimento somente do palato) não mostram deficiências severas no crescimento
anteroposterior da maxila após as cirurgias plásticas primárias.
PLANEJAMENTO ORTODÔNTICO
O tratamento ortodôntico de pacientes com fissuras completas de lábio e de palato segue o
seguinte protocolo:
- Ortodontia pré-enxerto;
- Enxerto ósseo alveolar secundário;
- Ortodontia pós-enxerto;
- Cirurgia ortognática;
- Finalização e contenção.
ORTODONTIA PRÉ-ENXERTO
Essa fase inclui os procedimentos mecânicos realizados com a finalidade de preparar o arco
dentário superior para o enxerto ósseo secundário. Inicia-se na fase tardia da dentadura mista, por
volta de 9 a 10 anos de idade. A intervenção pré-enxerto tem a finalidade de corrigir a atresia maxilar
e a mordida cruzada posterior, ampliando as dimensões do arco superior e a amplitude da fissura.
Após a expansão maxilar, indica-se uma contenção fixa, que deve ser mantida até a fase pós-enxerto
ósseo.
Durante a ortodontia pré-enxerto ósseo, o profissional deve atentar para quatro questões
importantes:
- dentes girados adjacentes à fissura não devem ser corrigidos antes da cirurgia de enxerto,
pois a correção poderá causar deiscências e fenestrações ósseas;
- dentes supranumerários irrompidos próximos à área da fissura devem ser extraídos pelo
menos três meses antes do enxerto, pois a mucosa palatina não pode estar interrompida na época
desta cirurgia.
- o canino superior deve ser nivelado horizontal e verticalmente antes da cirurgia de enxerto,

142

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 2 « Cursos Específicos
Abordagem ortodôntica do paciente com fissura labiopalatina

geralmente com movimento extrusivo e distal.
- o ortodontista deve sempre motivar o paciente a realizar uma higienização exemplar, uma
vez que o índice de sucesso do enxerto é menor diante de gengivite.
ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR SECUNDÁRIO
As cirurgias plásticas primárias reparam os defeitos de tecido mole em uma idade precoce e
são realizadas por cirurgiões plásticos. Como consequência, o defeito ósseo alveolar na região do
incisivo lateral superior persiste depois das cirurgias plásticas, e é reparado somente na dentadura
mista com o procedimento de enxerto ósseo alveolar secundário.
O EOAS foi incorporado ao protocolo de tratamento do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP) desde 1990, com a finalidade de reparar o
defeito ósseo alveolar, criando, assim, uma continuidade óssea que possibilita a movimentação dos
dentes adjacentes à fissura sem riscos periodontais, além de proporcionar suporte para a asa nasal,
com índice de sucesso de 80 a 90%.
ORTODONTIA PÓS-ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR SECUNDÁRIO
Através de exames radiográficos é possível diagnosticar o osso alveolar, diferenciando-se e
acompanhar a irrupção do canino permanente pelo novo osso alveolar. Se os caninos permanentes
ainda não tiverem irrompido, o papel do ortodontista volta-se para o acompanhamento da irrupção
dos caninos através do enxerto. Se os caninos já estiverem irrompidos, a ortodontia corretiva pode
ser iniciada de 60 a 90 dias após o EOAS, com o aval do cirurgião bucomaxilofacial.
OPÇÕES TERAPÊUTICAS INTRA-ARCO
São opções terapêuticas mais comuns:
- fechar o espaço do incisivo lateral superior ausente mediante mesialização ortodôntica dos
dentes posteriores no lado da fissura;
- preservar o espaço do incisivo lateral ausente para colocação de implante protético após
finalizado o tratamento ortodôntico.
O caso mais favorável para eleger a opção de fechamento de espaço é quando o canino
irrompe para mesial, na presença de apinhamento superior e relação sagital entre os arcos dentários
de Classe II no lado da fissura. No quadro clínico em que o canino irrompe em sua posição habitual,
distal à fissura, com relação de Classe I e discrepância de espaço nula ou positiva no arco superior, a
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finalização deve ser conduzida com prótese na região do incisivo lateral. Em, aproximadamente,
90% dos casos, o espaço na área do enxerto é fechado com movimentação ortodôntica.
OPÇÕES TERAPÊUTICAS INTERARCOS
Tratamento ortodôntico compensatório
O tratamento ortodôntico compensatório está indicado diante de uma relação de Classe III,
porém com face aceitável, uma vez que o tratamento ortodôntico puro não imprime melhoras faciais.
Tratamento ortodôntico descompensatório com vistas à cirurgia ortognática
Em aproximadamente 30% dos pacientes, a cirurgia ortognática vai ser requerida para a
finalização do tratamento. A indicação dessa modalidade de tratamento volta-se para pacientes em
que a relação interincisal e a pobre estética facial inviabilizam o tratamento ortodôntico puro.

FINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO
O ortodontista deve sempre verificar a oclusão funcional do paciente, buscando o conforto
oclusal e a longevidade dos tecidos dentários e periodontais. Devido às frequentes agenesias, a
relação molar muitas vezes finaliza em Classe II no lado da fissura. Deste lado, a lateralidade deve
ser ajustada para desocluir em grupo.
Após a apresentação destas diretrizes para o tratamento ortodôntico do paciente com fissura
labiopalatina, serão também apresentados os trabalhos de pesquisa mais recentes do Setor de
Ortodontia do HRAC.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Freitas JA, Garib DG, Oliveira M, Lauris RC, Almeida AL, Neves LT, et al. Rehabilitative treatment of
cleft lip and palate: experience of the Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies-USP
(HRAC-USP) – part 2: pediatric dentistry and orthodontics. J Appl Oral Sci. 2012;20(2):268-81.
Garib DG, Peixoto AP, Lauris RCMC, Gonçalves JR; Silva Filho OG. Fissuras labiopalatinas: a
ortodontia no processo reabilitador. In: Lubiana NF, coordenador. PRO-ODONTO Ortodontia: ciclo 3,
módulo 3. Porto Alegre: Artmed; 2010. p.115-76. (Sistema de educação em saúde continuada a
distância - SESCAD).
Trindade IEK, Silva Filho OG, organizadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar.
São Paulo: Editora Santos; 2007.

Contato:
e-mail: renatasathler@hotmail.com
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Curso Específico Odontologia (ce73)

DENTÍSTICA RESTAURADORA
Dr. Aparício Fiúza de Carvalho DEKON1, Lílian Shitomi Matsunaga DINIZ2,
Dra. Nadia SVIZERO3
Seção Reabilitação Clínica Integrada (Dentística) HRAC-USP

É a especialidade que tem como objetivo o estudo e a aplicação de procedimentos
educativos, preventivos, operatórios e terapêuticos para preservar e devolver ao dente a
integridade anátomo-funcional e estética. Os tratamentos envolvem procedimentos preventivos
como adequação do ambiente bucal, aplicação tópica de flúor e orientação individual de higiene
e fisioterapia odontológica, passando pelo diagnóstico clínico e radiográfico da doença cárie, a
reabilitação do elemento afetado utilizando materiais restauradores estéticos ou não.
No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), o Setor de Dentística se
responsabiliza pelo exame pré-operatório odontológico dos pacientes adultos que serão
submetidos a intervenções cirúrgicas sob anestesia geral. O meio bucal adequado, isento de
focos infecciosos é condição essencial para que cirurgias plásticas reabilitadoras sejam realizadas
com segurança e previsibilidade de sucesso.
Os tratamentos mais comuns efetuados no Setor são:
- Odontologia preventiva com remoção de cálculo dental por meio de métodos
ultrassônicos, remoção de placa bacteriana de maneira convencional ou por jato de
bicarbonato e orientações de higiene bucal visando manter a saúde odontológica.
- Diagnóstico precoce da doença cárie (clínico ou radiográfico) com intervenções
preventivas ou minimamente invasivas, tais como selamento de fóssulas e fissuras ou
restaurações ultraconservadoras.

1. Doutor em Odontologia (Dentística) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP),
Bauru-SP, Brasil.
2. Aperfeiçoada em Dentística Restauradora pela Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal (PROFIS), BauruSP, BRasil.
3. Doutora em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP,
Brasil.
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- Tratamento restaurador de dentes afetados por cárie, utilizando materiais estéticos como
resinas compostas ou cimento de ionômero de vidro. No HRAC, o material amálgama
é indicado para dentes posteriores principalmente nos pacientes com alto índice de risco
de cárie ou poucas possibilidades de retornos freqüentes por dificuldades geoeconômicas.
- Tratamento cosmético quando na finalização da terapia ortodôntica para fechamento
de diastemas, transformação anatômica de dentes conóides, hipoplásicos ou de caninos
em laterais, necessidades muito comuns em pacientes com fissura labiopalatina, visando
a melhor resolução estética do caso com procedimentos adesivos diretos.
- Reabilitação de elementos dentários submetidos a tratamento endodôntico.
- Tratamento clareador de consultório ou caseiro com intuito de adequar esteticamente
dentes escurecidos por qualquer razão (endodôntica, medicamentosa, traumática).
- Aplicação de facetas estéticas nos casos de resistência aos tratamentos clareadores
convencionais ou restaurações onlay ou inlay quando é necessário reforço estrutural
de elementos mais comprometidos estética ou funcionalmente.
- Intervenções interdisciplinares juntamente com a periodontia ou prótese quando da
realização de restaurações transcirúrgicas nas situações nas quais o elemento envolvido
pela cárie teve suas distâncias biológicas invadidas.
- Extrações dentárias quando se detecta a impossibilidade de recuperação do elemento.
- Intervenções sob anestesia geral em centro cirúrgico realizando tratamento
odontológico reabilitador em pacientes que não possuem condições neurológicas ou
funcionais de atendimento ambulatorial.
Além de análise e planejamento de casos complexos em consultas em conjunto com outros
setores. O Setor de Dentística oferece a cada dois anos um programa gratuito de especialização
com 12 vagas com 24 horas semanais e um total de 1.638 horas entre atividades teóricas e
práticas.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Baratieri LN, Monteiro Júnior S, Andrada MAC, Vieira LCC, Ritter AV, Cardoso AC. Odontologia
restauradora: fundamentos e possibilidades. São Paulo: Editora Santos; 2001.
Carvalho RM. Sistemas adesivos: fundamentos para aplicação clínica. Biodonto. 2004;2(1):1-86.
Gomes JC. et al. Próteses estéticas sem metal. Biodonto, 2004;2(2):154.
Mondelli J. Estética e cosmética em clínica integrada e restauradora. São Paulo: Quintessence; 2003.
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Mondelli RFL, Coneglian EAC, Mondelli J. Reabilitação estética do sorriso com facetas indiretas de
porcelana. Biodonto. 2003;1(5):10-115.
Mondelli J, Franco EB, Pereira JC, Ishikiriama A, Francischone CE, Mondelli RFL, et al. Dentística:
procedimentos pré-clínicos. São Paulo: Editora Santos; 2002.
Navarro MFL, Cïrtes DF. Avaliação e tratamento do paciente com relação ao risco de cárie. Maxi-Odonto.
1995;1(4):1-38.
Pereira JC. Tratamentos conservadores da vitalidade pulpar: princípios biolóogicos e clínicos. Biodonto.
2004;2(3):10-100.
Mondelli RFL, Silva e Souza Júnior MH, Carvalho RM. Odontologia estética: fundamentos e aplicações
clínicas. Restaurações indiretas sem metal: resinas compostas e cerâmicas. São Paulo: Editora Santos; 2001.
Silva e Souza Júnior MH, Silva CM, Araujo JLN. Facetas vestibulares de resina composta. Biodonto.
2003;1(4):96-8.
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Curso Específico Odontologia (ce74)

A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PERIODONTAL
NA REABILITAÇÃO ORAL DE INDIVÍDUOS COM
FISSURAS LABIOPALATINAS
Profa. Dra. Ana Lúcia Pompéia Fraga de ALMEIDA1, Dr. Luis Augusto ESPER2
Seção Reabilitação Clínica Integrada (Periodontia) HRAC-USP

Resumo
O protocolo de tratamento de indivíduos com fissuras inicia-se com as cirurgias primárias
(queilopastia e palatoplastia) realizadas entre 3 e 12 meses de idade, e por volta de 9 a 12 anos
é realizada a cirurgia de enxerto ósseo alveolar secundário. O tratamento de reabilitação oral
abrange várias especialidades que se inter-relacionam, e a periodontia se insere na primeira
etapa da reabilitação, pois proporciona melhores condições de saúde oral através da eliminação
de processos inflamatórios e degenerativos que possam estar instalados, favorecendo os
resultados dos procedimentos cirúrgicos, e propiciando condições adequadas de higiene oral e
manutenção da saúde oral e sistêmica.
A periodontia é considerada uma especialidade essencial para garantir o sucesso da
reabilitação oral dos indivíduos. Assim como a cárie dental, as doenças gengivais e periodontais
são ocasionadas pelo biofilme dental, e sua remoção deve ser realizada previamente a todos os
tratamentos bucais, bem como procedimentos cirúrgicos realizados pela área médica. Doenças
associadas ao biofilme podem ter impacto na função, além de afetar o bem estar físico,
psicológico e a qualidade de vida dos indivíduos (COONS et al., 2000).

1. Livre-Docente pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP. Doutora em
Odontologia (Reabilitação Oral) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP),
Bauru-SP, Brasil.
2. Doutor em Odontologia (Reabilitação Oral) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOBUSP), Bauru-SP, Brasil.

148

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 2 « Cursos Específicos
A importância do tratamento periodontal na reabilitação oral de indivíduos com fissuras labiopalatinas

Uma das etapas do tratamento periodontal, também conhecida como

terapia

periodontal inicial, compreende a remoção de todos os fatores locais que propiciam formação
e acúmulo do biofilme. Desta forma, são modificados ou eliminados fatores microbianos que
iniciam processos inflamatórios e degenerativos aos tecidos de proteção e sustentação do dente.
Além disto, a cicatrização do paciente também é avaliada, geralmente após 4 semanas, antes
de dar continuidade com o tratamento odontológico do paciente, seja ele cirúrgico ou
restaurador.
A adequação do meio oral é de grande importância e reconhecida por profissionais de
outras especialidades da odontologia bem como de outras áreas da saúde, pois pode interferir
nas condições sistêmicas do indivíduo. Geralmente pacientes que vão ser submetidos a cirurgias
em centro cirúrgico (cirurgias plásticas e reconstrutivas) são atendidos no Setor de Periodontia
a fim de restabelecer a homeostasia dos tecidos orais e controlar a disseminação de
periodontopatógenos através da intubação ou mesmo aspiração, preocupação que passou a
ser mais observada a partir dos últimos anos com o desenvolvimento de novos paradigmas no
campo da medicina periodontal (MEALEY, 1999), que estuda a relação das doenças periodontais
e seu papel no desenvolvimento ou piora de outras condições sistêmicas.
Atualmente, no Setor de Periodontia do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais são realizados procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos em indivíduos de todas
as faixas etárias, para promover a saúde bucal além de proporcionar condições satisfatórias para
realizar os demais tratamentos na área odontológica. Poucos estudos foram realizados quanto
à prevalência, incidência, extensão e severidade das alterações periodontais, assim como
tratamento das mesmas em com fissuras labiopalatinas. Um estudo realizado por Almeida et al.
(2009) não encontrou maior prevalência de doença periodontal na área de fissura em relação
às demais sítios da cavidade bucal. Os autores concluíram que a região da fissura parece não
ser uma área de maior susceptibilidade à doença periodontal e a doença ocorre de forma similar
à observada em outras populações.
Apesar do nível ósseo apresentar-se apicalmente nos sítios adjacentes à fissura em relação
aos sítios contra-laterais, perda de inserção clínica significativa não foi evidenciada na área , o
que sugere a presença de uma inserção conjuntiva longa na área (BRAGGER et al., 1985); apesar
disso, não estão mais propensos ao desenvolvimento de patologia periodontal do que indivíduos
não portadores dessa anomalia, portanto o tratamento não deve divergir do estabelecido para
os não fissurados.
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Alterações dentárias com variações de número, forma, estrutura e posição estão entre as
mais mais frequentes manifestações orais na área da fissura, sendo o incisivo lateral superior
o dente mais afetado (DEWINTER et al., 2003; RANTA, 1986). Alterações mucogengivais
também estão presentes como a presença de vestíbulo raso inerente à própria condição da
fissura, e agravado pelas diversas cirurgias plásticas realizadas, altura óssea marginal reduzida,
estreita faixa de gengiva queratinizada e freqüentes recessões gengivais nos dentes adjacentes
à fissura (ALMEIDA et al., 2005; TAN; HENRY, 1985).
Existem relatos que incisivos e caninos adjacentes à fissura podem apresentar até 10 vezes
mais recessão gengival quando comparados a indivíduos não fissurados. Quanto à terapêutica
mucogengival, apesar de exigir do periodontista uma maior habilidade pelas características, os
mesmos princípios cirúrgicos devem ser adotados em relação aos não fissurados. (ALMEIDA et
al., 2005).
A orientação de higiene oral constitui um dos princípios básicos associados ao
debridamento mecânico corono-radicular, para o sucesso e manutenção do tratamento
periodontal realizado. A conscientização dos pacientes quanto à necessidade da manutenção
de condições adequadas de higiene oral é sem dúvida uma busca incessante dos profissionais
da área. Segundo Tan e Henry (1985) o sucesso do enxerto ósseo alveolar secundário está
intimamente relacionado com o controle da inflamação gengival antes da realização do enxerto.
Após o preparo inicial e mantida condição satisfatória de higiene oral (reavaliação) é
realizado tratamento cirúrgico, quando necessário. Além do tratamento periodontal inicial,
procedimentos cirúrgicos para eliminação de bolsas periodontais, tratamento de alterações
mucogengivais ou procedimentos regenerativos também são realizados no Setor de Periodontia.
Os enxertos gengivais são os procedimentos cirúrgicos executados com maior frequência,
e geralmente indicados quando há estreita faixa de gengiva queratinizada em áreas adjacentes
a fissura, e/ou a presença de um vestíbulo raso (FALCONE, 1966), os quais favorecem o
acúmulo de alimentos e placa dentobacteriana na área, e dificultam o acesso às medidas de
higiene oral (BENINGTON et al., 1979), pois se trata de uma região com maior sensibilidade
relatada pelo paciente.
Cirurgias mucogengivais realizadas com frequência no Setor de Periodontia são os enxertos
gengivais associados ou não aos procedimentos de vestibuloplastia, possibilitando melhoria das
condições orais decorrentes da anomalia em si ou resultantes das diversas cirurgias plásticas
realizadas. A vestibuloplastia associada ao enxerto gengival livre está indicada tanto previamente
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ao enxerto ósseo alveolar secundário para favorecer a manipulação do retalho adjacente à fissura
e recobrir o enxerto ósseo, quanto posteriormente, visando reduzir o tracionamento da margem
gengival na área e conseqüente reabsorção do enxerto (BERGLAND et al., 1986; CORN, 1964;
QUARTA; KOCH, 1989).
A periodontia possui importante papel na reabilitação oral, atuando na eliminação de
processos inflamatórios e degenerativos que acometem o periodonto e propiciando condições
adequadas para realização de cirurgias relacionadas com o protocolo de tratamento das fissuras
labiopalatinas no HRAC-USP.
REFERÊNCIAS
Almeida ALPF, Pedro PF, Kogawa EM, Pereira T, Barros Carrilho GP, Aiello CA. Comparative evaluation
of two different vestibuloplasty surgical procedures in cleft patients: a pilot study. Cleft Palate
Craniofac J. 2005;42(4):439-41.
Almeida ALPF, Gonzalez MK, Greghi SL, Conti PC, Pegoraro LF. Are teeth close to the cleft more
susceptible to periodontal disease? Cleft Palate Craniofac J. 2009;46(2):161-5.
Benington IC, Watson IB, Jenkins WM, Allan GR. Restorative treatment of the cleft palate patient. Br
Dent J. 1979;146(4):115-8.
Bergland O, Semb G, Abyholm F, Borchgrevink H, Eskeland G. Secondary bone grafting and
orthodontic treatment in patients with bilateral complete clefts of the lip and palate. Ann Plast Surg.
1986;17(6):460-74.
Brägger U, Schürch Júnior E, Gusberti FA, Lang NP. Periodontal conditions in adolescents with cleft lip,
alveolus and palate following treatment in a co-ordinated team approach. J Clin Periodontol.
1985;12(6):494-502.
Coons SJ, Rao S, Keininger DL, Hays RD. A comparative review of generic quality-of-life instruments.
Pharmaco-economics 2000: 17: 13–35.
Corn H. Edentulous area pedicule grafts in mucogingival surgery. Periodontics. 1964;2:229-242.
Dewinter G, Quirynen M, Heidbüchel K, Verdonck A, Willems G, Carels C. Dental abnormalities, bone
graft quality, and periodontal conditions in patients with unilateral cleft lip and palate at different
phases of orthodontic treatment. Cleft Palate Craniofac J. 2003;40(4):343-50.
Falcone AE. Release of the adherent prolabium and deepening of the labial sulcus in the secondary
repair of bilateral cleft lips. Plast Reconstr Surg. 1966;38(1):42-4.
Mealey BL. Influence of periodontal infections on systemic health. Periodontol. 1999;21:197-209.
Quarta M, Koch J. Metric results of vestibuloplasty in unilateral cleft patients. J Craniomaxillofac Surg.
1989;17(4):175-8.
Ranta R. A review of tooth formation in children with cleft lip/palate. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 1986;90(1):11-8.
Tan AE, Henry PJ. Periodontal implications of the adolescent cleft palate patient. Aust Dent J.
1985;30(1):8-14.

151

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 2 « Cursos Específicos
A importância do tratamento periodontal na reabilitação oral de indivíduos com fissuras labiopalatinas

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Figueiredo IMB, Bezerra AL, Marques ACL, Rocha IM, Monteiro NR. Tratamento cirúrgico de fissuras
labiopalatinas completas. Rev Bras Prom Saúde. 2004;15(3):154-60.
Nagem Filho H. Contribuição para o estudo da prevalência das más formações congênitas
labiopalatais na população escolar de Bauru. Rev Fac Odontol São Paulo. 1968;6(2):111-28.
Wong FW, King NM. The oral health of children with clefts. A review. Cleft Palate Craniofac J.
1998;35(3):248-54.

152

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 2 « Cursos Específicos
A Endodontia na reabilitação bucal dos indivíduos com anomalias congênitas labiopalatinas

Curso Específico Odontologia (ce75)

A ENDODONTIA NA REABILITAÇÃO BUCAL DOS
INDIVÍDUOS COM ANOMALIAS CONGÊNITAS
LABIOPALATINAS
Dr. Celso Kenji NISHIYAMA1, Dra. Lidiane de Castro PINTO2
Seção Reabilitação Clínica Integrada (Endodontia) HRAC-USP

A finalidade primordial do serviço de Odontologia do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP) é prestar atendimento em
todas as especialidades necessárias para o completo tratamento dos indivíduos com anomalias
craniofaciais (http:www.centrinho.usp.br/hospital/profissionais) (UNIVERSIDADE DE São
PAULO, 2014). A reabilitação bucal do indivíduo com fissura labiopalatina é complexa e extensa,
sendo a Endodontia uma especialidade de suma importância e conhecer as características dos
indivíduos com tais anomalias quanto à realização de tratamento endodôntico em todos os seus
aspectos é fundamental (HUSSNE; ANZARDO; NISHIYAMA, 2009).
Estudos clínicos têm demonstrado que bactérias cariogênicas e seus subprodutos podem
afetar a polpa dentária e culminar com necessidade de terapia endodôntica; esta também
indicada por finalidade protética, onde os dentes pilares podem necessitar de acentuado
desgaste no preparo ou a exigência de confecção de núcleos metálicos, resinosos ou cerâmicos
no planejamento protético (FREITAS et al., 2013).
O Setor de Endodontia do HRAC-USP oferece aos indivíduos matriculados no Hospital,
as modalidades de tratamento endodôntico conservador, radical, cirúrgico e cosmético. O
tratamento conservador permite a preservação da vitalidade do complexo dentino-pulpar,
mesmo que o dente apresente contaminação por cárie ou história de traumatismo, sendo este

1. Doutor em Odontologia (Endodontia) pela Faculdade de Odontologia de Araraquara da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Araraquara-SP, Brasil.
2. Doutora em Ciências da Reabilitação - Fissuras Orofaciais pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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o tratamento de escolha, principalmente nos dentes com rizogênese incompleta. A intervenção
endodôntica passa a ser radical quando o processo inflamatório aumenta, sendo necessário
realizar tratamento endodôntico com a remoção do tecido pulpar, denominada biopulpectomia.
Sua principal indicação são os casos de pulpites irreversíveis sintomáticas ou assintomáticas ou
onde o tratamento conservador não apresentou resposta compatível com a saúde pulpar,
podendo ser realizada em sessão única. O tratamento endodôntico de polpa mortificada é
denominado necropulpectomia, quando os microrganismos levam a polpa à necrose e a mesma
cessa suas atividades metabólicas. O tratamento de necropulpectomia preferencialmente, é
realizados em mais de uma sessão, dando oportunidade para a medicação intracanal. A
reintervenção endodôntica ou retratamento é uma nova intervenção dos canais radiculares
outrora tratados, sem o sucesso pretendido ou a reparação da área lesada. Outra possibilidade,
é a cirurgia parendodôntica, nas suas variadas modalidades. A Endodontia cosmética trata-se
principalmente do restabelecimento da estética de dentes com alteração cromática pós
tratamento endodôntico, através de técnicas de clareamento dentário.
Dentre as diversas etapas que compõe o tratamento endodôntico, várias exibem
dificuldades que necessitam de intervenção diferenciada em indivíduos com deformidades
anatômicas em função das anomalias craniofaciais. Podemos citar dificuldades no isolamento
absoluto, na tomada radiográfica, preparo biomecânico e obturação do sistema de canais
radiculares, principalmente ocasionadas pelas anomalias dentárias (PEREIRA; NISHIYAMA;
PINTO, 2013).
As complicações nas tomadas radiográficas dos dentes anteriores superiores de indivíduos
com fissura labiopalatina unilateral completa durante o tratamento endodôntico foram objeto
de estudo no setor de Endodontia do HRAC-USP e notamos que a fase do tratamento em que
ocorreram mais repetições radiográficas foi a odontometria, seguida pela fase de prova de cone,
e os erros mais comuns foram o alongamento e corte da imagem. As complicações presentes
durante a tomada radiográfica observadas foram em virtude das características anatômicas
destes indivíduos (CUSICANQUI-MÉNDEZ et al., 2014). Os indivíduos com fissura labiopalatina
unilateral completa apresentam deficiência do terço médio relacionado com retrusão da maxila,
os ossos que formam o palato são assimétricos e com distorções, mesmo após as cirurgias
primárias reparadoras, características estas que podem interferir no correto posicionamento do
filme radiográfico alterando a confiabilidade da imagem radiográfica (JAYASINGHE et al., 2013).
A dificuldade de visualização de estruturas anatômicas pela presença de parafusos de
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fixação é outra ocorrência observada no exame radiográfico no setor de Endodontia do Hospital.
As cirurgias ortognáticas são realizadas em 6 a 48% dos casos dos pacientes com fissura
labiopalatinas do HRAC-USP, e a utilização destes materiais de osteossíntese podem impedir a
visualização de estruturas como o ápice radiográfico (impossibilitando a verificação da presença
de rarefação óssea periapical, dificultando o estabelecimento do comprimento de trabalho e
outras fases do tratamento endodôntico), o espaço pulpar (ocultando variações anatômicas,
reabsorções internas), a lâmina dura (detecção de reabsorção externa) e área da furca.
As anomalias dentárias em indivíduos com fissura labiopalatina, como a dilaceração, a
giroversão e a microdontia, são mais prevalentes no lado adjacente à fissura em comparação
ao lado não adjacente, demonstrando diferença estatística significativa em estudo realizado
neste setor. A dilaceração é o resultado da anomalia de desenvolvimento que provoca uma
mudança abrupta na inclinação axial entre a coroa e a raiz de um dente, foi encontrado neste
estudo em 78,30% nos dentes adjacentes à fissura e 16,98% nos dentes não adjacentes à
fissura. O reconhecimento e o diagnóstico da dilaceração são essenciais para qualquer dente
que requer tratamento endodôntico, extração ou movimento ortodôntico. Nos dentes
dilacerados, o acesso à cavidade pulpar deve ser rigorosamente seguido por meio de adequadas
radiografias pré-operatórias e de trabalho. O acesso deve ser o mais direto possível ao terço
apical do canal (dentro dos limites da dilaceração), e deve ser realizada a pré-curvatura de todos
os instrumentos a serem usados, além de uma eficiente irrigação. Outra dificuldade no
tratamento endodôntico desses casos é a incapacidade da lima em acompanhar a curvatura do
canal, o que pode resultar em transporte apical, perfuração e quebra do instrumento. Em relação
a giroversão, encontramos em 24,53% nos dentes no lado adjacente à fissura e 0,94% no lado
não adjacente. Dentes girovertidos oferecem dificuldades ao tratamento endodôntico, como o
acesso e a visibilidade ao canal radicular, sendo muitas vezes necessário o acesso pela face
vestibular ou faces proximais, o que normalmente se realiza pela palatina ou lingual. O
isolamento absoluto também é dificultado, necessitando de alguns métodos auxiliares, como o
uso de grampos especiais, amarrias, do cianocrilato para fixar o dique de borracha e
reconstruções com resina. As radiografias, igualmente, devem ser realizadas com mais cautela
devido a essas alterações de posição, necessitando, em alguns casos, de mudanças na angulação
do feixe de RX, e o localizador foraminal eletrônico pode ser usado no momento da
odontometria. Neste trabalho, a microdontia foi encontrada em 15,09% dos dentes no lado
adjacente à fissura e em 2,83% no lado não adjacente. Em relação ao tratamento endodôntico,
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devemos ter cuidado durante as fases de abertura coronária, odontometria e preparo
biomecânico, pois as dimensões estão abaixo do normal. Logo, não se recomenda fazer
desgastes excessivos, principalmente com o uso de brocas, e deve-se ter atenção durante as
tomadas radiográficas para que estas forneçam a real exatidão dos dentes, sem distorções ou
alongamentos (PEREIRA; NISHIYAMA; PINTO, 2013).
Além das dificuldades relativas ao tratamento endodôntico em dentes com anomalias
dentárias, podemos ter ainda complicações quando estes se encontram na área da fissura,
gerando sobreposição de imagens e portanto, necessitando de meios auxiliares para o
diagnóstico. Relatamos o caso de diagnóstico de periodontite apical crônica em um paciente
com fissura labiopalatina com auxílio da Tomografia computadorizada de feixe cônico. Paciente
com fissura labiopalatina bilateral completa matriculado no HRAC-USP foi indicado para
avaliação endodôntica dos incisivos central e lateral superiores do lado esquerdo, sendo que os
mesmos apresentaram-se assintomáticos e clinicamente sem alterações e ao teste de
sensibilidade houve resposta positiva. Na radiografia periapical foi observada pequena imagem
radiolúcida nos ápices, porém de difícil visualização visto a presença de dente supranumerário
em sobreposição. Desta maneira, foi indicada a realização da tomografia e diagnosticada a
presença de lesão periapical no dente 21 e então, realizado o tratamento de necropulpectomia
(OLANO-DEXTRE et al., 2014).
O conhecimento prévio de variações anatômicas norteiam a escolha da melhor conduta
principalmente no caso de particularidades. Os molares apresentam maior dificuldade que os
demais grupos dentários durante a terapia endodôntica, por se localizarem numa posição mais
posterior, dificultando o acesso, além de apresentarem múltiplos canais. Os molares inferiores
permanentes, normalmente apresentam duas raízes, sendo uma mesial e outra distal. A raiz
mesial apresenta dois canais, um orientado para vestibular e outro para lingual e a raiz distal,
na maioria das vezes, apresenta um canal único e achatado, mas invariavelmente apresenta um
segundo canal facilmente localizado e tratado. Não obstante, a presença de uma raiz ‘extra’
(supranumerária) distolingual (DL) ou um canal DL tem sido relatados na literatura. Essa raiz
adicional nomeada na literatura como radix entomolaris apresenta orientação e posicionamento
para lingual, ficando a identificação radiográfica dificultada nas tomadas ortorradiais,
promovendo uma imagem de raiz reta. Tomadas radiográficas com diferentes angulações
podem esclarecer a anatomia do dente a ser tratado, essencial nestes casos (ATTAM et al.,
2012). Descrevemos o sucesso da terapia endodôntica frente a um caso de radix entomolaris
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(raiz supranumerária) em um molar inferior; a intervenção endodôntica foi realizada num
indivíduo do com fissura pós-forame incisivo incompleta, matriculado no HRAC-USP. O plano
de tratamento foi a biopulpectomia, visto o diagnóstico de pulpite irreversível. Na análise
radiográfica foi constatada a presença de uma raiz supranumerária. Realizou- se a abertura
coronária e posteriormente foi localizado um canal excêntrico do lado lingual, confirmando a
suspeita da imagem radiográfica inicial (radix entomolaris). Os canais foram instrumentados
utilizando o sistema rotatório Hyflex CM, associado a irrigação passiva com ultrassom e
hipoclorito de sódio concentrado a 1%. Todos os canais foram obturados com cones de gutapercha #40 com conicidade 0.04 e cimento AH Plus, utilizando a técnica de cone único. Na
radiografia de controle de 6 meses o dente encontrava-se restaurado, sem rarefação periapical
visível radiograficamente e assintomático, o que presume o sucesso clínico do tratamento
(MATEO- CASTILLO et al., 2015).
O objetivo do tratamento endodôntico é promover a manutenção do elemento dentário,
seja removendo o processo inflamatório ou reparando os tecidos periapicais quando lesados;
utilizando a tecnologia associada aos conceitos biológico, podemos atingir esta meta, de maneira
mais eficiente, rápida, econômica e com menos fadiga ao operador, neste conceito está a
instrumentação mecanizada. Uma inovação na Endodontia, foi introdução da liga de níquel-titânio
(NiTi) para fabricação de instrumentos endodônticos. Hoje temos no Mercado odontológico, ligas
metálicas melhoradas por processo térmico, que apresenta como vantagens a alta resistência à
fadiga cíclica e possibilidades de serem pré-curvados, diminuindo a possibilidade de separação do
instrumento, ou seja, a fratura dos mesmos (OLANO-DEXTRE et al., 2016).
No intuito da melhoria do nosso atendimento, em 2014, foi verificada a prevalência da
reintervenção endodônticas nos tratamentos realizados no setor de Endodontia do HRAC/USP,
apenas 0,34% dos casos necessitaram do procedimento de reintervenção endodôntica, o que
caracteriza alto índice de sucesso nos tratamentos endodônticos realizados (RUSSO et al., 2014),
bem como, avaliamos, em outro estudo, a satisfação do indivíduo quanto ao tratamento
endodôntico executado no setor, resultando que este tratamento elevou a qualidade de vida e
a saúde bucal de 94% dos participantes (SANTOS et al., 2014).
Estudos estão sendo realizados afim de determinar as características e necessidades
especiais do tratamento endodôntico realizado no indivíduo com fissura labiopalatina. No
entanto, podemos afirmar que o endodontista, que trata destes indivíduos, deve conhecer as
anomalias dentárias e peculiaridades deste tratamento com o objetivo de reconhecê-las
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precocemente, por meio de eficiente exame radiográfico, elaborando plano de tratamento
adequado para cada caso, de modo a prever e evitar iatrogenias numa região anatômica em
que a perda de um elemento dentário pode acarretar graves consequências.
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PRÓTESE E IMPLANTE
Dr. José Fernando Scarelli LOPES1, Dr. João Henrique Nogueira PINTO2,
Dra. Mônica Moraes Waldemarin LOPES3
Seção Reabilitação Clínica Integrada (Prótese e Implante) HRAC-USP

Clinicamente as fissuras se caracterizam por uma deficiência de tecido no lábio e ou palato
de um individuo. Podem variar sua forma e extensão, dependendo da época de atuação e da
intensidade do agente teratogênico, sendo sua forma mais leve a cicatriz labial ou úvula bífida
e a mais grave, fissuras completas de lábio e palato.
As fissuras labiopalatinas determinam alterações anatômicas e funcionais que culminam,
em muitos casos, com a indicação de próteses dentárias. A literatura relata que cerca de 60%
dos pacientes portadores de fissuras labiopalatinas necessitam de algum tipo de prótese dentária,
e se a fissura envolver o rebordo alveolar este percentual aproxima-se a 95%.
Atualmente, em função da evolução dos conhecimentos e disseminação dos tratamentos
odontológicos preventivos, ortodônticos e cirúrgicos (enxerto ósseo e cirurgia ortognática), a
expectativa é de redução destes percentuais. Todavia, observa-se ainda um grande número de
pacientes fissurados com necessidades de próteses dentárias. Por esta razão, o protesista
continua sendo um importante membro da equipe de reabilitação das fissuras craniofaciais, o
qual deve trabalhar em perfeita integração com os demais.
A reabilitação oral do paciente, portador de fissuralabiopalatinas, compreende um
tratamento extremamente complexo e longo. Apinhamentos, giroversões, localizações
inadequadas e a erupção parcial dos dentes na área da fissura também são comuns, dificultando

1. Doutor em Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Doutor em Odontologia (Prótese Dentária) pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOBUSP), Bauru-SP, Brasil.
3. Doutora em Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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a higiene oral da região, propiciando assim, o desenvolvimento de cárie e doença periodontal.
Todos estes fatores podem determinar a perda dentária precoce.
Se a estabilidade e a retenção sempre foram fatores de suma preocupação na reabilitação
oral de pacientes desdentados, isto se intensifica quando estes mesmos indivíduos são fissurados
de palato, principalmente quando submetidos a diversas cirurgias para o fechamento da fissura.
O osso alveolar depende da presença dos dentes no rebordo. Todavia, as cirurgias para
fechamento do palato promovem uma tensão tecidual adicional, intensificando o processo de
reabsorção óssea do rebordo, tornando a condição do palato extremamente desfavorável para
confecção de próteses totais convencionais.
As dificuldades para confecção das próteses dentárias nestes pacientes são grandes. A
deficiência de lábio, osso e mucosa ceratinizada na área da fissura causam sérios problemas
estéticos, além do comprometimento da estabilidade e retenção.
As próteses parciais removíveis (PPRs) possuem uma grande diversidade que permite sua
indicação mesmo diante das grandes variedades dos arcos parcialmente desdentados. A
devolução da estética, função, dimensão vertical, fonação, reestabelecimento tecidual diante
de grandes perdas teciduais congênitas ou adquiridas, fazem das PPRs uma forma eficaz e atual
de realibitação.
Serão abordados alguns tipos de PPRs não convencionais realizados no departamento de
prótese do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo
(HRAC-USP) de Bauru.
ROTACIONAL
As PPRs rotacionais permitem a reabilitação de espaços protéticos amplos envolvendo
uma trajetória de inserção curva, sem a presença de grampos de retenção anteriores antiestético. Esta trajetória curva (Figura 1), deve ser demarcada para posterior comunicação com
o protético (Figura 2) permite a utilização da própria área proximal dos dentes vizinhos ao espaço
protético (Figura 3) para reabilitar ausências amplas tanto de regiões anteriores (Figura 4 e
Figura 5) quanto posteriores. O próprio contorno anatômico do dente vizinho ao espaço
protético garante a retenção da armação metálica na região anterior, garantindo o caráter
estético deste tipo de prótese.
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A UTILIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NA
REABILITAÇÃO DAS FISSURAS PALATINAS
Dra. Bruna Stuchi CENTURION1, Dr. Otávio PAGIN2
Seção Diagnóstico Bucal (Radiologia e Imaginologia) HRAC-USP

A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) vem revolucionando o
diagnóstico por imagem na Odontologia. As características permitem um acesso de visualização
das imagens que facilita muitos procedimentos. Sua aplicabilidade na Odontologia é diversa,
podendo ser útil para as diversas especialidades, porem há controversas na literatura a cerca da
correta prescrição desse exame com a justificativa pertinente. Os pacientes com anomalias
craniofaciais apresentam algumas particularidades que tornam o seu processo de reabilitação
mais complexo e extenso. A utilização da TCFC na reabilitação desses pacientes é importante
para diversas especialidades dentre elas a ortodontia, implantodontia, cirurgia ortognática e
também otorrinolaringologia. Entretanto devemos considerar que desde sempre os protocolos
imaginológicos envolviam e eram estabelecidos com as radiografias convencionais (panorâmica,
telerradiografia, periapical e oclusal), os benefícios das imagens na terceira dimensão são bem
conhecidos, porem há sempre um aumento da dose de radiação, visto que são exames que
abrangem muitas vezes áreas maiores e trabalham com parâmetros de exposição mais elevados.
O principio do ALARA deve sempre ser utilizado quando se trata de prescrição de exames que
utilizam radiação ionizante, portanto a TCFC deve ser indicada quando houverem benefícios
com riscos minimizados. Nessa palestra serão abordadas as vantagens e desvantagens do uso

1. Doutora em Ciências Odontológicas Aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
2. Doutor em Ciências Odontológicas Aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP, Brasil.
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da tomografia computadorizada de feixe cônico frente aos exames radiográficos convencionais
no processo reabilitador e os protocolos de indicação baseados na literatura pautados na
responsabilidade para o uso de tal tecnologia.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Angelopoulos C, Scarfe WC, Farman AG. Comparison of maxillofacial CBCT and medical CT. Atlas
Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012;20(1):1-17.
Brooks SL. CBCT dosimetry: orthodontic considerations. Semin Orthod. 2009;15(1):14-8.
Jacobs R. Dental cone beam CT and its justified use in oral health care. JBR-BTR. 2011;94(5):254-65.
University of Manchester. Sedentexct guidelines. Manchester: University of Manchester; 2016 [acess
2016 jul 25]. Available from: http://www.sedentexct.eu.
.
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O PAPEL DAS PRÓTESES OCULARES E FACIAIS NO
PROCESSO REABILITADOR DAS ANOMALIAS
CRANIOFACIAIS
Esp. Rosa Maria Parolo RIBEIRO1
Seção Reabilitação Clínica Integrada (Prótese) HRAC-USP

A reabilitação de pacientes com deformidades craniofaciais congênitas ou adquiridas tem
sido um grande desafio para as equipes multidisciplinares.
A cirurgia plástica reparadora é o método de escolha quando as condições são favoráveis.
Há, todavia, situações que podem contra indicar ou limitar a reparação cirúrgica, principalmente
devido à grande extensão da perda, condições desfavoráveis dos tecidos vizinhos, muitas vezes
fibróticos e pobres em vascularização. Também há relutância do paciente em se submeter às
várias cirurgias de retoque que são muitas vezes necessárias e no caso dos olhos ainda não há
cirurgia plástica que os substitua. Para esses casos, a reparação facial por meio de próteses é o
método possível de ser realizado.
Em outros países há profissionais chamados de Anaplastologistas ou Ocularistas, mas no
Brasil,é o cirurgião dentista especialista em Prótese Bucomaxilofacial, ou que se dedique ao
assunto, que atua nessa área.
A Prótese Bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia que visa o estudo clínico e à
reabilitação anatômica, funcional e estética, por meio de substitutos aloplásticos, de regiões da
maxila, da mandíbula e da face ausentes ou defeituosas (REZENDE, 1997). Essa especialidade
tem ampliado o campo de atuação do cirurgião dentista para além do universo da boca e tem
integrado à sociedade muitas pessoas mutiladas.
A reabilitação facial é de extrema importância, pois a face é nosso cartão de visitas, onde
convergem as atenções e refletem as emoções humanas, além de ser o mais importante estímulo
visual no contato entre as pessoas. As mutilações na região facial causam graves alterações
estéticas e funcionais, levando a sérios problemas psicológicos, familiares e de convívio social.
1. Especialista em Prótese Odontológica pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP),
Bauru-SP, Brasil.
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Essas deformidades podem ser adquiridas por trauma (acidentes de trânsito, armas brancas
ou de fogo e domésticos), como seqüelas de tumores ou outras patologias. Mas podem ser de
origem congênita, isoladas ou associadas a outras malformações.
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo
(HRAC-USP - Bauru/São Paulo, é especializado na reabilitação de pessoas com malformações
de crânio e face, desde as mais conhecidas como as fissuras labiopalatinas até as mais complexas,
que envolvem múltiplas entidades e síndromes diversas.
A Seção de Prótese Extra-Oral, dentro da Divisão de Odontologia é parte integrante de
dois programas de reabilitação:
- Reconstrução Orbitária: para pacientes com deformidades órbito-palpebrais, anoftalmias,
microftalmias, anomalias de pálpebra, vias lacrimais e outras relacionadas à órbita e seu
conteúdo, junto com a equipe Craniofacial.
- Próteses Extra-Orais sobre Implantes Osseointegrados: que visa a reposição protética de
casos, principalmente de microtias (ausência congênita ou malformação da orelha), onde a
cirurgia plástica reconstrutora não está indicada.
RECONSTRUÇÃO ORBITÁRIA / PRÓTESES OCULARES
Entre as malformações congênitas da face, as anomalias oculares representam um grave
problema aos portadores porque causam deficiência visual, problemas sociais como
descriminações, rejeições e distúrbios psicológicos devido à dificuldade de adaptação e
sociabilização do indivíduo.
Devido à grande complexidade e tempo de desenvolvimento do olho, várias anomalias
podem ocorrer, sendo que a gravidade e o tipo da anomalia dependem do estágio embrionário
que ocorreu a perturbação. As anomalias mais severas envolvendo os olhos são as microftalmias
e/ou anoftalmias. A microftalmia é a diminuição do olho definida em termos do diâmetro da
córnea ou comprimento axial; a anoftalmia é a ausência congênita de todos os tecidos do olho
(MOORE; PERSAUD, 2000). Ambas prejudicam, em variados graus, o desenvolvimento da face
no lado afetado.
A malformação ocular também pode ser bilateral ou estar associada a outras
malformações,como as fissuras atípicas da face, classificadas por Tessier (1976), que envolvem
a bochecha, pálpebras, orelhas, nariz e ossos do crânio e da face, como frontal, nasal, etmóide
e temporal.
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Após as cirurgias serem executadas (em uma ou 2 etapas) e completada a cicatrização
dos tecidos , o paciente é encaminhado para a confecção da prótese e sua instalação.
Embora o Silicone seja atualmente o material que apresenta as melhores propriedades
para a confecção de próteses extra-orais, ele sofre a ação do tempo e dos fatores ambientais e
por este motivo, essas próteses necessitam ser refeitas a cada 2 ou 3 anos, dependendo dos
cuidados com a sua manutenção.
REFERÊNCIAS
Moore KL; Persaud TVN. Embriologia clínica. 6a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000
Rezende JRV. Introdução à prótese bucomaxilofacial: fundamentos da prótese bucomaxilofacial.
SãoPaulo: Sarvier; 1997.
Tessier P. Anatomical classification of facial, cranio-facial and latero-facial clefts. J Maxillofac Surg.
1976;4(2):69-92.
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CIRURGIA ORTOGNÁTICA EM PACIENTES
FISSURADOS

Dr. Renato André de Souza FACO1
Seção Cirurgia Buco-Maxilofacial HRAC-USP

O tratamento do paciente com fissura labiopalatina envolve cirurgias de lábio e/ou palato
para o correto fechamento das fissuras e melhoras na parte funcional e estética. Porém, as
fibroses cicatriciais destas cirurgias poderão trazer problemas no crescimento maxilo-mandibular
dos pacientes, havendo a necessidade de cirurgia ortognática para correção das discrepâncias
apresentadas.

1. Doutor em Ciências da Reabilitação - Fissuras Orofaciais pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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Curso Específico Saúde Auditiva (ce10)

SAÚDE AUDITIVA: ADAPTAÇÃO DE AASI EM
INDIVÍDUOS COM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS.
DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Me. Eliane Aparecida Techi CASTIQUINI1
Divisão de Saúde Auditiva HRAC-USP

As malformações de orelha são anomalias craniofaciais que ocorrem no período de
desenvolvimento embrionário, podem acometer tanto a orelha externa, como a média e/ou a
interna, e apresentam-se uni ou bilateralmente. A deficiência auditiva é um dos achados clínicos
mais comum, cujo tipo e grau pode variar de acordo com as estruturas comprometidas.
Para os casos de malformações bilaterais, a preocupação está relacionada ao
desenvolvimento de fala e linguagem, sendo imprescindível o diagnóstico audiológico precoce,
seguido de intervenção. As possibilidades de tratamento para as malformações de orelha
incluem: a adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) por condução aérea
ou por condução óssea, a adaptação de próteses auditivas de orelha média cirurgicamente
implantáveis e/ou a reconstrução cirúrgica da orelha.
Quando na indicação do AASI, o mais comum é a adaptação do dispositivo auditivo por
condução óssea, o qual consiste de um vibrador eletromagnético pressionado contra a mastóide,
sustentado por um arco ao redor da cabeça. A onda sonora captada pelo microfone é convertida
em vibrações eletromagnéticas que serão transmitidas à cóclea. Porém, é importante investigar
as condições anatômicas da orelha externa malformada, de modo a verificar a possibilidade da
introdução do molde auricular e da sustentação do dispositivo auditivo retroauricular por
condução aérea.

1. Mestre em Educação - Distúrbios da Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São
Paulo-SP, Brasil.
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O objetivo deste estudo é discutir alguns casos clínicos de indivíduos portadores de
malformação de orelha externa e/ou média, usuários de AASI por condução óssea e aérea,
atendidos na Divisão de Saúde Auditiva - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP) Bauru.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Castiquini EAT, Silveira TS, Shayeb DR, Meyer ASA. Avaliação audiológica de indivíduos portadores de
malformação de orelha. Arq Int Otorrinolaringol. 2006;10(2):98-103.
Paccola ECM. Aparelho de amplificação sonora individual por condução óssea e malformações
congênitas das orelhas: caracterização e análise do benefício e satisfação [dissertação]. Bauru: Hospital
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2007.
Silveira TS, Castiquini EAT, Shayeb DR, Meyer ASA. Adaptação de AASI em paciente portador de
agenesia de conduto auditivo externo. Pró-Fono. 2003;15(1):95-100.
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AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DA FUNÇÃO
VELOFARÍNGEA, RESPIRAÇÃO E MASTIGAÇÃO
Profa. Dra. Inge Elly Kiemle TRINDADE1, Profa. Dra. Ana Paula FUKUSHIRO2,
Me. Andressa Sharllene Carneiro da SILVA3, Me. Bruna Mara Adorno
Marmontel ARAÚJO4, Profa. Dra. Ivy Kiemle TRINDADE-SUEDAM5, Profa.
Dra. Katia Flores GENARO6, Dra. Renata Paciello YAMASHITA7
Laboratório de Fisiologia HRAC-USP

O Laboratório de Fisiologia se dedica ao estudo dos distúrbios da respiração, fala e
mastigação de indivíduos com anomalias craniofaciais, particularmente nas fissuras
labiopalatinas, o que contribui para o diagnóstico da área médica, fonoaudiológica e
odontológica, a partir de métodos instrumentais que permitem a análise quantitativa de diversos
parâmetros de interesse.
Tem como objetivos:
- Diagnosticar alterações das vias aéreas superiores e inferiores e do sistema
estomatognático, auxiliando na definição da conduta cirúrgica;

1. Professora Titular da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP. Doutora
em Fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Ribeirão Preto-SP,
Brasil.
2. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
3. Mestre em Ciências da Reabilitação - Fissuras Orofaciais e Anomalias pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
4. Mestre em Ciências da Reabilitação - Fissuras Orofaciais, pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
5. Pós-Doutora em Fisiologia Oral pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), Bauru-SP. Doutora em Periodontia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Araraquara-SP, Brasil.
6. Livre-Docente no Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP), Bauru-SP. Doutora em Ciências - Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), São Paulo-SP, Brasil.
7. Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
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- Acompanhar o tratamento cirúrgico (cirurgias de palato, cirurgia ortognática e cirurgias
nasais) e terapêutico;
- Desenvolver pesquisas na área de Fisiologia das vias aéreas, Fisiologia da fala e do sistema
estomatognático;
- Formar recursos humanos para a geração de conhecimentos em fisiologia da fala,
respiração e mastigação.
A seguir, estão descritas as técnicas instrumentais, avaliações perceptivo-auditivas e
levantamentos dos sinais e sintomas respiratórios realizados no Laboratório de Fisiologia.
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DAS FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS
Eletromiografia na Mastigação
A eletromiografia tem como objetivo avaliar a função neuromuscular mastigatória, por
meio do registro dos potenciais de ação dos músculos. Assim sendo, torna-se possível avaliar a
atividade dos músculos mastigatórios antes e após procedimentos, tais como: terapia de
reabilitação muscular, tratamento ortodôntico, cirurgia ortognática, dentre outros.
O exame é realizado utilizando-se um eletromiógrafo com sistema de amplificação
acoplado a um computador. Os registros dos potenciais de ação dos músculos são obtidos a
partir de eletródios bipolares de superfície posicionados paralelamente às fibras dos músculos
masseteres e feixe anterior dos músculos temporais. Durante a mastigação habitual do paciente
analisa-se a duração do ato e do ciclo mastigatório e, ainda, a amplitude do potencial de ação
muscular. O sistema fornece os valores médios de cada parâmetro. Esta técnica é importante
para caracterizar o estado neuromuscular do sistema estomatognático nas anormalidades
dentofaciais presentes nos pacientes com fissura labiopalatina.
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA
Técnica Fluxo-Pressão
A técnica fluxo-pressão é um método instrumental que permite avaliar indiretamente a
permeabilidade nasal e nasofaríngea. Este método aerodinâmico é uma variação da
rinomanometria convencional o qual, por meio da medida de pressões e fluxos gerados na
cavidade nasal durante a respiração, permite estimar a resistência e a menor área seccional da
cavidade nasal e da nasofaringe. É utilizado para caracterizar o estado funcional das vias aéreas
nasais e nasofaríngea, com a finalidade de complementar o diagnóstico e auxiliar na definição
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de conduta. O exame é realizado utilizando-se um sistema computadorizado (PERCI-SARS) que
mede a área de secção transversa mínima da cavidade nasal e da nasofaringe durante a
respiração de repouso.
Rinometria Acústica
A rinometria acústica permite determinar a geometria da cavidade nasal e da nasofaringe,
por meio de medições consecutivas de diferentes segmentos da cavidade nasal, das narinas até
a nasofaringe. O exame possibilita a identificação das constrições e suas distâncias em relação
às narinas, de forma rápida e não invasiva, sem a necessidade da participação ativa do paciente.
A técnica se baseia na medida de ondas sonoras refletidas (ecos) que emergem da cavidade
nasal em resposta a uma onda sonora incidente. O sistema faz medições em rápida sucessão e
permite medidas da cavidade nasal, de ambos os lados independentemente e da nasofaringe.
O exame é realizado por meio de um rinômetro acústico e é um método útil no planejamento
cirúrgico e controle da qualidade das cirurgias nasais corretivas.
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DA FUNÇÃO VELOFARÍNGEA
Nasometria
A nasometria estima indiretamente a função velofaríngea por meio da medida da
nasalância, uma grandeza física que corresponde à quantidade relativa de energia acústica que
emerge da cavidade nasal durante a fala. A nasalância é o correlato acústico da nasalidade. É
uma técnica não invasiva, de fácil execução que avalia o mecanismo velofaríngeo no seu aspecto
funcional. O equipamento consiste de um sistema computadorizado composto por um
nasômetro. Por fornecer informações objetivas, as quais permitem comparar dados pré e póstratamento e quantificar o sucesso cirúrgico, este método é empregado para o
acompanhamento dos resultados cirúrgicos.
Avaliação da Função Velofaríngea (Técnica Fluxo-Pressão)
A técnica fluxo-pressão permite aferir, indiretamente, a adequação da função velofaríngea
durante a fala, pela medida simultânea do fluxo aéreo nasal e das pressões aéreas nasal e oral
geradas no trato vocal. A área velofaríngea é determinada durante a produção da consoante
plosiva /p/, inserida no vocábulo “rampa”, na sílaba “pa” e na frase “papai pintou a rampa”.
A sequência /mp/ é a mais apropriada para testar a função velofaríngea na fala contínua, uma
vez que exige ajustes rápidos das estruturas velofaríngeas que passam do repouso no /m/ para
a atividade máxima no /p/. A relevância deste método reside no fato de que, além de ser o
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único método capaz de quantificar as dimensões do orifício velofaríngeo, a técnica fluxo-pressão
avalia o mecanismo velofaríngeo no seu aspecto funcional, fornecendo dados objetivos sobre
as repercussões aerodinâmicas de qualquer falha na função velofaríngea. Assim, torna-se
possível aferir os resultados de diversos tratamentos cirúrgicos, tais como cirurgia ortognática,
palatoplastia secundária e faringoplastia.
Rinometria Acústica
A rinometria acústica permite estimar a atividade velofaríngea por meio da diferença entre
o volume nasofaríngeo obtido durante o repouso velofaríngeo e a atividade de fala. A obtenção
do volume nasofaríngeo durante o repouso é feita na interrupção da respiração, ao final de
uma expiração. A obtenção da curva de atividade de fala (palato mole elevado e/ou paredes
faríngeas aproximadas na linha média) se faz durante a produção da plosiva surda /k/ inserida
na sílaba /ka/. A relevância da técnica na avaliação da função velofaríngea se dá pela
possibilidade de monitorar mudanças do volume nasofaríngeo durante a fala. Estudos feitos em
nosso Laboratório demonstraram que a rinometria acústica permite o acompanhamento dos
resultados de intervenções que promovem a maior atividade velar e faríngea, sendo um exame
de simples execução, podendo ser aplicado repetidas vezes por não trazer desconforto ou riscos
para o paciente, com a vantagem adicional de fornecer feedback visual.
AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA
- FALA: visa obter informações sobre os aspectos relacionados à fala dos casos com fissura
labiopalatina. As observações obtidas pelo exame físico e as características perceptivas da fala,
obtidas a partir da conversa espontânea e repetição de vocábulos e frases são graduadas em
escala de 6 pontos. Este protocolo permite obter dados sistematizados e, assim, melhorar a
reprodutibilidade dos resultados e facilitar a documentação, principalmente em pesquisas.
- ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS: postura labial, mobilidade de lábios e língua, frênulo
lingual, oclusão, morfologia do palato e úvula, fístulas, extensão e mobilidade do palato mole,
inserção do levantador do véu palatino, mobilidade das paredes laterais e parede posterior da
faringe e tonsilas palatinas.
- FUNÇÃO VELOFARÍNGEA:
Ressonância: Obtida durante a conversa espontânea e repetição de vocábulos e frases,
classificada em: 1=equilibrada, 2=hipernasalidade leve, 3=hipernasalidade leve para
moderada, 4=hipernasalidade moderada, 5=hipernasalidade moderada para grave e
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6=hipernasalidade grave. Os mesmos critérios são utilizados para a classificação da
hiponasalidade.
Teste de emissão nasal: A emissão de ar nasal é classificada levando-se em consideração
a quantidade de escape de ar nasal detectada durante a emissão da produção
sustentada das vogais /i/ e /u/, dos fones fricativos, da emissão de vocábulos e frases
contendo fones plosivos e fricativos exclusivamente orais e durante o sopro prolongado.
Utilizando-se um espelho de Glatzel, o escape é classificado considerando-se a extensão
do embaçamento do espelho, em escala de 6 pontos, sendo 1=ausência de escape
aéreo nasal, 2=escape aéreo nasal leve, 3=escape aéreo nasal leve para moderado,
4=escape aéreo nasal moderado, 5=escape aéreo nasal moderado para intenso e
6=escape aéreo nasal intenso.
- ARTICULAÇÃO: O levantamento das alterações articulatórias visa classificar as alterações
encontradas, relacionando-as aos aspectos oro-estruturais, à disfunção velofaríngea ou a
alterações fonológicas. As alterações articulatórias mais comuns em pacientes com fissura
labiopalatina e disfunção velofaríngea são as articulações compensatórias, os distúrbios
articulatórios obrigatórios e as adaptações compensatórias decorrentes de deformidades
dentofaciais. Neste protocolo de avaliação, as articulações compensatórias são classificadas em
1=presente e 2=ausente.
-INTELIGIBILIDADE: O julgamento da inteligibilidade da fala representa o quanto o
ouvinte está compreendendo a fala. A inteligibilidade da fala é classificada como boa, pouco
prejudicada, moderadamente prejudicada, muito prejudicada ou ininteligível, levando-se em
consideração, fatores como: articulação, ressonância, emissão de ar nasal, fonação, velocidade
de fala, fluência e entonação.
- VOZ: qualidade vocal, pitch e loudness.
Em particular, a avaliação da ressonância e da articulação é fundamental no diagnóstico e
definição da conduta terapêutica a ser adotada no tratamento das alterações de comunicação
da fissura labiopalatina, podendo ser considerado o exame mais relevante na avaliação da
função velofaríngea.
A avaliação perceptivo-auditiva da fala fornece uma idéia bastante clara sobre o
funcionamento do mecanismo velofaríngeo, o que torna tal avaliação indispensável no
diagnóstico e definição do tratamento. Entretanto, a avaliação perceptivo-auditiva é um método
subjetivo. Para torná-la mais objetiva, elaborou-se, no Laboratório de Fisiologia, uma proposta
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de classificação da função velofaríngea com base nos escores de hipernasalidade, emissão de
ar nasal e presença ou não de articulações compensatórias, obtidos durante a avaliação
perceptivo-auditiva da fala. Deste modo, a função velofaríngea é classificada utilizando-se uma
escala de 3 pontos, sendo 1=função velofaríngea adequada, 2=função velofaríngea marginal e
3=função velofaríngea inadequada (TRINDADE et al., 2005).
EXAME MIOFUNCIONAL OROFACIAL
As cirurgias reparadoras de lábio e palato podem levar à deficiência do crescimento da
maxila, o que acarreta alterações no sistema estomatognático. Nestes casos, é fundamental a
avaliação oromiofuncional, com o objetivo de diagnosticar as alterações morfológicas e
funcionais orais relacionadas às funções de respiração, mastigação, deglutição e fala, definindo
condutas e realizando encaminhamentos, quando necessário.
Para a avaliação é utilizado o protocolo de Exame Miofuncional Orofacial- MBGR,
adaptado de Genaro, Yamashita e Trindade (2009, aplicado aos pacientes submetidos à cirurgia
ortognática e pacientes em tratamento ortodôntico encaminhados para avaliação e
complementação de diagnóstico bem como auxílio na definição de conduta. Nos casos
cirúrgicos, a avaliação é realizada antes da cirurgia, 60 e 90 dias após, por meio de aplicação do
protocolo e gravação digital das funções orofaciais. Nele estão contidas:
- HISTÓRIA CLÍNICA: questões sobre saúde geral, uso de medicamentos, hábitos orais,
aspectos respiratórios, aspectos do sono, função mastigatória, função de deglutição e fala,
aspectos auditivos, vestibulares e vocais.
-

DETERMINAÇÃO

DOS

SINAIS

E

SINTOMAS

DAS

DESORDENS

TEMPOROMANDIBULARES: questões sobre presença de dor ou fadiga na musculatura da face,
dor de cabeça, ruídos na articulação temporomandibular (ATM), limitação dos movimentos
mandibulares, pressionamento dos dentes, bruxismo e sintomas auditivos como otalgia,
zumbido e plenitude auricular.
- ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS: lábios, bochechas, língua, palato duro, véu palatino,
tonsilas palatinas, mandíbula, dentes e oclusão dentária, face (altura vs. largura, assimetrias,
projeção zigomática, ângulo naso-labial, sulco mento-labial), postura de cabeça e de cintura
escapular. Avalia-se, também, o tônus de bochechas, lábios, língua e mento, bem como a
mobilidade destes órgãos, incluindo movimentos de mandíbula e véu palatino. A sensibilidade
é avaliada por meio da exterocepção de língua, papila incisiva, lábios, mento e bochechas com
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o uso de estesiômetro. A dor à palpação é pesquisada na articulação temporomandibular (ATM)
e nos músculos masseteres, temporais, trapézio e esternocleidomastóideos.
- FUNÇÕES OROFACIAIS:
Mastigação: preensão e trituração do alimento, movimentos de mandíbula, contração
de masseter, postura de lábios, padrão mastigatório, tempo de mastigação, formação
de bolo alimentar, contrações musculares não esperadas e contagem do número de
ciclos.
Deglutição: postura dos lábios e língua, ruídos, movimentos de cabeça, contração de
mentális, participação de musculatura perioral, presença de resíduos e contenção do
alimento.
Respiracão: modo, tipo, fluxo aéreo nasal e possibilidade de uso nasal.
Fala: análise em fala espontânea e dirigida da ressonância (hipo/hipernasalidade),
velocidade da fala, abertura da boca, movimento labial e mandibular, coordenação
pneumofonoarticulatória, distúrbios da fala (obrigatórios, compensatórios, adaptação
funcional, fonológico e distorções acústica), precisão articulatória e inteligibilidade.
- FUNÇÃO VELOFARÍNGEA: teste de emissão de ar nasal e características da fala aferidas
perceptivamente.
- VOZ: classificação quanto à qualidade vocal, pitch e loudness.
LEVANTAMENTO DOS SINAIS E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
As fissuras labiopalatinas, frequentemente, são associadas a deformidades nasais
importantes que, com freqüência, reduzem as dimensões da cavidade nasal comprometendo a
permeabilidade nasal. Pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Fisiologia mostraram a
importância de associar o levantamento das queixas respiratórias relatadas pelos pacientes ou
responsáveis aos métodos instrumentais, de modo a identificar e caracterizar as alterações da
função respiratória e função velofaríngea, inclusive no acompanhamento dos resultados de
tratamentos cirúrgicos (YAMASHITA; TRINDADE, 2008, FUKUSHIRO et al., 2013).
O levantamento de sinais e sintomas respiratórios é realizado por meio de inventários e
questionários específicos, os quais são aplicados ao paciente e/ou acompanhante ou
responsável. Os questionários são selecionados de acordo com a finalidade do atendimento e
aplicados nos pacientes submetidos às cirurgias secundárias (faringoplastia, ortognática e
cirurgias nasais) e em pacientes encaminhados por outros setores, com a finalidade de
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complementar o diagnóstico e auxiliar na definição de conduta e em pesquisas. Tem o objetivo
de obter informações referentes à: presença e gravidade de obstrução nasal; respiração oral;
dificuldade respiratória durante o sono, de acordo com a finalidade do atendimento.
Contêm as seguintes informações:
Presença e gravidade da obstrução nasal: doença respiratória, dificuldade em respirar
pelo nariz, secreção nasal, uso de descongestionante nasal, perda de olfato, dificuldade
em assuar o nariz.
Respiração oral: resfriados frequentes, secreção na garganta, falta de ar, dificuldade
respiratória durante esforço físico, respiração ruidosa ou ronco durante o sono.
Dificuldade respiratória durante o sono: dificuldades para dormir, obstrução respiratória
durante o sono, sono agitado, sonolência durante o dia, cansaço constante, problemas
de concentração.
Outros aspectos: perda de energia, perda de apetite, perda de peso, náusea/vômito,
tabagismo.
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Curso Específico Prótese de Palato (ce12)

REABILITAÇÃO PROTÉTICA DA DISFUNÇÃO
VELOFARÍNGEA - PRÓTESE DE PALATO E
OBTURADOR FARÍNGEO
Me. Homero Carneiro AFERRI1, Dra. Melina Evangelista WHITAKER2
Serviço Prótese de Palato HRAC-USP

Equipe do Serviço de Prótese de Palato:

Me. Homero Carneiro Aferri; Dra. Monica Moraes Waldemarin Lopes
Cirurgiões-Dentista

Profa. Dra. Maria Inês Pegoraro-Krook; Profa. Dra. Jeniffer de Cássia Rillo
Dutka; Me. Maria Daniela Borro Pinto; Dra. Melina Evangelista Whitaker;
Dra. Olívia Mesquita de Souza
Fonoaudiólogas

A presença da fissura labiopalatina compromete várias estruturas da face modificando sua
estética, comprometendo seu crescimento (principalmente o terço médio da face) e interferindo
nas funções da fala, da mastigação, da sucção e da deglutição. A correção destas alterações
pode se estender durante todo o período de desenvolvimento do indivíduo até a fase adulta,
integrando várias áreas da saúde para este fim, como a medicina, a odontologia, a
fonoaudiologia, a enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, etc (REISBERG, 2000;
MARTÍ; TESSORE; HENAR, 2006; TUNA; PEKKAN; BUYUKGURAL, 2009).
A atuação interdisciplinar de todas as áreas citadas tem papel decisivo no prognóstico da
reabilitação, principalmente na escolha do protocolo das cirurgias primárias para correção da
fissura de lábio e de palato, uma vez que o resultado dessas cirurgias pode interferir no

1. Mestre em Fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Bauru-SP,
Brasil.
2. Doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP), Bauru-SP, Brasil.
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desenvolvimento esquelético do terço médio da face e na aquisição e desenvolvimento da fala
(PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007; GÜMÜS; TUNA, 2009). Especificamente
quanto à cirurgia para correção da fissura de palato, denominada palatoplastia primária, esta
deve ser realizada o mais precocemente possível, por um cirurgião plástico competente, usando
uma técnica cirúrgica que proporcione não apenas o fechamento anatômico da fissura, mas
que alongue a palato o máximo possível para que ele possa interagir com as paredes da faringe
durante a fala e realizar o fechamento velofaríngeo. Quando esta cirurgia não é capaz de
promover o fechamento do mecanismo velofaríngeo (MVF) durante a fala, ocorre a disfunção
velofaríngea (DVF). Portanto, na DVF, tanto a falta de tecido no palato (insuficiência
velofaríngea) quanto à falta de mobilidade das paredes da faringe (incompetência velofaríngea),
ou mesmo a combinação de ambas causa um comprometimento na inteligibilidade de fala, com
impacto direto na ressonância, na articulação e na fonação. A hipernasalidade, o escape de ar
nasal, a fraca pressão intra-oral e os distúrbios articulatórios compensatórios são as alterações
mais comumente encontradas na DVF, todavia, a que mais chama a atenção do ouvinte é a
hipernasalidade (BZOCH, 2004; MARSH, 2004; PEGORARO-KROOK et al., 2004; SMITH;
GUYETTE, 2004; ABREU et al., 2007; TUNA; PEKKAN; BUYUKGURAL, 2009; GOIATO;
SANTOS; VILLA, 2010). Sendo observada a presença de DVF, é necessário o diagnóstico
diferencial para determinar se estas alterações são decorrentes de incompetência ou de
insuficiência velofaríngea, para que a correta indicação do tratamento possa ser realizada. A
correção da insuficiência velofaríngea requer tratamento físico (cirurgia ou prótese) e da
incompetência velofaríngea, quando esta não é causada por alterações neuromusculares, requer
apenas tratamento funcional, por meio da fonoterapia, embora a combinação dos tratamentos
físicos e funcional para o tratamento da DVF muitas vezes é imprescindível.
A cirurgia, geralmente, é a opção de escolha para a correção ou para a melhora de muitos
problemas estruturais causados pela fissura palatina, porém muitos critérios devem ser
considerados antes que a intervenção cirúrgica seja recomendada (DALSTON, 1977;
PEGORARO-KROOK, 1995; REISBERG, 2000; PINTO; PEGORARO-KROOK, 2003; MARSH,
2004; SMITH; GUYETTE, 2004; GOIATO; SANTOS; VILLA, 2010). Primeiramente, não deve
existir contra-indicação médica. Anomalias cardíacas ocorrem mais frequentemente em
indivíduos com fissura e tais anomalias obviamente aumentam o risco cirúrgico. Em segundo
lugar, não deve haver relutância do cirurgião em fazer a cirurgia, como por exemplo, nas fissuras
muito amplas de palato ou nos casos onde não há tecido suficiente para garantir fechamento
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anatômico e funcional do MVF para a fala. Nestes casos, a melhor opção de tratamento é o
obturador faríngeo (PEGORARO-KROOK et al., 2004; PEGORARO-KROOK; AFERRI;
UEMEOKA, 2009). Riski , Hoke e Dolan, (1989) mencionaram que o tratamento protético na
insuficiência velofaríngea está indicado quando a cirurgia é contra-indicada, quando há
insucesso cirúrgico anterior ou quando o paciente recusa tratamento cirúrgico.
Ao considerar a opção por tratamento cirúrgico, seja da fissura ou da própria insuficiência
velofaríngea, a equipe de reabilitação deve estar segura de que há um bom prognóstico para a
melhora de fala após a cirurgia. Existem diversas situações em que o prognóstico cirúrgico é
duvidoso (MARSH, 2004). Para estes pacientes, um obturador faríngeo pode ser a única opção
de tratamento o qual pode ser permanente ou temporário, combinado ou não ao tratamento
fonoterápico, podendo vir a ser o precursor de um tratamento cirúrgico com excelente
prognóstico para fala (GOIATO et al., 2009).
O obturador faríngeo consiste num aparelho removível, que possui uma porção anterior,
uma porção intermediária (velar) e uma porção faríngea. A porção faríngea é uma extensão
fixa em direção à rinofaringe, o bulbo faríngeo, cuja função é atuar dinâmica e funcionalmente
em interação com a musculatura da faringe, no controle do fluxo de ar oronasal. É utilizado
quando o palato não apresenta tecido suficiente para a realização do fechamento do MVF para
a fala, ou ainda, na presença de uma velofaringe hipodinâmica (WITT et al., 1995; REISBERG,
2004; PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009; GOIATO; SANTOS; VILLA, 2010). É
confeccionado pelo dentista com auxílio do fonoaudiólogo e deve ser feito respeitando as
diferenças anatômicas individuais de cada paciente. A porção anterior é similar a uma prótese
convencional, que pode ser uma prótese parcial removível, uma prótese total, uma
sobredentadura ou uma placa acrílica. Esta parte é importante para preencher as necessidades
da cavidade oral do paciente, como por exemplo, repor dentes ausentes e obturar fístula de
palato. Mas, para pacientes que não apresentam estes problemas, a única função da porção
anterior é proporcionar retenção para o bulbo faríngeo. A confecção da porção anterior da
prótese é feita de maneira a não interferir com a saúde dos dentes, dos tecidos moles e duros.
A porção intermediária é o componente de ligação entre a porção anterior e a posterior. A
porção posterior ou bulbo faríngeo tem a função de reduzir o espaço velofaríngeo (ABADI;
JOHNSON, 1982; MCGRATH; ANDERSON, 1990; PINTO, 1998; GOIATO; SANTOS; VILLA,
2010). O bulbo faríngeo, quando em interação com as paredes da faringe, permite ao indivíduo
conseguir a separação das cavidades oral e nasal durante a fala, entretanto, também deve
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permitir a emissão de ar nasal durante a emissão das vogais e das consoantes nasais e durante
a respiração. Devido ao fato de o bulbo agir como um obturador, o sucesso do mesmo depende
da função da musculatura faríngea. A separação das cavidades oral e nasal e a competência do
MVF, portanto, ocorrem quando há função dos músculos faríngeos contra o bulbo. Uma
vantagem do obturador faríngeo é que o bulbo pode ser modificado para acomodar mudanças
na função da musculatura (DALSTON, 1977; SELL; MARS; WORRELL, 2006; TUNA; PEKKAN;
BUYUKGURAL, 2009). Para a confecção de um obturador faríngeo é necessário o trabalho
conjunto do fonoaudiólogo, do dentista e do técnico em prótese dentária capacitados,
principalmente na reabilitação de crianças e de adultos com alterações oclusais. Desafios como
imaturidade da criança, falta de retenção da prótese devido a uma condição dentária
desfavorável e necessidade de conciliar o uso do obturador faríngeo junto com aparelho
ortodôntico têm que ser superados para se conseguir o fechamento do MVF.
O sucesso de um obturador faríngeo em eliminar a hipernasalidade, assim como o sucesso
de uma cirurgia para o mesmo fim, depende da quantidade de movimento das paredes faríngeas
durante a fala (PEGORARO-KROOK; WILLIAMS; HENNINGSSON, 2004). Em uma insuficiência
velofaríngea, a estimulação sensorial pela passagem de ar na faringe pode não ocorrer de forma
adequada, diminuindo assim a capacidade de movimentação das estruturas velofaríngeas. De
acordo com Souza (2009) e Almeida (2009), o uso do obturador faríngeo pode auxiliar o
paciente no aumento da pressão intra-oral e no direcionamento correto do fluxo de ar,
estimulando o movimento das paredes faríngeas. Nos casos em que a opção é a cirurgia, a
indicação de um obturador faríngeo associado à fonoterapia antes da cirurgia oferece resultados
mais positivos, favorecendo um melhor padrão de funcionamento das paredes da faringe e
permitindo posteriormente a escolha da técnica cirúrgica mais adequada para a correção do
problema.
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CRIANÇAS COM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
INTERNADAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:
NECESSIDADES DOS FAMILIARES
MENEZES, Daiane Cabrera; PEREIRA, Patrícia Juliana Santos; SOUZA, Natália
Fernanda Higa de; ALMEIDA, Raíssa Janine de; CUNHA, Gabriela Fávaro
Marques da; ANDRADE, Camila Soares de; MADUREIRA, Daine Aneli; TRETTENE,
Armando dos Santos
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP)

Objetivo: identificar, descrever e comparar as necessidades de familiares de crianças com
anomalias craniofaciais internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Método: estudo
transversal realizado de novembro de 2015 a março de 2016 cuja população foi composta por
cuidadores informais e/ou familiares de crianças internadas na UTI. A amostra constou de 20
participantes. Para a coleta de dados foi utilizada a Escala de Necessidades de Familiares,
proposta por Maruiti e Galdeano (2007). Resultados: dos 20 familiares que participaram do
estudo, 100% eram mulheres, com média de idade de 30 anos (±7,57). Em relação à
necessidade de conhecimento/informação prevaleceram: saber o porquê determinado
procedimento foi realizado (n=18, 90%); receber informação sobre o estado de saúde do meu
familiar pelo menos uma vez por dia; saber quais são as medicações que o meu familiar está
fazendo uso; ter meus questionamentos respondidos claramente (n=16, 80%). Sobre a
necessidade de conforto prevaleceram: ter um toalete próximo à sala de espera (n=13, 65%);
ter uma mobília confortável na sala de espera (n=12, 60%); e ter a sala de espera próxima ao
familiar (n=11, 55%). Quanto à necessidade de segurança emocional, prevaleceram: ter a
certeza que o meu familiar está recebendo o melhor tratamento e sentir-se acolhido pela equipe
multidisciplinar (n=17, 85%); ter alguma outra pessoa comigo quando estiver visitando meu
familiar na UTI (n=13, 65%). Em relação à necessidade de acesso ao paciente e aos profissionais
da unidade, prevaleceram: conversar com o médico todos os dias (n=18, 90%) e conversar com
a enfermeira responsável todos os dias (n=16, 80%). Conclusão: A utilização de estratégias
que incluam a comunicação eficaz com linguagem acessível, assim como, informações gerais,
devem ser disponibilizadas. Deve-se considerar ainda, estratégias de logística que incluam
ambiente favorável ao acolhimento dos familiares.
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CRIANÇAS SUBMETIDAS A IMPLANTE COCLEAR EM
PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO: DIAGNÓSTICOS E
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
PEREIRA, Patrícia Juliana Santos; SOUZA, Natália Fernanda Higa de; ALMEIDA,
Raíssa Janine de; MENEZES, Daiane Cabrera; CUNHA, Gabriela Fávaro
Marques da; MADUREIRA, Daine Aneli; ANDRADE, Camila Soares de; TRETTENE,
Armando dos Santos
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP)

Objetivo: identificar e descrever os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem em
crianças submetidas a implante coclear em pós-operatório imediato. Instituição: Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Método:
estudo transversal realizado entre fevereiro e abril de 2016. Para tal, consideraram-se os dados
referentes ao histórico de enfermagem (anamnese e exame físico) e os diagnósticos de
enfermagem e suas respectivas intervenções, referente ao pós-operatório imediato. Os
diagnósticos foram elencados segundo a Taxonomia da NANDA Internacional, enquanto as
intervenções foram elencadas de acordo com a Nursing Intervention Classification. Resultados:
Participaram do presente estudo 19 crianças com média de idade de três anos (±1,38). Em
relação ao gênero prevaleceu o masculino (n=11; 58%). Quanto à classificação socioeconômica,
prevaleceu à baixa. Os diagnósticos de enfermagem elencados no presente estudo foram:
“Comunicação verbal prejudicada”, “Integridade da pele prejudicada”, “Risco de infecção”,
“Risco de queda” e “Risco de Sangramento” (n=19; 100%); “Conforto prejudicado” (n=8;
42%); “Náusea” (n=4; 21%); “Ansiedade” (n=2; 10%) e “Dor aguda” (n=1; 5%). Referente
às intervenções de enfermagem identificadas prevaleceram: “Melhora na Comunicação: Déficit
auditivo”, “Supervisão da pele”, “Proteção contra infecção”, “Prevenção de quedas” e
“Precauções contra Sangramento” (Todas n=19; 100%); “Controle do ambiente: Conforto”
(n=8; 42%); “Controle de náusea” (n=4; 21%); “Redução de ansiedade” (n=2; 10%) e
“Controle da dor” (n=1; 5%). Conclusão: Os diagnósticos e intervenções de enfermagem
referentes ao pós-operatório de implante coclear relacionaram-se a: comunicação, controle de
sangramento, cuidados com a ferida operatória, prevenção de infecção, conforto e bem-estar.
Observou-se, ainda, que os diagnósticos e as intervenções nortearam a equipe, favorecendo
cuidado embasado em evidências, de qualidade, humanizado e holístico.
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM LACTENTES COM
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS E SÍNDROMES
RELACIONADAS INTERNADOS EM UNIDADE SEMIINTENSIVA
FARINHA, Francely Tineli; BOM, Gesiane Cristina; MENDONÇA, Juliana Silvério
Campanati; TRETTENE, Armando dos Santos
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais HRAC/USP

Objetivo: identificar a prevalência dos diagnósticos de enfermagem (DE) em lactentes com
anomalias craniofaciais e síndromes relacionadas internados em Unidade Semi-intensiva.
Instituição: HRAC-USP. Método: estudo exploratório e descritivo, de delineamento quantitativo,
desenvolvido entre janeiro e junho de 2016. Foram incluídos lactentes com anomalias
craniofaciais e síndromes relacionadas, com idade superior a 29 dias. Os DE foram formalizados
segundo a Taxonomia da NANDA-Internacional, segundo suas características definidoras,
fatores relacionados ou fatores de risco. Para formalização dos resultados utilizou-se a análise
estatística descritiva. Resultados: participaram 44 lactentes, com média de idade de 43 ±17
dias. Prevaleceu o gênero feminino (67%) e os DE: padrão ineficaz da alimentação do bebê
(90%) relacionado à incapacidade de coordenar a sucção, a deglutição e a respiração (76%),
incapacidade de iniciar uma sucção eficaz (62%) e incapacidade de sustentar uma sucção eficaz
(48%), caracterizado por anomalia do bebê (100%) e hipersensibilidade oral (36%);
amamentação ineficaz (84%) relacionada a processo de amamentação insatisfatório (72%)
relacionado à anomalia do bebê (100%) e reflexo de sucção da criança insatisfatório (74%);
desobstrução ineficaz de vias aéreas superiores (88%) relacionado a dispneia (92%), mudança
no ritmo respiratório (84%), ruídos adventícios respiratórios (68%) relacionado a muco
excessivo (66%) e presença de via aérea artificial (76%); risco para infecção (100%) relacionado
a desnutrição (44%), procedimentos invasivos (96%) e exposição ambiental aumentada à
patógenos (100%); risco de aspiração (84%) relacionado a alimentação por sonda (72%) e
presença de traqueostomia (28%). Conclusão: os lactentes apresentaram problemas
respiratórios, alimentares e de manutenção da homeostasia, instalados ou em risco de
desenvolvimento. A formalização dos DE permitiram o planejamento e implementação dos
cuidados de enfermagem.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Lactentes com Sequência de Robin isolada: diagnósticos de Enfermagem

Área: Enfermagem (P-4)

LACTENTES COM SEQUÊNCIA DE ROBIN ISOLADA:
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
SOUZA, Natália Fernanda Higa de; MADUREIRA, Daine Aneli; ALMEIDA, Raíssa
Janine de; PEREIRA, Patrícia Juliana Santos; MENEZES, Daiane Cabrera; CUNHA,
Gabriela Fávaro Marques da; ANDRADE, Camila Soares de; TRETTENE,
Armando dos Santos.
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo

Objetivo: identificar e descrever os diagnósticos de enfermagem em lactentes com Sequência
de Robin isolada (SRI). Instituição: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP) Método: estudo descritivo, cuja população foi
composta por lactentes com SRI que se encontrarem internados na Unidade de Cuidado Semiintensivo. A amostra constou de 20 lactentes. Para a coleta de dados considerou-se o histórico
de enfermagem que foi realizado por meio do levantamento de dados no prontuário além de
entrevista aos pais ou responsáveis em ambiente reservado. Posteriormente, foi realizado exame
físico completo da criança, visando levantar dados referentes ao estado de saúde do lactente,
finalizando a abordagem inicial do estudo. Uma vez realizado o histórico de enfermagem,
ocorreu à formalização dos diagnósticos de enfermagem segundo a Taxonomia da NandaInternacional. A coleta de dados aconteceu de novembro de 2015 a março de 2016. Resultados:
Foram avaliados 20 pacientes com idade média de 76 dias (mínimo de 04 e máximo de 256
dias), dos quais 12 (60%) pertenciam ao sexo feminino. Quanto à procedência, 50% eram
provenientes do estado de São Paulo. Sobre a classificação socioeconômica, prevaleceu à baixa
(n=10; 50%). Foram identificados nove diagnósticos, sendo seis reais e três de risco. Os
diagnósticos de enfermagem elencados no presente estudo foram: risco de aspiração (n=20,
100%); risco de infecção (n=20, 100%); amamentação ineficaz (n=19, 95%); nutrição
desequilibrada menos que as necessidades corporais (n=19, 95%); padrão ineficaz de
alimentação do lactente (n=19, 95%); risco de integridade da pele prejudicada (n=18, 90%);
padrão respiratório ineficaz (n=11, 55%); desobstrução ineficaz das vias aéreas (n=11, 55%);
ventilação espontânea prejudicada (n=11, 55%); integridade tissular prejudicada (n=2, 10%).
Conclusão: lactentes com SRI apresentam alterações respiratórias e nutricionais, além de risco
para alterações relacionadas à segurança e conforto.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Cirurgia ortognática e função respiratória em caso de Síndrome de Treacher-Collins: relato de caso clínico

Área: Fisiologia (P-5)

CIRURGIA ORTOGNÁTICA E FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM
CASO DE SÍNDROME DE TREACHER-COLLINS: RELATO
DE CASO CLÍNICO
SANTOS, Dayane Regina1; MEDEIROS, Maria Natália Leite2; OLIVEIRA, Débora
Natália2; YAMASHITA, Renata Paciello2; FUKUSHIRO, Ana Paula1,2.
1. Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, Departamento de Fonoaudiologia.
2. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP, Laboratório de Fisiologia.

Objetivo: Descrever um caso clínico de Síndrome de Treacher-Collins com discrepância
maxilomandibular (DMM) e queixas respiratórias, submetido à cirurgia ortognática com recuo
mandibular (CO). Procedimentos: Paciente do sexo masculino, diagnosticado com fissura
transforame bilateral e Síndrome de Treacher-Collins, em acompanhamento no Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP) desde os 6
meses de idade, ocasião em que realizou a cirurgia primária de lábio. Aos 13 meses de idade,
seguindo o protocolo de tratamento da Instituição, foi submetido à cirurgia corretora do palato,
aos 7a9m realizou cirurgia para correção de macrostomia e, aos 12 anos de idade, foi submetido
à expansão rápida da maxila. Mesmo após este último procedimento, o paciente permaneceu
com DMM, tendo, portanto, indicação para realização de cirurgia ortognática (CO). Como parte
do protocolo, o paciente realizou avaliação fonoaudiológica no Laboratório de Fisiologia do
HRAC-USP antes (T1) e 6 meses após a cirurgia (T2), aos 20 anos de idade.
Resultado: No T1, o paciente apresentou as seguintes queixas respiratórias: obstrução nasal na
narina direita, respiração oral noturna, boca seca ao acordar, ronco e cansaço constante.
Observou-se, ainda, respiração do tipo médio superior, modo respiratório oronasal, hipertrofia
de tonsila faríngea à direita e trespasse horizontal oclusal negativo (-3,30mm), confirmando a
DMM. No T2, o paciente retornou para reavaliação fonoaudiológica e apresentou apenas o
ronco como queixa persistente. Observou-se que o tipo respiratório permaneceu médio superior,
porém o modo respiratório passou a ser nasal e o trespasse horizontal encontrado foi
considerado dentro dos padrões de normalidade (+2,55mm). Conclusão: A CO corrigiu a DMM
e propiciou a melhora dos aspectos respiratórios, sugerindo que as alterações estruturais
relacionadas à síndrome não influenciaram os resultados esperados.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Comportamento velofaríngeo após cirurgia ortognática com avanço de maxila: relato de caso clínico

Área: Fisiologia (P-6)

COMPORTAMENTO VELOFARÍNGEO APÓS CIRURGIA
ORTOGNÁTICA COM AVANÇO DE MAXILA: RELATO DE
CASO CLÍNICO
MEDEIROS, Maria Natália Leite1; SANTOS, Dayane Regina2; FERLIN, Flávia1;
FUKUSHIRO, Ana Paula1,2; YAMASHITA, Renata Paciello1.
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP, Laboratório de Fisiologia;
2. Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, Departamento de Fonoaudiologia.

Objetivo: Descrever um caso clínico que mostra o comportamento das estruturas velofaríngeas
de um indivíduo com fissura labiopalatina, com mordida cruzada total e ressonância oronasal
equilibrada, submetido à cirurgia ortognática com avanço de maxila (CO). Procedimentos: O
paciente foi avaliado em 3 momentos: 2 dias antes da CO (T1), 4 meses (T2) e 14 meses (T3)
após a CO. Foram realizadas avaliação perceptivo-auditiva da fala nos momentos T1, T2 e T3;
exames instrumentais indiretos da função velofaríngea (nasometria e técnica fluxo-pressão) em
T1 e T3 e exame instrumental direto (nasofaringoscopia) em T2 e T3. Resultados: Em T1
verificou-se palato curto com boa mobilidade do véu palatino (VP), inserção posterior da
musculatura velar, boa mobilidade de paredes faríngeas (PF) e ressonância de fala equilibrada
compatível com os resultados da nasometria, cujo escore de nasalância foi indicativo de ausência
de hipernasalidade e da técnica fluxo-pressão que indicou fechamento velofaríngeo adequado.
Em T2 constatou-se pouca mobilidade do VP e das PF, presença de emissão de ar nasal, fraca
pressão aérea intraoral e ressonância de fala hipernasal de grau leve a moderado. O exame
instrumental direto revelou ausência de fechamento velofaríngeo sendo indicada a adaptação
de prótese de palato (PP) para correção da disfunção velofaríngea (DVF) decorrente da CO. A
avaliação T3, antes da adaptação da PP, revelou boa mobilidade do VP e das PF e ressonância
de fala oronasal equilibrada, resultados confirmados pela nasometria, cujo escore de nasalância
foi indicativo de ausência de hipernasalidade e pela técnica fluxo-pressão que indicou
fechamento velofaríngeo adequado. A nasofaringoscopia mostrou fechamento velofaríngeo
completo, suspendendo a indicação de PP. Conclusão: Os resultados sugerem que, após a CO,
mesmo com o aparecimento de DVF, as estruturas velofaríngeas passam por um período de
acomodação e podendo retornar à condição de funcionamento adequado.
Apoio: CAPES
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Capítulo 3 « Pôsteres
Influência do sintoma de fala sobre a concordância intra-avaliadores

Área: Fisiologia (P-7)

INFLUÊNCIA DO SINTOMA DE FALA SOBRE A
CONCORDÂNCIA INTRA-AVALIADORES
SCARMAGNANI, Rafaeli Higa1; Fukushiro, Ana Paula1-2; Yamashita, Renata
Paciello1
1. Laboratório de Fisiologia. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Universidade de São Paulo. 2. Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de
São Paulo

Objetivo: Investigar a influência do sintoma de fala sobre a concordância intra-avaliadores na
avaliação da fala de pacientes com fissura labiopalatina. Métodos: Três fonoaudiólogas
experientes analisaram 32 amostras de fala (16 amostras duplicadas) compostas por 12
sentenças contendo consoantes orais de pressão (três ocorrências de cada som alvo). Os
sintomas analisados foram os erros ativos (articulações compensatórias) e os erros passivos
(emissão de ar nasal, fraca pressão consonantal e ronco nasal), classificados como presente=1
ou ausente=0, em 3 repetições do som alvo, totalizando 576 ocorrências para cada sintoma.
As avaliadoras foram treinadas para realizar o julgamento perceptivo utilizando amostras de
referência de todas as características de fala. A porcentagem total de concordância para os erros
ativos e passivos de fala foi calculada pela soma dos escores coincidentes nos dois julgamentos
da mesma amostra de fala para cada avaliadora. No caso dos erros passivos os resultados dos
três sintomas (emissão de ar nasal, fraca pressão consonantal e ronco nasal) foram agrupados.
Calculou-se o valor médio da porcentagem de concordância das 3 avaliadoras para cada tipo
de erro de fala e a comparação entre a concordância dos erros ativos e passivos foi feita por
meio do teste t de Student. Resultados: A avaliadora 1 apresentou 96,5% de concordância
intra-avaliador no julgamento dos erros ativos e 96,8% no julgamento dos erros passivos. A
avaliadora 2, apresentou 97,9% e 97% de concordância no julgamento dos erros ativos e
passivos, respectivamente. Por fim, a concordância no julgamento dos erros ativos e passivos
da avaliadora 3 foi de 97,9% e 97%, respectivamente. A análise estatística mostrou que não
houve diferença (p=0,394) entre a média da porcentagem de concordância intra-avaliadoras
para os erros ativos (97%) e passivos (97,4%). Conclusão: Os resultados mostraram que o
sintoma de fala não influenciou a concordância intra-avaliadoras na amostra analisada.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Performance psicomotora de crianças com fissura labiopalatina - Estudo piloto

Área: Fisioterapia (P-8)

PERFORMANCE PSICOMOTORA DE CRIANÇAS COM
FISSURA LABIOPALATINA- ESTUDO PILOTO
SOUZA, Carolina Tarcinalli; TABAQUIM, Maria de Lourdes M.
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), Bauru/SP Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São
Paulo (FOB-USP).

Objetivo: Verificar o perfil psicomotor de crianças com fissura labiopalatina na fase do ensino
fundamental. Materiais e Métodos: Estudo seccional, incluindo 10 participantes com fissura
labiopalatina não sindrômica, entre 08 e 12 anos e 11 meses, ambos os sexos. Para avaliação
utilizou-se a Bateria Psicomotora de Vitor da Fonseca (BPM) visando a mensuração das
competências psicomotoras. Resultados: Verificou-se que as crianças com fissura labiopalatina
apresentaram em sua classificação psicomotora: seis (60%) crianças com classificação bom, uma
criança (10%) normal e três crianças (30%) superior. Conclusão: Os participantes com Fissura
Labiopalatina apresentaram domínio motor global preservado, evidenciando competências na
planificação e sistematização do movimento, compatível ao estágio do desenvolvimento.
Palavras-chave: Fenda Labial; Fissura Palatina; Destreza Motora; Desempenho Psicomotor;
Atividade Locomotora.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Qualidade de vida de mães de pacientes com fissura labiopalatina

Área: Fisioterapia (P-9)

QUALIDADE DE VIDA DE MÃES DE PACIENTES COM
FISSURA LABIOPALATINA
SILVA, Leide Vilma Fidelis; LOPES, Ineida Maria Bachega; SILVEIRA, Juliana
Specian Zabotini; CONTI; Talita Gomes Torres; ANTUNES, Vanessa Langelli;
ARRUDA, Karine Aparecida.
HRAC - USP - Bauru

Objetivo: Avaliar e comparar a Qualidade de Vida (QV) de mães de pacientes com fissura
labiopalatina que estão em fase inicial e final do tratamento. Método: Foram avaliadas mães de
pacientes com fissura labiopalatina, que permaneceram como acompanhantes durante a
internação para tratamento clínico ou cirúrgico no Hospital Reabilitação Anomalias Craniofaciais.
Para a avaliação da QV foi utilizado o Short Form Health Survey (SF-36) que foi entregue para
as mães após o primeiro dia de internação. As mães foram distribuídas em dois grupos de acordo
com a fase do tratamento de seus filhos: inicial (Grupo 1) e final (Grupo 2). Resultados: O
trabalho realizado foi um estudo analítico transversal. Foram avaliadas 49 mães, sendo o Grupo
1 composto por 24 e o Grupo 2 por 25. O tratamento mais frequente dos pacientes das mães
do Grupo 1 foi a gastrostomia (25%) e do Grupo 2 a cirurgia ortognática (60%). No domínio
do SF-36 “estado geral de saúde”, o Grupo 2 apresentou menor pontuação quando comparado
ao Grupo 1 [Grupo 1: 67,0 (57,8 - 77,0); Grupo 2: 57,0 (42,0 – 64,5); p = 0,004]. No domínio
“vitalidade”, o Grupo 2 similarmente, apresentou menor pontuação [Grupo 1: 75,0 (65,0 –
90,0); Grupo 2: 65,0 (37,5 – 75,0); p = 0,01]. Nos outros domínios não houve diferença
significativa. Conclusão: As mães que estão no final do tratamento apresentam pior qualidade
de vida quando comparadas aquelas que estão na fase inicial.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Testes de Hipernasalidade e Emissão de Ar Nasal em indivíduos com fissura labiopalatina operados pela técnica de Furlow
em diferentes tempos cirúrgicos

Área: Fonoaudiologia (P-10)

TESTES DE HIPERNASALIDADE E EMISSÃO DE AR NASAL
EM INDIVÍDUOS COM FISSURA LABIOPALATINA
OPERADOS PELA TÉCNICA DE FURLOW EM DIFERENTES
TEMPOS CIRÚRGICOS
SILVA-MORI, Mariana Jales Felix1; Dutka, Jeniffer de Cássia Rillo1,2; Souza-Brosco,
Telma Vidotto3; Pegoraro-Krook, Maria Inês1,2
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP (HRAC/USP), Serviço de
Prótese de Palato e Laboratório de Fonética Experimental. 2. Faculdade de
Odontologia de Bauru - USP, Departamento de Fonoaudiologia. 3. Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP

Objetivo: Comparar os resultados dos Testes de Emissão de Ar Nasal (TEAN) e de
Hipernasalidade (THIPER) entre pacientes com fissura labiopalatina unilateral (FLP), operados
do palato pela técnica de Furlow, em diferentes tempos cirúrgicos. Métodos: A casuística foi
constituída por 211 pacientes do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), sendo 98 (46%) operados entre 9 e 12 meses
(precoce) e 113 (54%) entre 15 e 18 meses (tardio) de idade. Os resultados do THIPER e TEAN
foram coletados dos Protocolos de Avaliação Fonoarticulatória, contidos nos prontuários dos
pacientes, referentes à última avaliação de fala a qual foram submetidos, entre as idades de 1
ano e 10 meses e 17 anos e 11 meses (média=12 anos e 7 meses, DP=3 anos e 7 meses).
Resultados: Do total de pacientes submetidos ao TEAN, 83 (46%) foram do grupo de 9-12 e
98 (54%) do grupo de 15-18. E do total de pacientes submetidos ao THIPER, 83 (45%) foram
do grupo de 9-12 e 100 (55%) do grupo de 15-18. Adotando a classificação dos escores obtidos
entre 0 e 2 como fechamento velofaríngeo consistente (FC), entre 3/10 e 7/10 como
fechamento velofaríngeo inconsistente (FI), e entre 8/10 e 10/10 como não fechamento
velofaríngeo (NF), observou-se que para o TEAN, 35 (42%) do grupo de 9-12 e 46 (47%) do
grupo de 15-18 apresentaram FC; 22 (27%) do grupo de 9-12 e 20 (20%) do grupo de 15-18
apresentaram FI; 26 (31%) do grupo de 9-12 e 32 (33%) apresentaram NF. No THIPER, 62
(75%) do grupo de 9-12 e 72 (72%) do grupo de 15-18 apresentaram FC; 12 (14%) do grupo
de 9-12 e 15 (15%) do grupo de 15-18 apresentaram FI; 9 (11%) do grupo de 9-12 e 13 (13%)
do grupo de 15-18 apresentaram NF. A diferença entre os grupos precoce e tardio quanto aos
TEAN e THIPER não foi significante (Qui-Quadrado, p=0,615, p=0,892). Conclusão: O tempo
cirúrgico não foi relevante para os resultados de fala, por meio dos testes TEAN e THIPER entre
pacientes com FLP operados do palato pela técnica de Furlow.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Motivos atribuídos por mães de lactentes com fissura de lábio e/ou palato para não adesão e interrupção do aleitamento materno

Área: Nutrição (P-11)

MOTIVOS ATRIBUÍDOS POR MÃES DE LACTENTES COM
FISSURA DE LÁBIO E/OU PALATO PARA NÃO ADESÃO E
INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO
MENDONÇA, Juliana Silvério Campanati; FARINHA, Francely Tineli; BOM,
Gesiane Cristina; TRETTENE, Armando dos Santos; COSTA, Beatriz; DALBEN,
Gisele da Silva
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais HRAC/USP

Objetivo: identificar os motivos atribuídos por mães de lactentes com fissura de lábio e/ou
palato a não adesão e interrupção do aleitamento materno. Instituição: Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Método: estudo
retrospectivo, de delineamento quantitativo, desenvolvido entre setembro de 2014 e abril de
2015. Foram escolhidos aleatoriamente lactentes de 6 a 18 meses completos, com fissura de
lábio e/ou palato, sem outras malformações e síndromes associadas, atendidos na Seção de
Odontopediatria. Utilizou-se um questionário com perguntas estruturadas referentes ao período
de amamentação. Para formalização dos resultados utilizou-se a análise estatística descritiva.
Resultados: participaram 84 lactentes, com média de idade de 13,7 (±2,4) meses. Prevaleceu
o gênero masculino (53,6%) e classe econômica baixa (98%). Observou-se prevalência da
interrupção do aleitamento materno nos primeiros dias de vida (54%). Os principais motivos
atribuídos para não-adesão e interrupção do aleitamento materno foram: incapacidade de
sucção (28%), presença de fissura (23,7%) e orientação médica (11,3%). Lactentes com fissura
de palato (18%) e lábio e palato (10%) apresentaram menor adesão ao aleitamento materno.
Conclusão: a adesão e manutenção do aleitamento materno relacionou-se diretamente a
complexidade da fissura. Considerando-se a importância do aleitamento materno para lactentes
com fissuras de lábio e/ou palato referente ao fortalecimento do sistema estomatognático,
adequado aporte nutricional necessário às cirurgias, entre outros, sua adesão, mais que um
desafio aos profissionais de saúde, torna-se indispensável, denotando um campo favorável a
intervenções que favoreçam essa prática.
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Capítulo 3 « Pôsteres
A estética dental em indivíduos com fissura labiopalatina:clareamento dentário externo e interno em dente desvitalizado - relato de caso.

Área: Odontologia (P-12)

A ESTÉTICA DENTAL EM INDIVÍDUOS COM FISSURA
LABIOPALATINA:CLAREAMENTO DENTÁRIO EXTERNO E
INTERNO EM DENTE DESVITALIZADO - RELATO DE CASO
SANTOS JUNIOR, Airton Oliveira1; SANTOS, Jayne Barbosa dos1; MATEOCASTILLO, Jose Francisco1; OLANO-DEXTRE, Tulio Lorenzo1; NEVES, Lucimara
Teixeira das2; NISHIYAMA, Celso Kenji1; PINTO, Lidiane de Castro1
1. Pós-graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo, Bauru, SP, Brasil.
2. Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo

Introdução: o clareamento dental tornou-se um procedimento muito solicitado e utilizado na
rotina da clínica odontológica em virtude da valorização da estética dada pelos usuários e a
sociedade. Mudanças cromáticas de dentes não vitais pode ocorrer em decorrência de
hemorragia pós-trauma, degradação do tecido pulpar e células sanguíneas, resíduos de detritos
na câmara pulpar na finalização do tratamento endodôntico ou escolha errônea de cimentos e
outros materiais. Objetivo: apresentar as peculiaridades do clareamento dental realizado através
da técnica mista (externo e Interno). Relato do Caso: indivíduo do gênero feminino, 29 anos
de idade, com fissura labiopalatina pós-forame incompleta, matriculada no Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Compareceu
ao setor de Endodontia relatandoescurecimento do elemento dentário 22, o qual foi realizado
o tratamento de canal externamente ao HRAC-USP. Ao exame clínico não apresentou
sintomatologia dolorosa, notou-se a alteração cromática referida eo exame radiográfico mostrou
obturação com limite apical não satisfatório e rarefação óssea periapical, aproximadamente 4
anos após término da terapia endodôntica. Consequentemente, foi planejada a reintervenção
endodôntica associada a medicação com Hidróxido de cálcio e finalizada com resultados
positivos. Para correção do escurecimento dentário do elemento 22 foram realizadas duas
sessões de clareamento interno e externo com peróxido de hidrogênio a 35% (WHITNESS HP)
durante 45 minutos cada, pela face vestibular e no interior da câmara pulpar, previamente
confeccionado tampão cervical com cimento ionômero de vidro autopolimerizável no limite da
junção amelo-cementária para proteção do periodonto lateral. Conclusão: os resultados clínicos
obtidos permitiram observar a eficácia da técnica de clareamento mista, a qual proporcionou
rápida devolução da estética e satisfação pessoal do indivíduo submetido ao tratamento,
tornando-se uma técnica conservadora e de baixo custo.

209

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 3 « Pôsteres
Alterações bucais presentes na Síndrome de Kabuki: relato de caso.

Área: Odontologia (P-13)

ALTERAÇÕES BUCAIS PRESENTES NA SÍNDROME DE
KABUKI: RELATO DE CASO.
RESENDE, Daniel Marques1; OLIVEIRA, Isabella Graziani Jorge1; MATEOCASTILLO, Jose Francisco1; OLANO-DEXTRE, Tulio Lorenzo1; NEVES, Lucimara
Teixeira das2; NISHIYAMA, Celso Kenji1; PINTO, Lidiane de Castro1
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo,
Bauru, SP, Brasil. 2. Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São
Paulo/Pós-graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo

Introdução: a síndrome de Kabuki (SK) apresenta características faciais típicas, alterações
sistêmicas como cardiopatias congênitas, doenças infecciosas e imunológicas, atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, anomalias do complexo maxilomandibular e manifestações
bucais, tais como: fissura de lábio e/ou palato e anomalias dentárias. As anomalias dentárias
estão presentes em 68 a 77% dos indivíduos com SK e as fissuras de lábio e/ou palato em 41
a 86%. Dentre as anomalias dentárias, as frequentemente encontradas são: anomalias
heterotópicas, alterações do desenvolvimento e alterações na forma. Objetivo: elucidar as
manifestações bucais da SK, através do relato de caso clínico. Relato de caso clínico: indivíduo
matriculado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), gênero masculino, com 15 anos idade e com SK. Compareceu ao setor de
endodontia para avaliação do dente 37. O paciente apresentava características faciais típicas
da síndrome, devidamente documentadas no prontuário. Ao exame clínico e radiográfico foram
observadas ausência dos dentes 15, 22 e 41, lateroversão dos dentes 14 e 25, reabsorção
radicular externa apical dos dentes 11 e 21 (remodelação), raízes supranumerárias nos dentes
36, 37 e 47, além de bifurcação do canal radicular no 1/3 médio do dente 34. O dente 37
apresentava grande cavitação ocluso-distal. Após essa avaliação, optou-se por realizar a
exodontia do dente 37 devido a aspectos anatômicos e comportamentais que impossibilitavam
o tratamento endodôntico e a possível manutenção do dente 38. Conclusão: o relato dos
achados odontológicos de indivíduos sindrômicos são importantes na prevenção odontológica
e ainda enriquecem os dados para definição do fenótipo, podendo contribuir na patogênese da
síndrome. O cirurgião-dentista está em contato precoce com indivíduos que apresentam
anomalias craniofaciais, devendo estar atento aos achados clínicos bucais e gerais desses
indivíduos, estabelecendo assim, contribuição às áreas afins e ao atendimento multidisciplinar.
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Área: Odontologia (P-14)

ALTERAÇÕES NA MORFOMETRIA DOS CANAIS
ALVEOLARES SUPERIORES POSTERIORES VISUALIZADOS
EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE
CÔNICO DE UM PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA
CAZAS DURAN, Eymi ValeryA; PAGIN, Bruna Stuchi Centurion B; RUBIRA-BULLEN,
Izabel Regina FischerC; YAEDU, Renato Yasutaka FariaD.
1. Disciplina de Radiologia e Estomatologia. Departamento de Cirurgia,
Estomatologia, Patologia e Radiologia. Faculdade de Odontologia de Bauru –
Universidade de São Paulo (Autor A e C). 2. Seção de Diagnóstico Bucal - Radiologia
Odontológica e Imaginologia

Objetivo: Avaliar alterações no canais alveolares superiores posteriores em tomografia
computadorizada de feixe cônico (TCFC) de um paciente com fissura labiopalatina.
Procedimentos: Paciente do gênero masculino, 38 anos, com fissura transforame incisivo
esquerdo. Foi encaminhado para realizar uma (TCFC) pré-operatória de cirurgia ortognática.
Na reconstrução foi evidenciado alterações no diâmetro dos canais. Dessa forma o examinador
se propôs: Analisar o diâmetro inicial do canal alveolar superior posterior direito (CASP D) e
canal alveolar superior posterior esquerdo (CASP E), realizar mensurações perpendiculares
acompanhando a trajetória, em relação aos dentes e seio maxilar. Resultados: Diâmetro inicial
(CASP D) foi de 2,26 mm. A nível do 18 foi 4,18 mm. A nível do 17 foi 2,56 mm e a nível do
16 foi 2,33 mm. Trajetória intra-óssea foi de 17,44 mm. Distância da crista do rebordo alveolar
até o (CASP D): Sitio inicial foi de 26,2 mm. Área do 18 foi 21,2 mm. Área do 17 foi 10,4 mm.
Área do 16 foi 18,2 mm. Distância do assoalho do seio maxilar até o (CASP D): Sitio inicial foi
de 9,2 mm. Área do 18 foi 10,8 mm. Área do 17 foi 6,8 mm. Área do 16 foi 10,8 mm. Diâmetro
inicial do (CASP E) foi de 2,4 mm. A nível do 28 foi 3,6 mm. A nível do 27 foi 3,2 mm e a nível
do 26 foi 1,2 mm. Trajetória intra-óssea foi de 21,1 mm. Distância da crista do rebordo alveolar
até o (CASP E): Sitio inicial foi de 31,2 mm. Área do 28 foi 33,2 mm. Área do 27 foi 18,4 mm.
Área do 26 foi 15,2 mm. Distância do assoalho do seio maxilar até o (CASP E): Sitio inicial foi
de 15,2 mm. Área do 28 foi 19,6 mm. Área do 27 foi 5,6 mm. Área do 26 foi 0 mm. Conclusão:
(CASP D) e (CASP E) descreveram diâmetros de até 4,18 mm superiores à média de 1 mm. As
trajetórias foram consideravelmente superiores e inferiores em relação à média de 17 mm. A
presente descrição do laudo, possui alta relevância evitando intercorrências na cirurgia
ortognática, decorrentes das alterações nos canais neurovasculares.
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ASSOCIAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE À
REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA EM CALVÁRIAS DE
RATOS. ESTUDO HISTOMORFOMÉTRICO
Job PHH1; Esper LA1,2; Guerrini LB3; Sbrana, MC1,2; Almeida ALPF1,3
1. Setor de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo. 2. Disciplina de Periodontia, Universidade do Sagrado
Coração. 3. Departamento de Prótese, Universidade de São Paulo

Objetivo: Avaliar o processo de cicatrização óssea em defeitos de tamanho crítico em calvárias
de ratos, tratadas com Regeneração Óssea Guiada (ROG) associada ou não ao Laser de Baixa
Intensidade (LB). Método: Foram utilizados 40 ratos machos adultos (Rattus norvegicus, albinus,
Wistar), pesando entre 250 e 300 g. Um defeito ósseo de tamanho crítico (DTC) com 5 mm de
diâmetro foi criado na calvária de cada animal. Os animais foram divididos aleatoriamente em
4 grupos de tratamento (n=10), sendo: grupo C (controle) - 2) grupo LB - laser de baixa
intensidade (laser de baixa intensidade - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J/cm2), 3) grupo
ROG (membrana colágena), 4) grupo ROG/LB (membrana colágena/laser). Após 30 dias, os
animais foram submetidos à eutanásia e os espécimes submetidos ao processamento para
análise histomorfométrica (HE). Na análise histométrica, foi calculada a área de osso neoformado
(AON), utilizando o teste paramétrico ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Resultados: Todos
os grupos apresentaram maiores médias de área de osso neoformado em relação ao grupo C,
e o grupo ROG/LB apresentou maior AON (65,76% ± 7,62). O Laser de Baixa Intensidade
propiciou maior formação óssea quando utilizado, e a associação do Laser de Baixa Intensidade
com Regeneração Óssea Guiada promoveu melhores resultados que as terapias isoladas.
Conclusão: O Laser de Baixa Intensidade promoveu maior formação óssea quando associado à
ROG em calvárias de ratos.
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ASSOCIAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO AO
OBTURADOR FARÍNGEO NA DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA
PACHECO, Leandro Edgar; AFERRI, Homero Carneiro; PINTO, Maria Daniela
Borro; RAMOS, Francine Santos; PEGORARO-KROOK, Maria Inês; WHITAKER,
Melina Evangelista.
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - USP

A deficiência de crescimento facial e a disfunção velofaríngea são complicações comuns após o
fechamento cirúrgico da fissura labiopalatina. Embora o obturador faríngeo possa ser o
tratamento recomendado para a correção da insuficiência velofaríngea (IVF) em crianças com
história de fissura labiopalatina, o uso do obturador é geralmente interrompido quando o
tratamento ortodôntico é iniciado. Objetivo: descrever a associação do tratamento ortodôntico
para expansão da maxila ao tratamento protético da IVF sem a interrupção do uso do obturador
faríngeo. Metodologia: Um grupo de 4 crianças com fissura transforame unilateral operada
apresentou IVF após palatoplastia primária. A insuficiência foi corrigida proteticamente por meio
da adaptação de obturador faríngeo, tratamento o qual resultou em fala adequada. As crianças
entraram em fase de tratamento ortodôntico envolvendo necessidade de expansão da maxila
para correção da maloclusão, o que resultaria numa interrupção do uso do bulbo faríngeo. Sem
o Bulbo, no entanto, as crianças apresentavam recorrência das alterações de fala incluindo
hipernasalidade e escape de ar nasal com prejuízo para inteligibilidade. Uma parceria entre
ortodontista, protesista, protético e fonoaudiólogo resultou na confecção de obturadores
faríngeos acoplados ao aparelho para expansão (HASS). Resultados: Seis meses após o
tratamento ortodôntico envolvendo o uso do HASS acoplado ao obturador faríngeo, uma nova
uma contenção fixa e acoplado ao obturador foi confeccionada. Todas as crianças realizaram
expansão da maxila sem intercorrências e mantiveram fala normal durante e após o processo
de expansão. Conclusão: Embora seja um desafio para a equipe, a manutenção do padrão
normal de fala durante o tratamento ortodôntico permite evitar dificuldades psicossociais
associadas ao bullying, particularmente na idade escolar. Nestes casos a interdisciplinariedade é
necessária.
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AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO EDEMA PÓSCIRÚRGICO EM ENXERTO ALVEOLAR REALIZADO COM
PROTEÍNA MORFOGENÉTICA ÓSSEA (RHBMP-2)
MANFIO, Aura Sofia Caceres1; CARVALHO, Roberta Martinelli1; CALVO, Adriana
Maria2; FACO, Renato André de Souza1; BASTOS JÚNIOR, José Carlos da
Cunha1; DALBEN, Gisele da Silva2; GARIB, Daniela Gamba1; LEAL, Claudia
Resende1
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRACUSP). 2. Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB-USP)

Objetivo: Avaliar a evolução do edema facial e eventos relacionados no período pós-operatório
de cirurgias de enxerto alveolar realizado com membrana de colágeno embebida em proteína
morfogenética óssea recombinante humana 2 (rhBMP-2), em pacientes com fissura de lábio e
palato. Métodos: O estudo foi conduzido em 150 indivíduos submetidos à cirurgia de enxerto
alveolar com rhBMP-2, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. A coleta de
dados foi realizada por meio do preenchimento de um formulário durante a consulta préoperatória e nos quatro dias subsequentes à cirurgia de cada paciente. Os parâmetros avaliados
incluíram: idade, gênero, profissional que realizou a cirurgia, duração do procedimento, tipo de
fissura, quantidade de abertura de boca, medida do edema facial durante os 4 dias de pósoperatório e avaliação global do período pós-operatório. Diferentes análises estatísticas com
nível de significância de 0,05 foram realizadas para comparar o edema facial com as diferentes
variáveis consideradas. Resultados: A análise dos dados obtidos evidenciou que o edema facial
apresentou sua expressão máxima entre o 3º e 4º dia de pós-operatório, foi inversamente
proporcional à idade e à abertura de boca. Pacientes do gênero feminino apresentaram maior
porcentagem de edema facial que os do gênero masculino. As fissuras incompletas de lábio e
palato unilaterais apresentaram maior edema que as fissuras bilaterais completas de lábio e
palato. Houve diferença significativa entre os cirurgiões 1 e 3. Observou-se diferença
estatisticamente significativa para as variáveis citadas acima. A correlação entre a duração da
cirurgia e o edema facial não foi estatisticamente significativa contudo, a cirurgia foi mais longa
para as fissuras completas unilaterais e bilaterais. Conclusões: O edema facial foi influenciado
pela rhBMP-2 empregada no enxerto alveolar e o trismo foi proporcional à intensidade do
edema facial.

214

49º Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas • Anais • set/out 2016

Capítulo 3 « Pôsteres
Contribuição da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) para diagnóstico odontológico em indivíduo com Síndrome de Goldenhar:
Relato de Caso

Área: Odontologia (P-18)

CONTRIBUIÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE FEIXE CÔNICO (TCFC) PARA DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO EM INDIVÍDUO COM SÍNDROME DE
GOLDENHAR: RELATO DE CASO
SANTINI, Rhawany do Nascimento1; COELHO, Jessica de Almeida1; MATEOCASTILLO, Jose Francisco1; OLANO-DEXTRE, Tulio Lorenzo1; NEVES, Lucimara
Teixeira das2; NISHIYAMA, Celso Kenji1; PINTO, Lidiane de Castro1
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo,
Bauru, SP, Brasil; 2. Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo /
Pós-graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo

A síndrome de Goldenhar ou Espectro óculo-aurículo-vertebral (EOAV) é uma malformação
complexa caracterizada por hipoplasia hemifacial bem como defeitos oculares, vertebrais,
auriculares e outras malformações congênitas. A etiologia é desconhecida, com prevalência
aproximada de 1/7000 nascimentos vivos e predileção pelo gênero masculino (3:2). Dado que
a síndrome afeta várias estruturas do sistema estomatognático, a cavidade bucal apresenta
diversas alterações destacando-se: macrostomia, mordida profunda, cruzada e/ou aberta,
anomalias dentárias, fissura labiopalatina, língua geográfica, entre outras. Objetivo: elucidar as
características odontológicas da síndrome de Goldenhar e a importância da TCFC (tomografia
computadorizada de feixe cônico) como método auxiliar no diagnóstico em casos de anomalias
dentárias. Procedimentos: Indivíduo do gênero masculino, 22 anos de idade, leucoderma,
matriculado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo
(HRAC-USP), com Síndrome de Goldenhar, apresentou alteração de forma e tamanho da
mandíbula esquerda e assimetria facial, além de outras alterações características da síndrome.
Encaminhado ao setor de Endodontia para avaliação dos incisivos inferiores apinhados (dentes
31 e 41 na região vestibular e 32 e 42 na lingual). Foram realizados exames clínicos (teste de
sensibilidade pulpar e percussão) resultando inconclusivos. Na radiografia periapical observouse sobreposição de imagens. Diante da dificuldade do diagnóstico e a necessidade do
planejamento ortodôntico foi indicada a TCFC, notando a rarefação óssea circunscrita na região
periapical do dente 31 por vestibular, caracterizando cisto periapical. Resultados: O tratamento
endodôntico foi indicado, mas devido ao planejamento ortodôntico optou-se pela exodontia
tanto do dente 31 como do 41. Conclusão: A síndrome de Goldenhar possui alterações
características que requerem tratamento interdisciplinar, havendo necessidade de diversos meios
diagnósticos como TCFC, proporcionando definição da conduta odontológica.
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DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA MEDIANA SAGITAL PARA
TRATAMENTO DE HIPOPLASIA TRANSVERSAL
MANDIBULAR: RELATO DE CASO
SIQUEIRA, Gabriela Leticia Clavisio; MANFIO, Aura Sofia Caceres; PINTO,
Rayane Oliveira; TONELLO, Cristiano; RIBEIRO, Tiago Turri de Castro; PENHAVEL,
Rogério de Almeida; OZAWA, Terumi Okada; PEIXOTO, Adriano Porto
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP)

Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de um paciente do gênero masculino, 11 anos,
melanoderma, com fissura 0-30 de Tessier, submetido a tratamento do setor de Ortodontia do
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo (HRAC-USP).
Após avaliação ortodôntica foi constatada hipoplasia transversal de maxila e mandíbula e
agenesia dentária dos elementos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43. Desta
forma, o tratamento proposto foi a realização de distração osteogênica da sínfise mandibular,
para correção da grande atresia presente no arco dentário inferior. Foi realizada a bandagem
dos dentes 36 e 46 e confecção e instalação de aparelho expansor mandibular, e então realizada
a cirurgia para osteotomia sagital mediana de mandíbula. O expansor mandibular começou a
ser ativado 2 dias após a realização da cirurgia, seguindo o seguinte protocolo: 2/4 de volta nos
dois primeiros dias e 1 volta completa nos próximos dias até que se esgotasse o parafuso de
11mm do expansor. Neste caso pôde ser observada uma expansão satisfatória, melhorando
muito o formato do arco dentário inferior e possibilitando melhor condição para uma futura
reabilitação da região. Com a realização da expansão desejada o aparelho foi mantido até a
consolidação do processo de formação óssea. A distração osteogênica da sínfise mandibular é
uma forma de tratamento para casos limítrofes, onde as alternativas convencionais oferecem
limitações. A correção das discrepâncias maxilomandibulares transversais é de fundamental
importância para a obtenção de uma oclusão funcional e estável.
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ENXERTO ÓSSEO AUTÓGENO DE MENTO EM FISSURA
TRANSFORAME INCISIVO UNILATERAL
SILVA, Mateus José; BASTOS JUNIOR, José Carlos da Cunha; LEAL, Claudia
Resende
1. Faculdade de Odontologia de Bauru, 2. Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais

A correção de defeitos ósseos na cavidade bucal tornou-se rotineira na odontologia. Diversas
são as opções de materiais para esse propósito, contudo, suas limitações devem ser conhecidas.
O enxerto ósseo autógeno é considerado o padrão ouro por não ser imunogênico e por suas
características osteogênicas, osteoindutoras e osteocondutoras. A necessidade de área doadora
e a morbidade consequente são suas principais limitações. As áreas doadoras mais utilizadas
são: mento, região retromolar, túber, calota craniana e osso ilíaco. Objetivo: Relatar a utilização
do osso autógeno de mento em enxerto alveolar secundário. Procedimentos: Indivíduo com
10 anos, do sexo feminino e com fissura transforame incisivo unilateral foi submetida ao enxerto
sob anestesia geral. A área doadora escolhida foi o mento. Após a preparação do leito receptor,
a coleta do tecido ósseo foi realizada por meio de broca trefina com 10mm de diâmetro montada
em contra-ângulo redutor de velocidade 20:1, sob irrigação constante de soro fisiológico. Em
seguida, esse material foi triturado e inserido na área do defeito ósseo alveolar. Todas as suturas
foram feitas com fios reabsorvíveis. Resultados: O acompanhamento pós-operatório clínico e
radiográfico imediato e de 3 meses demonstraram reparo tecidual normal, ausência de
complicações ou persistência de fístulas buco-nasais, bem como formação inicial de osso, com
preenchimento adequado do defeito ósseo. Não houve necessidade de terapia analgésica
complementar, o tempo de internação hospitalar foi de 48h e o procedimento foi realizado por
uma única equipe cirúrgica, o que reduz significativamente o seu custo financeiro final.
Conclusão: O enxerto ósseo autógeno de mento é um procedimento alternativo viável para a
reabilitação de defeitos ósseos alveolares que não demandam grandes quantidades de osso.
Sua morbidade é reduzida quando comparado aos enxertos tradicionais de crista ilíaca, bem
como o seu custo final para a instituição.
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O EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DO LASER NO
TRATAMENTO DE DEFEITOS ÓSSEOS
JURKEVICZ, TS1; ESPER, LA1,2; FREITAS, NR3; ALMEIDA, ALPF1,3; SBRANA, MC1,2
1. Setor de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo. 2. Disciplina de Periodontia, Universidade do Sagrado
Coração. 3. Departamento de Prótese, Universidade de São Paulo

Objetivos: Avaliar três protocolos de utilização do Laser de Baixa Intensidade (LBI) na
cicatrização de defeitos ósseos de tamanho crítico (DTC) em calvárias de ratos. Método: Foram
utilizados 40 ratos divididos em 4 grupos experimentais: Grupo C (controle); Grupo LBI1
(GaAlAs, ɸ = 780nm, 100mW, ɸ 0,05 cm2, 70J/cm2, 20s, 2J/ponto, modo contínuo); Grupo
LBI2 (GaAlAs, ɸ =780nm, 100mW, ɸ 0,05 cm2, 120J/cm2, 40s, 4J/ponto, modo contínuo);
Grupo LBI3 (GaAlAs, ɸ =780nm, 100mW, ɸ 0,05 cm2, 210J/cm2, 60s, 6J/ponto, modo
contínuo). Os animais foram submetidos a eutanásia após 30 dias pós-operatórios e realizada
análise histológica e histométrica. Resultados: A média de formação de novo osso (%) foi no
Grupo C: 9,96 ± 4,46; Grupo LBI1= 19,54 ± 9,44; Grupo LBI2 = 29,60 ± 8,06; Grupo LBI3 =
76,55 ± 15,54. Os dados foram submetidos ao teste ANOVA, seguido pelo teste de Tukey (nível
de significância de 5%). Todos os grupos irradiados demonstraram maior neoformação óssea
em relação ao controle após 30 dias, e o Grupo LBI3 demonstrou maior formação óssea em
relação aos grupos LBI1 e LBI2. Conclusão: O LBI acelerou a cicatrização óssea em defeitos de
calvárias de ratos, e o protocolo seguido em LBI3 demonstrou superioridade em relação aos
demais.
Apoio Financeiro: CAPES.
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Ortodontia e Prótese de Palato associadas para tratamento de paciente com fissura palatina

Área: Odontologia (P-22)

ORTODONTIA E PRÓTESE DE PALATO ASSOCIADAS
PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM FISSURA
PALATINA
HUAYTA AGUIRRE, Ingrid IvannaA; DAHÁS JORGE, Demi LisbôaB; RIBEIRO, Tiago
Turri CastroC; PENHAVEL, Rogério AlmeidaD; PEIXOTO, Adriano PortoE.
Departamento de Ortodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Universidade de São Paulo.

A fissura labiopalatina representa uma das malformações embrionárias mais frequentes no ser
humano alterando a formação da face. Dependendo da etapa de formação embrionária, a
fissura pode atingir apenas o palato de forma completa ou incompleta ocasionando alterações
no funcionamento do mecanismo velofaríngeo. O tratamento da disfunção velofaríngea pode
ser cirúrgico, protético com terapia da fala o uma combinação de ambas, dependendo da
severidade das alterações. A prótese de palato representa uma das melhores opções em casos
onde a cirurgia não é indicada. A ortodontia em muitos casos associa-se à época do tratamento
das alterações de fala, sendo necessário um planejamento conjunto para que o uso dos
dispositivos ortodônticos não interfiram na adaptação e estabilidade da prótese de palato e
possam ser empregados em beneficio de um tratamento integrado. O presente trabalho objetiva
descreve o caso clínico de um paciente com 9 anos de idade, fissura pós-forame incompleta,
leve atresia maxilar e fazendo uso de prótese de palato. Mesmo após duas palatoplastias,
apresentava pouco movimento do palato e das paredes faríngeas e hipernasalidade. A prótese
de palato foi suspensa temporariamente para que fosse realizada a expansão rápida da maxila
com aparelho expansor tipo Hyrax. Após finalizada a fase ativa da expansão, foi confeccionada
uma prótese de palato conjugada ao expansor. Removido o disjuntor, foi confeccionada uma
placa de contenção removível para uso noturno e uma prótese de palato para uso diurno, com
a finalidade de contenção e reabilitação. Podemos concluir que é possível proporcionar a
correção da oclusão sem impedir a reabilitação da fala, conciliando os dois tratamentos e
oferecendo ao paciente uma melhor qualidade de vida.
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Peculiaridades da terapia endodôntica em Dens in dente no pré-canino superior esquerdo de indivíduo com fissura labial: relato de caso.

Área: Odontologia (P-23)

PECULIARIDADES DA TERAPIA ENDODÔNTICA EM DENS
IN DENTE NO PRÉ-CANINO SUPERIOR ESQUERDO DE
INDIVÍDUO COM FISSURA LABIAL: RELATO DE CASO
VELÁSQUEZ-ESPEDILLA, Evelyn Giuliana1; GOMES, Thamires Campos1; MATEOCASTILLO, Jose Francisco1; OLANO-DEXTRE, Tulio Lorenzo1; NEVES, Lucimara
Teixeira das2; NISHIYAMA, Celso Kenji1; PINTO, Lidiane de Castro1.
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo,
Bauru, SP, Brasil. 2. Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo /
Pós-graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo

Objetivo: ressaltar a importância do conhecimento das anomalias dentárias que podem interferir
ou dificultar a terapia endodôntica, bem como descrever as peculiaridades do tratamento
instituído neste caso de Dens in dente no pré-canino superior esquerdo. Relato do caso:
indivíduo do gênero masculino com 15 anos de idade, com fissura pré-forame incisivo
incompleta esquerda, matriculado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP), apresentou fístula na região vestibular do pré-canino
superior esquerdo. Ao exame radiográfico de rastreamento observou-se no pré-canino, imagem
radiolúcida sugestiva de lesão endodôntica na região de terço médio radicular e ainda, imagem
radiolúcida com halo radiopaco a nível coronal e imagem radiolúcida circunscrita no terço médio
da raiz, revelando assim a presença de Dens in dente tipo III sem comunicação apical. Diante
dos achados, na 1a. sessão foi realizada a biomecânica e medicação intracanal e na sessão
seguinte, após o controle da infecção, foi realizada a obturação com MTA. Conclusão: O sucesso
da terapia endodôntica no presente caso, foi determinado pela superação das dificuldades
apresentadas durante o tratamento, tanto quanto ao diagnóstico como em relação aos aspectos
anatômicos presentes nos casos de dentes com anomalias dentárias.
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Procedimentos restauradores diretos na abordagem estética do sorriso de um paciente com fissura pré-forame incisivo unilateral esquerda

Área: Odontologia (P-24)

PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS NA
ABORDAGEM ESTÉTICA DO SORRISO DE UM PACIENTE
COM FISSURA PRÉ-FORAME INCISIVO UNILATERAL
ESQUERDA
OBEID, Alyssa Teixeira1; DEKON, Aparício Fiuza de Carvalho1; DINIZ, Lilian Shitomi
Matsunaga1; D’ALPINO, Nádia Svizero da Rocha1; DE OLIVEIRA, Naiara Araújo1
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – Universidade de São Paulo

Objetivo: Apresentar um caso clínico onde foi realizado fechamento de diastema e
reanatomização de um dente conóide por meio da técnica restauradora direta demonstrando
sua aplicabilidade clínica para otimização estética do sorriso, visto que presença de diastemas,
dentes conóides, variação de número e posição dos dentes é comum em pacientes com fissuras
labiopalatinas podendo estar presente tanto na área da fissura como nas áreas adjacentes o que
gera desconforto aos pacientes e para muitos é considerado antiestético. Nestes casos a
utilização de materiais restauradores diretos possibilita o restabelecimento do sorriso.
Procedimentos: Paciente LOS, 17 anos, fissura pré-forame unilateral esquerda, foi encaminhado
do setor de ortodontia do HRAC para reabilitação estética. Foi utilizado a resina composta Z
350 XT (3M-ESPE) nas cores A2E, A3D e AT para fechamento de diastema entre os dentes 11
e 21 e para a reanatomização do dente conóide esquerdo em 22. Resultados: A técnica
restauradora direta permitiu a correção da condição inicial insatisfatória, promovendo resultado
imediato aliado a abordagem conservadora. Conclusão: Neste caso o restabelecimento estético
na área da fissura foi possível pela utilização de materiais restauradores diretos.
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Reabilitação multidisciplinar da displasia frontonasorbitária: um relato de caso

Área: Odontologia (P-25)

REABILITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DA DISPLASIA
FRONTONASORBITÁRIA: UM RELATO DE CASO
MANFIO, Aura Sofia Caceres1; RIBEIRO, Tiago Turri de Castro1; PENHAVEL,
Rogério Almeida Penhavel1; TONELLO, Cristiano2; SIQUEIRA, Gabriela Letícia
Clavisio1; ALMEIDA, Ana Lúcia Pompéia Fraga de3; GARIB, Daniela Gamba1,
PEIXOTO, Adriano Porto1
1. Setor de Ortodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP). 2. Setor de Otorrinolaringologia HRAC-USP. 3.
Setor de Periodontia HRAC-USP.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente do gênero feminino, 12
anos e 6 meses, diagnosticada com Displasia Frontonasorbitária (DFNO) acompanhada pela
equipe craniofacial do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais em associação com
o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Procedimento: Na análise facial frontal observou-se:
hipertelorismo ocular, base nasal larga, dorso nasal amplo, ausência de ponta nasal, fissura facial
mediana afetando o nariz e implantação anômala de cabelos na região frontal. O estudo do
perfil facial evidenciou alteração na região do dorso nasal e um perfil convexo. A análise clínica
intrabucal mostrou: overjet acentuado, desvio da linha média superior para a esquerda, incisivos
centrais superiores e incisivos inferiores projetados, apinhamento acentuado nos arcos superior
e inferior, relação de caninos e molares em classe II. O plano de tratamento indicado incluiu
cirurgia intra-craninana para correção do hipertelorismo ocular associada a rinoplastia com
enxerto de cartilagem costal. A correção das alterações intrabucais foi realizada através do
alinhamento e nivelamento dos arcos associado à exodontia dos primeiros pré-molares
superiores e dos segundos pré-molares inferiores, favorecendo a dissolução do apinhamento e
correção das alterações sagitais. Resultados: A cirurgia intra-craninana de correção do
hipertelorismo ocular possibilitou a mobilização das órbitas medialmente e, a rinoplastia permitiu
a reconstrução estética do dorso nasal. O tratamento ortodôntico foi satisfatório, atuando na
estética do sorriso através do alinhamento dentário. Conclusão: A reabilitação da DFNO é
complexa e requer adequado planejamento por parte da equipe multidisciplinar. No presente
relato de caso, o tratamento cirúrgico associado ao tratamento ortodôntico permitiu a eliminação
dos sinais característicos da malformação craniofacial proporcionando resultados estéticos e
funcionais satisfatórios.
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Remodelação de incisivo central girovertido em paciente com fissura transforame incisivo unilateral. Relato de caso.

Área: Odontologia (P-26)

REMODELAÇÃO DE INCISIVO CENTRAL GIROVERTIDO
EM PACIENTE COM FISSURA TRANSFORAME INCISIVO
UNILATERAL. RELATO DE CASO
COSTA, Leonardo Portilha Gomes da1, Dekon, Aparício Fiuza de Carvalho1, Diniz, Lilian
Shitomi Matsunaga1, Svizero, Nádia da Rocha1, Leão, Isabela Furlaneto2,
Bombonatti, Juliana Fraga Soares2, Oliveira, Naiara Araújo de1
1. Departamento de Dentística, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. 2. Departamento
de Dentística, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Objetivo: apresentar um caso clínico em que o dente 21 girovertido foi submetido à tratamento
endodôntico e restaurador para possibilitar remodelação estética e harmonização do sorriso.
Procedimento: paciente G.S.G, 14 anos, com fissura transforame incisivo unilateral esquerda,
dente 21 girovertido, o qual não obteve sucesso de correção com tratamento ortodôntico.
Optou-se por reabilitá-lo através de desgaste e restauração direta, sendo necessário tratamento
endodôntico prévio e pino intracanal de fibra de vidro. Foi utilizado resina composta Filtek
Z350XT B1E, A1E, WE e A2D. Resultados: a reanatomização do 21 permitiu o restabelecimento
de forma, função e estética. Conclusão: alterações de tamanho, forma e na estrutura dental
são comuns em pacientes com fissuras quando comparados com a população em geral, sendo
assim, em alguns casos é necessária intervenção restauradora para possibilitar restabelecimento
estético.
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Transplante dentário autógeno

Área: Odontologia (P-27)

TRANSPLANTE DENTÁRIO AUTÓGENO
CHIPANA GONZALES, Mariela Salome; UMBERTO BUENO, Benedito; GONÇALVES
TEIXEIRA, Rubens
São Lepoldo Mandic – Centro de Pós-graduação – Pesquisa

Apesar de ter sido realizado por vários anos, sempre com o objetivo de salvar dentes
considerados perdidos, os transplantes dentais na era moderna tiveram sua evolução para um
maior sucesso. Para esse tratamento, observam-se alguns pré-requisitos importantes, como a
preservação ou não do saco dentário, a importância da seleção do germe dental, a ausência de
reação inflamatória no alvéolo receptor, além do grau de desenvolvimento do germe dental.
Relato de caso: Paciente leucoderma, 18 anos, do gênero masculino, com lesão de caries
extensa com perda de tecido dental da coroa, tratamento endodôntico e sem lesão apical
patológica, no elemento dental 36. Após análise de todos os critérios e indicações, realizou-se
transplante autógeno do elemento dental 28 para o alvéolo do elemento dental 36. Conclusões:
Os transplantes dentais, quando corretamente indicados, e quando respeitados os princípios de
técnica cirúrgica, apresentam taxas elevadas de sucesso, evitando alterações de oclusão ao
paciente.
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Tratamento ortodôntico-cirúrgico associado à prótese de mandíbula em paciente com anomalia craniofacial

Área: Odontologia (P-28)

TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO ASSOCIADO
À PRÓTESE DE MANDÍBULA EM PACIENTE COM
ANOMALIA CRANIOFACIAL
JORGE, Demi Lisbôa Dahás; PEIXOTO, Adriano Porto; AGUIRRE, Ingrid Ivanna
Huayta; PINTO, Rayane de Oliveira; PENHAVEL, Rogério Almeida; RIBEIRO,
Tiago Turri de Castro.
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo

Objetivo: Espectro-óculo-aurículo vertebral (EOAV), também designado como microssomia
hemifacial, disostose otomandibular, síndrome de primeiro e segundo arcos branquiais,
microssomia craniofacial é uma anomalia congênita craniofacial, mais comum após as fissuras
labiopalatinas, com ocorrência de 1 caso a cada 4000 a 5600 nascidos, de etiologia e patogênese
ainda desconhecidas. É caracterizada por uma tríade clássica de alterações auriculares, oculares
e vertebrais, uni ou bilateralmente, em graus distintos, o que determina a aparência assimétrica
da face. O Objetivo do tratamento visa simetria facial, movimento mandibular funcional e
adequação oclusal.O Objetivo deste trabalho é realizar o relato de caso de uma paciente B.C.S.F,
21 anos, sexo feminino, Espectro óculo-aurículo-vertebral associada a fissura transforame
incisivo unilateral esquerda, tratada no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Procedimentos: A Paciente realizou queiloplastia aos
3 meses de idade, palatoplastia aos 12 meses, enxerto ósseo alveolar aos 14 anos. O tratamento
ortodôntico foi conduzido com vistas à Cirurgia Ortognática tipo LeFort I de Maxila, mandíbula
e mento associada reabilitação do côndilo esquerdo via prótese de ATM. Resultados: obtenção
de uma melhora no padrão facial e oclusão através de uma cirurgia associada ao uso de prótese
articular. Conclusão: O conhecimento das malformações e o domínio dos aspectos clínicos e
sistêmicos são de fundamental importância para proporcionar ao paciente resultados funcionais
e estéticos, dentro de uma abordagem inter e multidisciplinar.
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Tratamento ortodôntico-cirúrgico em indivíduo com fissura labiopalatina: acompanhamento de 33 anos

Área: Odontologia (P-29)

TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO EM
INDIVÍDUO COM FISSURA LABIOPALATINA:
ACOMPANHAMENTO DE 33 ANOS
FROTA, Carolina; BASTOS JÚNIOR, José Carlos da Cunha; PARIZOTTO, Julianna;
LEAL, Claudia Resende
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo,
Bauru, SP, Brasil.

Introdução: A cirurgia ortognática é realizada em indivíduos com maloclusões esqueléticas e
tem por finalidade reestabelecer as funções mastigatórias ideais, a estética do sorriso e a
harmonia facial. A fissura labiopalatina associa-se, frequentemente, à extensa fibrose cicatricial
pós-cirurgias plásticas primárias com consequente deficiência do terço médio facial,
desencadeando um padrão III de crescimento com grau de severidade que pode indicar tal
cirurgia. A estabilidade desse procedimento pode estar prejudicada nesses casos. Objetivo:
Relatar o tratamento ortodôntico-cirúrgico e o seu controle pós-operatório de 33 anos em
indivíduo do sexo masculino, com fissura de lábio e palato completa unilateral, padrão facial III,
realizado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Procedimentos: Realizou-se
a ortodontia corretiva objetivando-se o alinhamento, nivelamento e a descompensação dentária;
cirurgia ortognática com avanço maxilar; finalização ortodôntica para refinamento da oclusão
e reabilitação protética. Resultados: Foi observada uma melhora significativa na oclusão e na
face. Esse resultado se manteve estável durante um período de acompanhamento de 3 anos.
Entretanto, após 33 anos, houve recidiva de 2mm no sentido sagital e de 3mm no sentido
transversal. Conclusão: Apesar das limitações relativas à época de realização das intervenções
e da maior tendência à recidiva após a cirurgia ortognática devido à maior instabilidade pósoperatória desencadeada pela fissura labiolapatina, não houve comprometimento do resultado
geral, visto que o indivíduo apresenta-se reabilitado, com harmonia facial e oclusão aceitável.
Palavras-chave: Fenda Labial. Fissura Palatina. Cirurgia Ortognática.
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Tratamento ortodôntico-cirúrgico em paciente com fissura transforme incisivo unilateral e laterognatismo

Área: Odontologia (P-30)

TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO EM PACIENTE
COM FISSURA TRANSFORME INCISIVO UNILATERAL E
LATEROGNATISMO
PARIZOTTO, Julianna; FROTA, Carolina; LEAL, Cláudia Resende; BASTOS JR, José
Carlos da Cunha
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo

Objetivo: Relatar o tratamento ortodôntico-cirúrgico em indivíduo com fissura transforame
incisivo unilateral direita, deficiência maxilar e laterognatismo. Procedimentos: Indivíduo padrão
facial III, com agenesia dos dentes 12 e 25, mordida cruzada anterior e laterognatismo direito
foi submetido à expansão rápida da maxila com aparelho ortodôntico Haas, previamente à
cirurgia de enxerto ósseo alveolar autógeno de crista ilíaca. Aos 18 anos, iniciou o tratamento
ortodôntico com vistas à cirurgia ortognática com braquetes Straight Wire Prescrição I Capelozza
com o intuito de alinhar e nivelar os arcos com o canino superior direito assumindo o lugar do
incisivo lateral superior direito e, o primeiro pré-molar superior direito assumindo a posição do
canino superior direito. Aos 21 anos, foi realizada a cirurgia ortognática, que consistiu em
osteotomia maxilar com avanço total e impacção e osteotomia mandibular com avanço e
rotação unilateral direita para correção do laterognatismo. Após a cirurgia, o tratamento
ortodôntico foi finalizado visando o refinamento da oclusão. Resultados: No controle clínico e
radiográfico pós-operatório de 2 anos foi observada recidiva da relação transversal de
aproximadamente 2mm, sem comprometimento da estabilidade da oclusão final. Conclusão:
A face do indivíduo padrão III e com laterognatismo caracteriza-se, geralmente, como
assimétrica e desarmônica. O tratamento ortodôntico-cirúrgico proporcionado nesse caso
devolveu a simetria, bem como a harmonia facial e relações oclusais satisfatórias.
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Área: Psicologia (P-31)

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM PACIENTE COM
SÍNDROME DE TREACHER COLLINS: ESTUDO DE CASO
NIQUERITO, Ana Vera; FERREIRA, Fabiana Ribas; PRUDENCIATTI, Shaday
Mastrangelo; TABAQUIM, Maria de Lourdes Merighi
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP) ; Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB-USP)

Objetivo: Identificar os recursos neuropsicológicos relacionados à função executiva, atenção
visual e percepção visuoconstrutiva. Método: Neste estudo de caso único, o participante tinha
28 anos de idade, do sexo masculino diagnosticado com Síndrome de Treacher Collins e
disfunção velofaríngea. Foram selecionados instrumentos com a finalidade de identificar as
competências atencionais, relações espaciais e temporais lógicas, percepção visuoconstrutiva e
funções executivas. Resuldados e discussão: Os resultados da avaliação neuropsicológica
apontaram recursos cognitivos superiores à média esperada para a idade e para a aprendizagem
formal (percentil 94), indicando recursos de raciocínio satisfatórios para estabelecer relações
lógicas espaciais similares e analógicas. Quando avaliadas as funções executivas, responsável
pelo planejamento e execução de atividades, incluindo iniciação de tarefas, memória de trabalho
e atenção sustentada, o participante apresentou recursos incompatíveis à idade (Percentil 2-5),
indicando fraca flexibilidade cognitiva e baixa competência para racionar abstratamente e
modificar as estratégias cognitivas como resposta às alterações das contingências ambientais.
Quando investigado memória de trabalho com estímulos semânticos, obteve classificação
intermediária (II), demonstrando adequada evocação mnemônica para frases, incompatível
quando em atividade envolvendo a sustentação da atenção para símbolos arbitrários.
Conclusão: A investigação do desempenho neuropsicológico do participante demonstrou a
preservação dos recursos intelectuais e de diversas áreas do funcionamento cortical. No entanto,
as inabilidades aquém do esperado, foram relacionadas às funções executivas, evidenciando
limitações no emprego eficiente de estratégias cognitivas eficientes à resolução de problemas,
sugestivo da interrelação da queixa clínica com as inabilidades sociais, impactantes em diferentes
contextos, pessoal e profissional.
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Pré-competências para a aprendizagem de leitura e escrita de crianças com fissura labiopalatinas

Área: Psicologia (P-32)

PRÉ-COMPETÊNCIAS PARA A APRENDIZAGEM DE
LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS COM FISSURA
LABIOPALATINAS
PRUDENCIATTI, SM; TABAQUIM, MLM
1 - Hospital de Reabilitação de Anamalias Craniofaciais HRAC-USP 2- Faculdade de
Odontologia de Bauru

Objetivo: Identificar as pré-competências para a aprendizagem da leitura e da escrita de crianças
com fissura labiopalatina, caracterizando as funções perceptivas, do esquema corporal, da
orientação espaço temporal, do desenvolvimento motor, da linguagem compreensiva e
expressiva, e da consciência fonológica, comparar os desempenhos quanto aos tipos de fissura
e relacionar os achados intergrupos da maturidade cognitiva pré-linguística para a leitura e
escrita. Método: Participaram 120 crianças, ambos os sexos, de 05 e 06 anos, cursando o Jardim
II e o 1º ano do ensino fundamental, compondo dois grupos: G1, formado por 60 crianças com
fissura labiopalatina e G2, formado por 60 crianças sem alterações no desenvolvimento. Para
coleta de dados foram utilizados os instrumentos: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven,
Bateria de Avaliação de Competências Iniciais para a Leitura e Escrita (BACLE), Perfil de
Habilidades Fonológicas, Boston Naming Test e Figuras Complexas de Rey. Resultados: Quando
comparados os desempenhos dos participantes do G1 segundo os tipos de fissura, não houve
diferença estatística nas modalidades avaliadas. Porém, quando comparados os desempenhos
do G1 e G2, verificou-se diferença estatística nas funções intelectuais (p=0,019), do esquema
corporal (p=0,036) e dos domínios lexicais (p=0,036), indicando prejuízos nas habilidades
cognitivas do grupo alvo. Conclusão: Concluímos que a amostra de participantes com fissura
labiopalatina comparada ao grupo sem a mesma condição, evidenciou déficits nas habilidades
cognitivas, principalmente no domínio de competências necessárias à aquisição da leitura e
escrita, indicativo de maior vulnerabilidade para as dificuldades na aprendizagem.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Remediação Neuropsicológica de Crianças com Dificuldades Escolares em um Programa de Fonoterapia Intensiva

Área: Psicologia (P-33)

REMEDIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE CRIANÇAS
COM DIFICULDADES ESCOLARES EM UM PROGRAMA
DE FONOTERAPIA INTENSIVA
CALLEGARI, Bianca1; PRUDEMCIATTI, Shaday Mastrangelo1; MARTINS, Juliana
Garcia1; TABAQUIM, Maria de Lourdes Merighi1,2
1. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP); 2. Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB/USP)

Este estudo teve como objetivo divulgar os efeitos de um programa de remediação
neuropsicológica das funções executivas, perceptuais e de organização construtiva espacial, em
pacientes com diagnóstico de disfunção velofaríngea (DVF), inscritos em um programa de
Fonoterapia Intensiva, de um hospital de referência no tratamento das anomalias craniofaciais.
O grupo foi composto por 07 participantes, de ambos os sexos, na faixa etária entre 06 anos e
13 anos, cursando do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. Dentre os sujeitos participantes, 01
(14,28%) apresentava Fissura Transforame, 04 (57,14%) apresentavam Fissura Palatina, e 02
(28,57%) apresentavam DVF, sem a presença de Fissura Labiopalatina ou quadro sindrômico.
Na avaliação inicial, foram utilizados os instrumentos: Matrizes Progressivas e Coloridas de
Raven; Bateria de Aferição de Competências Matemáticas; Teste Gestáltico Visomotor de
Bender; e a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC III. Para a remediação
neuropsicológica, foram realizadas 10 sessões de treinamento intensivo individual, com duração
média de 40’ , em que os participantes foram expostos às tarefas cognitivas identificadas na
avaliação e selecionadas para a estimulação. Posteriormente, os participantes foram submetidos
à reavaliação com o emprego dos mesmos instrumentos e submetidos à análise comparativa
dos resultados. Os resultados da avaliação pré e pós programa de remediação, evidenciaram
uma média otimizada de 45,58% nos resultados brutos. Estes apresentaram aumentos
significativos em especial às habilidades para categorização (18,42%); organização perceptual
(29,06%); competências matemáticas (18,5%); habilidades visoconstrutivas motoras (43,15%);
atenção seletiva visual (11,11%); e organização do pensamento lógico temporal (31,58%). Os
resultados positivos evidenciaram a importância da remediação cognitiva para o processo de
reabilitação global do paciente com DVF, bem como os benefícios da interação da psicologia
com outras áreas e projetos.
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Capítulo 3 « Pôsteres
Avaliação de manual educativo, sobre estimulação neuropsicomotora, como estratégia de conhecimento para pais e/ou cuidadores de crianças com
fissuras labiopalatinas e/ou síndromes associadas

Área: Terapia Ocupacional (P-34)

AVALIAÇÃO DE MANUAL EDUCATIVO, SOBRE
ESTIMULAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, COMO
ESTRATÉGIA DE CONHECIMENTO PARA PAIS E/OU
CUIDADORES DE CRIANÇAS COM FISSURAS
LABIOPALATINAS E/OU SÍNDROMES ASSOCIADAS
BRAZ, Gabriela Maria; MORAES, Márcia Cristina Almendros Fernandes; BUFFA,
Maria José Monteiro Benjamin.
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – HRAC/USP

Objetivo: Avaliar a eficácia de um manual educativo da área de terapia ocupacional, sobre as
técnicas de estimulação neuropsicomotora, a partir da análise do conhecimento adquirido pelos
pais e/ou cuidadores de crianças com fissuras labiopalatinas e/ou síndromes associadas. Método:
Participaram desta pesquisa 7 pais e/ou cuidadores de bebês de zero a um ano internados na
Unidade de Cuidado Especiais (UCE) no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Universidade de São Paulo (HRAC-USP). Foram excluídos os que já tiveram alguma orientação
prévia da Terapia Ocupacional (TO). Tratou-se de uma pesquisa de campo, dividida em três
etapas: pré-intervenção, orientações e intervenções e pós-intervenção. Na primeira etapa, foi
aplicado aos pais um questionário sobre estimulação neuropsciomotora, composto por 10
questões, com alternativas de A-D. Posteriormente, ocorreu a segunda etapa, que consistiu em
orientações e intervenções da TO acompanhada da entrega de um manual educativo da área
de terapia ocupacional com técnicas de estimulação neuropsicomotora. O mesmo questionário
(utilizado na primeira etapa) foi reutilizado na terceira etapa, de forma a verificar a aquisição de
conhecimento por meio de escores de acertos. Resultado: De modo geral, viu-se um aumento
no número de acertos no momento do pós teste em comparação ao momento da aplicação do
pré teste. As respostas das perguntas foram tabuladas, foi realizada a comparação do momento
pré e pós-intervenção: Teste T-pareado (nível de significância de 0,05%). Conforme a análise
foi possível reconhecer que houve uma alteração estatisticamente significativa, visto que a média
dos acertos no pré-teste era de aproximadamente 7,1 questões enquanto no segundo momento
é aproximadamente 9,1 questões. Conclusão: O manual educativo sobre estimulação
neuropsicomotora teve sua eficácia comprovada, uma vez que serviu como estratégia de
conhecimento para pais e/ou cuidadores de crianças com fissuras labiopalatinas e/ou síndromes
associadas.
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