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RESUMO

As fissuras orofaciais são malformações congênitas decorrente de falhas no desenvolvimento dos processos embrionários, apresentam 
diversidade clínica, podendo ocorrer de forma isolada ou associada a outras anormalidades. Estas alterações apresentam-se mais comumente na 
forma não sindrômica e possuem variações quanto a sua incidência. No Brasil, os dados não são precisos, devido à falta de diagnóstico, omissões 
e classificações errôneas que ocorrem no preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos (DNV) e na digitação e codificação dos dados, 
justificando a necessidade de trabalhos científicos sobre malformações congênitas. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico e 
estimar a frequência dos portadores de fissuras orofaciais congênitas atendidos em um serviço de referência, em casos residentes no Estado do 
Maranhão, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Realizou-se um estudo transversal, descritivo e analítico. Para o cálculo da 
frequência foram utilizados os dados dos nascidos vivos obtidos nos prontuários dos pacientes do hospital infantil. Os dados foram analisados 
quanto ao sexo, tipo de fissuras, lateralidade, síndromes associadas e idade da primeira consulta. Verificou-se que dos 101 casos diagnosticados, 
as fissuras mais frequentes foram as labiopalatinas (57,4%), seguidas, respectivamente, pela palatina (32,7%) e labial (9,9%). Indivíduos do sexo 
masculino foram mais frequentes na amostra (63,9%) do que indivíduos do sexo feminino (36,1%). Sendo essa diferença estatisticamente 
significativa (p=0,002). Com relação ao tipo de fissura e ao gênero, as fendas palatinas foram mais frequentes em mulheres (19,8% versus 12,9%), 
enquanto as fendas labiopalatinas (42,6% versus 14,9%) e labial (7,9% versus 1,9) predominaram entre os homens. Houve diferença 
estatisticamente significativa entre indivíduos com fissuras labiopalatinas e palatinas (p=0,001) e entre as labiais e a palatinas (p=0,024). A maior 
frequência de fissuras labiais com ou sem palatinas no sexo masculino está de acordo com outros estudos. E este fato pode estar relacionado, em 
parte, a presença de um gene localizado no  cromossomo 4. No que diz respeito à fissura palatina, é sugerido como possível causa a diferença no 
tempo de fechamento do palato secundário do embrião que ocorre mais tardiamente no sexo feminino. Este fato pode explicar porque a fenda 
palatina é mais comum no sexo feminino do que no masculino. Com relação à lateralidade, constatou-se maior ocorrência de fissura bilateral, 
representando 44,4% da amostra. Sugere-se que esse achado seja devido à incompletude das informações apresentadas em relação à 
lateralidade nos prontuários analisados. Observou-se que 21,8% dos pacientes apresentavam alguma síndrome diagnosticada. A síndrome mais 
associada foi a de Pierre Robin, totalizando 27,3% de todos os portadores de fissura palatina. Estudos relatam que o deslocamento posterior da 
língua, característico desta síndrome, gera a obstrução ao fechamento dos processos palatinos, originando assim a fissura palatina. A idade mais 
frequente da primeira consulta, ocorreu entre crianças com menos de um ano de idade (75,2 %). Houve diferença estatisticamente significante 
entre as idades analisadas (p<0,0001). Ao relacionar a idade da primeira consulta com o tipo de fissura, observou-se que os pacientes com fissura 
labiopalatina e labial chegaram ao Serviço de Referência com maior frequência, antes do primeiro ano de vida, em relação aos com fissuras 
palatinas. Este fato pode estar associado, provavelmente, a maior visibilidade das fissuras labiais ou labiopalatinas, o que geram maior 
preocupação dos pais em procurar atendimento especializado rapidamente. Os resultados deste estudo condizem com os achados na literatura. 
As informações fornecidas poderão ser úteis para a melhoria no diagnóstico de crianças com fissura orofacial e a assistência integral a elas e às 
suas famílias, visando melhorar os esforços da saúde pública nessa 
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