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RESUMO  

Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura cujo objetivo foi identificar e 
descrever as intervenções de enfermagem para a promoção do aleitamento materno 
de recém-nascidos portadores de fissuras orais. As bases de dados eletrônicas 
LILACS, BDENF e MEDLINE, além do Google Acadêmico, foram utilizadas na busca 
de artigos publicados no período de 2010 a 2017, disponíveis na íntegra, gratuitos e 
no idioma português. Concluiu-se que a alimentação do recém-nascido com fissura 
oral é uma preocupação desde o seu nascimento devido às estruturas afetadas pela 
malformação. Logo, o profissional enfermeiro deve atuar de forma holística e 
humanizada desde o pré-natal até o pós-operatório, sanando as dúvidas dos pais 
concernentes à malformação, estimulando, orientando e instruindo-os para 
utilizarem a melhor técnica/utensílio na promoção da alimentação do recém-nascido, 
tornando-os aptos para se responsabilizarem pelos cuidados do mesmo após a alta 
hospitalar. 
Descritores: Enfermagem, lábio leporino, fissura labial, aleitamento materno, 
fenda palatina.  

ABSTRACT  

It was an integrated review of the literature whose objective was identified and 
described as nursing interventions for the promotion of breastfeeding of newborns 
with oral fissures. As electronic databases LILACS, BDENF and MEDLINE, as well 
as Google Scholar, were used in the search for articles published in the period from 
2010 to 2017, available in full, free and in Portuguese. It was concluded that it is a 
feeding of the newborn with oral fissure and a concern since its birth due to 
structures affected by the form. Logo, the professional nurse must act holistically and 
humanized from prenatal to post-operative, healing as doubts of the countries 
interesting to the edition, stimulating, guiding and instrumenting to use a better 
technique / utensil in the promotion of the newborn , making them apt to be 
responsible for the medical care of the same after a hospital discharge.  
Descriptors: Nursing, cleft lip, cleft lip, breastfeeding, cleft palate. 
  

                                                      
1 Acadêmicos do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes – UNIT. 
2 Orientador. Professor Docente do Centro Universitário Tiradentes – UNIT. 



 

INTRODUÇÃO 

As Fissuras Orais (FOs) são malformações congênitas ocasionadas a partir da falta 

ou deficiência de fusão dos processos faciais nas primeiras semanas de vida 

intrauterina. Sua etiologia é descrita como multifatorial, onde a associação de fatores 

ambientais, como o uso de tabaco e álcool durante a gestação, e fatores genéticos, 

como a hereditariedade, resultam na malformação, havendo a possibilidade de 

ocorrer isolada ou associada a síndromes (ROCHA et al., 2008). 

 

A classificação das FOs considera o forame incisivo como ponto de referência e as 

estruturas envolvidas na fissura, uma vez que as FOs podem afetar parcial ou 

totalmente o lábio, o rebordo alveolar e o palato anterior e/ou posterior. Sendo 

classificadas em: fissura pré-forame incisivo completa ou incompleta (unilateral, 

bilateral, mediana); fissura transforame incisivo (unilateral, bilateral, mediana); 

fissura pós-forame incisivo (completa ou incompleta) e fissuras raras da face 

(SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2012). 

 

As FOs são as malformações craniofaciais que mais comumente afetam a 

humanidade. No Brasil, sua incidência oscila em torno de 1 para cada 650 nascidos 

vivos, onde a sua prevalência varia conforme a área geográfica, raça, situação 

socioeconômica e o sexo do embrião (ROCHA et al., 2008). No período de 2010 a 

2015, foram notificados 9.226 casos de fenda labial e fenda palatina no Brasil, sendo 

2.135 casos notificados no Nordeste e destes, 110 foram notificados no estado de 

Alagoas (BRASIL, 2015). 

 

O diagnóstico precoce da fissura pode ser feito durante os primeiros meses de 

gestação através da ultrassonografia de rotina no acompanhamento do pré-natal. 

Com o diagnóstico precoce, o tratamento é melhor planejado pela equipe multi e 

interdisciplinar e em conjunto com os pais, que devem estar orientados para 

participarem ativamente no tratamento (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 

SÃO PAULO, 2012). 

 

Por haver uma falha na formação das estruturas do lábio e/ou do palato, a 

capacidade natural de alimentação do recém-nascido portador dessa malformação 



 

pode ser afetada e, consequentemente, comprometer o seu estado nutricional. 

Assim, o RN pode apresentar sucção ineficiente, tempo de mamada prolongada e 

escape do leite para a cavidade nasal (NINO et al., 2011). 

 

Dentro desse contexto, o enfermeiro e sua equipe se destacam pelo fato de abarcar 

grande parte dos cuidados prestados ao RN fissurado. A atuação do enfermeiro 

inicia-se ainda no pré-natal, ofertando suporte emocional à família, orientação e 

esclarecimento de dúvidas quanto a malformação e aos futuros cuidados requeridos 

pelo RN, educação e incentivo para a promoção do aleitamento materno e 

orientações para a utilização de técnicas e/ou utensílios que facilitem o mesmo 

(NINO et al., 2011). 

 

Assim, esta revisão integrativa tem como questão norteadora: quais as intervenções 

de enfermagem para a promoção do aleitamento materno de RNs portadores de 

fissuras orais? O objetivo é descrever as intervenções de enfermagem para a 

promoção do aleitamento materno de RNs portadores de fissuras orais. 

METODOLOGIA 

Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura cuja finalidade é a reunião de 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão para elaboração de 

uma síntese, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado e melhorando a prática clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

Ainda segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), para a construção de uma revisão 

integrativa segue-se seis etapas distintas: estabelecimento da hipótese ou questão 

norteadora, amostragem ou busca na literatura, categorização dos estudos, 

avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e 

apresentação dos resultados/revisão. 

 

Com a questão norteadora e o objetivo definido, foram estabelecidas estratégias de 

busca utilizando o operador booleano “AND” e os descritores “enfermagem”, “lábio 

leporino”, “fissura labial”, “aleitamento materno” e “fenda palatina”, conforme os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “fissura labial AND fenda palatina AND 



 

aleitamento materno”, “enfermagem AND fissura labial AND fenda palatina” e 

“enfermagem AND lábio leporino AND aleitamento materno”. 

 

Como fonte de busca foram utilizadas as bases de dados eletrônicas Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados de 

Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line 

(MEDLINE) através da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Também foi realizada 

busca no Google Acadêmico para complementar a discussão desta revisão. Os 

artigos selecionados obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: artigos que 

abordassem o tema desta revisão, disponíveis na íntegra e gratuitos, no idioma 

português e publicados no período de 2010 a 2017. 

 

Na sequência, os artigos passaram por uma nova seleção realizada em três etapas: 

primeiro, os títulos dos artigos foram lidos e selecionados aqueles que se 

relacionavam com a temática; em seguida, os resumos dos artigos selecionados 

anteriormente foram analisados e selecionados aqueles que faziam relação com a 

questão norteadora; por fim, os artigos remanescentes foram lidos na íntegra e 

excluídos os que não correspondiam com o objetivo do presente estudo. Foram 

excluídos dessa amostra os artigos repetidos. 

 

Os artigos selecionados para a construção desta revisão integrativa foram 

classificados conforme a classificação do nível de evidência descrita por Galvão 

(2006): I. Revisão sistemática ou metanálise; II. Ensaio clínico randomizado 

controlado; III. Ensaio clínico controlado sem randomização; IV. Caso controle ou 

estudo de coorte; V. Revisão sistemática de estudo qualitativo ou descritivo; VI. 

Estudo qualitativo ou descritivo e; VII. Artigo de opinião ou consenso de órgãos 

governamentais ou conselho de especialidades médicas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidos 20 artigos no Portal Regional da BVS utilizando as estratégias de 

busca descritas anteriormente na metodologia. Após aplicar os critérios de inclusão 

e exclusão, um total de 06 artigos constituiu a amostra para a construção desta 

revisão integrativa (Quadro 1). 



 

 

Quadro 1 – Busca nas bases de dados por meio do Portal Regional da BVS. 

Estratégia de busca 
Base de 

dados 

Total de 

artigos 

encontrados 

Após leitura 

Títulos Resumo 
Na 

íntegra 

Fissura labial AND 

fenda palatina AND 

aleitamento materno 

MEDLINE 0 0 0 0 

LILACS 7 3 3 3 

BDENF 1 1 1 1 

Enfermagem AND 

fissura labial AND 

fenda palatina 

MEDLINE 1 1 1 1 

LILACS 6 3 3 3 

BDENF 3 3 3 3 

Enfermagem AND 

lábio leporino AND 

aleitamento materno 

MEDLINE 0 0 0 0 

LILACS  1 1 1 1 

BDENF 1 1 1 1 

Total 20 

Total após critérios de inclusão e exclusão 06 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para a análise dos artigos selecionados foi construído um quadro sinóptico (Quadro 

2) contemplando os aspectos pertinentes à questão norteadora da presente revisão 

integrativa. Os tópicos utilizados foram: título do artigo, ano de publicação, periódico 

/ base de dados, método aplicado, nível de evidência científica e objetivo. 

 

Quadro 2 – Aspectos pertinentes quanto às intervenções de enfermagem no 

aleitamento materno de crianças portadoras de fissuras orais. 

Título do artigo 
Ano de 

publicação 

Periódico 

/ Base de 

dados 

Método 

aplicado 

Nível de 

evidência 

científica 

Objetivo 

Feeding 
methods for 
children with 
cleft lip and/or 
palate: a 
systematic 

2016 Braz J 

Otorhino-

laryngol. 

MEDLINE 

Revisão 

sistemática 

V Comparar métodos 
de alimentação para 
crianças com FLP 
antes da correção 
cirúrgica e no pós-
operatório. 



 

review 

Conhecimento 
de enfermeiros 
sobre 
amamentação 
de recém-
nascidos com 
fissura 
labiopalatina 

2015 Rev. Rene. 

LILACS 

BDENF 

Estudo 

descritivo 

VI Avaliar os 
conhecimentos dos 
enfermeiros recém 
-formados sobre o 
aleitamento de 
recém–nascidos 
com fissura 
labiopalatina 

Cuidados à 
criança com 
fissura 
labiopalatina: 
uma revisão 
integrativa 

2014 J. res.: 

fundam. 

care. 

Online. 

LILACS 

BDENF 

Revisão 

integrativa 

VI Analisar a produção 
científica que 
aborda os cuidados 
à criança com 
fissura labiopalatina 
quanto ao incentivo 
e orientações sobre 
a técnica e 
utensílios 
facilitadores 
utilizados para o 
aleitamento materno 
de crianças com 
fissuras orais. 

Dúvidas de 
cuidadores de 
crianças com 
fissura 
labiopalatina 
sobre os 
cuidados pós - 
operatórios de 
queiloplastia e 
palatoplastia  

2014 Rev Esc 

Enferm 

USP 

MEDLINE 

Estudo 

Transversal 

V Identificar as 
principais dúvidas 
dos cuidadores de 
crianças com fissura 
labiopalatina sobre 
os cuidados pós - 
operatórios das 
cirurgias de 
queiloplastia e 
palatoplastia. 

Desenvolviment
o bucal e 
aleitamento 
materno em 
crianças com 
fissura 
labiopalatal 

2011 Rev. Paul 

Pediatr. / 

LILACS 

Revisão 

integrativa 

VI Investigar a relação 
entre o 
desenvolvimento 
bucofacial e o 
aleitamento natural 
ou artificial em 
crianças com fissura 
labiopalatal, 
comparando os 
tipos de fissuras e 
os métodos 
utilizados para a 
promoção do 
aleitamento materno 
em cada uma delas. 

Escutando as 
mães de 

2010 Rev. esc. Estudo VI Compreender se as 
mães de crianças 



 

portadores de 
fissuras orais 

 

 

enferm. / 

LILACS 

BDENF 

descritivo 

com 

abordage 

qualitativa 

 

com fissuras orais 
se tinham 
conhecimento sobre 
a etiologia da 
malformação e 
conhecer as 
crenças atribuídas 
pelos familiares à 
manifestação das 
mesmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os artigos selecionados no Portal da BVS tiveram predominância do nível de 

evidência VI (4 artigos) seguido do nível de evidência V (2 artigos). Já os 05 artigos 

selecionados no Google Acadêmico, todos apresentaram nível de evidência VI.  

 

Durante o período gestacional, os pais idealizam o seu bebê perfeito. Porém, 

quando o filho nasce com uma malformação, tal como a fissura oral, os pais 

vivenciam um processo de luto diante da condição que seu filho apresenta, visto que 

essa malformação está associada a sentimentos de inferioridade e que pode se 

agravar na adolescência, período da vida caracterizada por amplas e profundas 

modificações psicossomáticas (KUHN et al., 2012; VANZ; RIBEIRO, 2011).  

 

O processo de aceitação dos pais diante de um defeito evidente e de fácil 

identificação é mais difícil. Nessas ocasiões, os pais necessitam de apoio e incentivo 

por parte de uma equipe multi e interdisciplinar especializada para, aos poucos, 

aceitarem o recém-nascido com a malformação e participarem de forma efetiva no 

seu tratamento (VANZ; RIBEIRO, 2011).  

 

Dentro da equipe multi e interdisciplinar o enfermeiro tem papel fundamental na 

implementação e na realização dos cuidados, tais como: assistir ao RN e sua família 

de forma holística e humanizada, estimular e incentivar o paciente para que ele seja 

forte e tenha maneiras de enfrentar as dificuldades de forma saudável e motivada e 

identificar desvios de comportamento nos pais que possam levá-los a negligenciar 

ou superproteger o filho, situação esta que precisaria de acompanhamento especial 

(SANTOS et al., 2016).  

 



 

A correta alimentação do RN, além de propiciar crescimento físico, desenvolvimento 

neuropsicológico e resistência imunológica, contribui para o desenvolvimento das 

funções e estruturas orofaciais. Assim, os objetivos da alimentação do RN fissurado 

são os mesmos do RN sem a fissura, ou seja, deve ser adequada para favorecer o 

seu crescimento e desenvolvimento saudáveis (TOLEDO NETO, 2015; BRANCO; 

CARDOSO, 2013).  

 

Várias disfunções decorrentes das alterações anatômicas e funcionais ocasionadas 

pela fissura podem dificultar a ingestão de alimentos pelos RNs, principalmente nos 

primeiros meses de vida, onde a amamentação é dificultosa e/ou precocemente 

interrompida. Entretanto, a amamentação deve ser sempre incentivada, visto que os 

reflexos de sucção e deglutição estão preservados (SANTOS et al., 2016; 

OLIVEIRA, 2014; BATISTA; TRICHES; MOREIRA, 2011).  

 

As dificuldades alimentares mais comuns que as FOs podem provocar são: sucção 

inadequada por falta de pressão intraoral, tempo de mamada prolongada e 

regurgitação. Logo, o RN pode apresentar baixo peso, risco elevado de desidratação 

e distúrbios do crescimento e desenvolvimento, tornando-se imprescindível a 

atuação do enfermeiro para manter o aporte nutricional adequado (SANTOS et al., 

2014).  

 

Tais dificuldades estão relacionadas ao tipo da fissura e às orientações insuficientes 

e/ou inadequadas passadas a família. Logo, RNs portadores de fissura pré-forame 

incisivo apresentam pouca ou nenhuma dificuldade alimentar, favorecendo o 

aleitamento materno exclusivo, mas àqueles com fissuras pós e transforame incisivo 

apresentam significativa dificuldade. Entretanto, o aleitamento materno exclusivo 

também é possível para portadores dessas fissuras (BRANCO; CARDOSO, 2013; 

OLIVEIRA, 2014).  

 

O tratamento cirúrgico é considerado parte de um longo e complexo processo de 

tratamento com início logo após o nascimento e perdurando até a fase adulta. Tem 

como objetivo a reconstituição estética e funcional das estruturas envolvidas na 

lesão a partir das cirurgias primárias de lábio (queiloplastia) e de palato 

(palatoplastia) (VALENTE et al., 2013).  



 

 

É preconizado que a queiloplastia seja realizada entre 3 e 6 meses de idade e a 

palatoplastia entre 12 e 18 meses. Para realiza-las é imprescindível que o RN esteja 

com ganho de peso estável e ideal, em condições para receber anestésicos e não 

apresente alterações de saúde (DUARTE; RAMOS; CARDOSO, 2016; VALENTE et 

al., 2013).  

 

Sendo o enfermeiro responsável pela capacitação dos pais referente aos cuidados 

requeridos pelo RN nos períodos pré e pós-operatório, o mesmo deve ter a 

sensibilidade de iniciá-la o mais precocemente possível, sanando todas as dúvidas 

que possam surgir no decorrer do tratamento a fim de proporcionar tranquilidade e 

segurança aos pais (TRETTENE et al., 2014).  

 

No período pré-operatório, o enfermeiro deve orientar e instruir os pais a utilizarem 

técnicas que favoreçam o aleitamento materno, tais como: manter o RN em posição 

semi sentada ao oferecer alimentos para evitar aspiração; fazer pausas durante a 

mamada para favorecer a eructação; não evitar o lado da fissura, deve-se 

proporcionar estímulos através do contato com o mamilo ou da mamadeira para 

exercitar a musculatura afetada; colocar o RN em decúbito lateral após a mamada 

para diminuir o risco de asfixia; ter tranquilidade devido ao tempo prolongado de 

cada amamentação; e higienizar a cavidade oral e nasal antes e depois da 

alimentação (SANTOS ET AL., 2014; OLIVEIRA, 2014).  

 

Quando há a impossibilidade da alimentação natural, o enfermeiro deve instruir os 

pais a ordenhar o leite materno e oferecê-lo através de utensílios que facilitem a 

alimentação com menor gasto calórico a depender da complexidade da fissura, 

como a mamadeira, sondas acopladas às mamas, xícara/copo ou colher (BATISTA, 

TRICHES E MOREIRA, 2011; BRANCO E CARDOSO, 2013; SANTOS ET AL., 

2014).  

 

Além da xícara/copo serem métodos simples e de baixo custo, previnem problemas 

funcionais por proporcionarem o exercício da musculatura facial pelo esforço de 

buscar o leite com a língua. Deve-se ter atenção ao uso da mamadeira devido ao 

risco de contaminação e por afetar a deglutição, a fonação e a respiração; e na 



 

escolha do bico, que não deve ser curto, deve ser flexível e com orifício pequeno e 

voltado para cima (SANTOS et al., 2014).  

 

Quanto à utilização da sonda acoplada a mama, o recém-nascido tem a sensação 

de estar alimentando-se à mama, pois há a liberação de leite materno previamente 

ordenhado (BATISTA; TRICHES; MOREIRA, 2011). Já a sonda gástrica é 

desaconselhada por prejudicar os reflexos de sucção e deglutição (SANTOS et al., 

2014).  

 

As técnicas para a alimentação após a queiloplastia podem variar entre o retorno 

imediato a métodos de sucção à privação de sucção pó até 6 semanas. Quanto ao 

pós-operatório de palatoplastia, há contradição em relação ao método de 

alimentação mais indicado, alternando desde a suspensão total da alimentação por 

via oral por pelo menos 24 horas, privação de métodos com sucção e alimentação 

através de métodos com sucção irrestrita (DUARTE; RAMOS; CARDOSO, 2016; 

TRETTENE et al., 2014).  

 

Logo, no pós-operatório de queiloplastia, o enfermeiro deve instruir e incentivar os 

pais a utilizarem os métodos de alimentação com sucção (mama e mamadeira) por 

serem benéficos e apresentarem menores taxas de complicações. Em relação aos 

métodos sem sucção (colher e seringa), orientá-los que não os utilizem, pois tornam 

o RN irritado, agitado e choroso, prejudicando a recuperação e a ingestão de 

alimentos, além da possibilidade de prejudicar a ferida operatória (DUARTE; 

RAMOS; CARDOSO, 2016; TRETTENE et al., 2014).  

 

A palatoplastia é a cirurgia mais invasiva e está associada a maior dificuldade em 

aceitar satisfatoriamente alimentos por via oral, podendo interferir no ganho de peso 

ponderal. Assim, o enfermeiro deve orientar aos pais a não utilizarem a mamadeira 

logo após esta cirurgia, mas sim introduzi-la no decorrer do tratamento, pois a 

pressão negativa indevida pode comprometer os resultados da cirurgia. Deve-se, 

portanto, orientar a utilização do copo e da colher por serem de baixo custo e de fácil 

manuseio e higienização (DUARTE; RAMOS; CARDOSO, 2016; TRETTENE et al., 

2014).  

 



 

A alimentação após a cirurgia deve-se iniciar quando o efeito anestésico cessar e o 

RN não apresentar complicações, devendo a alimentação ser líquida e fria, em 

conformidade com a idade do RN, incluir frutas batidas com leite, água ou suco, 

vitaminas e sopas e ser oferecida através de métodos com e/ou sem sucção 

(TRETTENE et al., 2014).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a presente revisão integrativa, evidenciou-se que o enfermeiro está presente 

na vida do recém-nascido portador de fissura oral desde o pré-natal, assistindo aos 

pais de forma holística e humana a fim de prepará-los para lidar com as dificuldades 

e desafios futuros, em especial com a alimentação do RN, uma vez que há o 

comprometimento da cavidade oral.  

 

No período pré-operatório, a equipe multi e interdisciplinar deve orientar e instruir os 

pais a lançar mão de técnicas e/ou utensílios que favoreçam o aleitamento materno. 

Já no período pós-operatório, o método de alimentação varia conforme o tipo de 

cirurgia realizada e o protocolo institucional.  

 

Assim, o enfermeiro é responsável por apoiar e incentiva os pais a participarem 

ativamente dos cuidados requeridos pela criança durante o seu tratamento e 

capacitá-los desde o período pré-operatório para que se tornem aptos e 

responsáveis pelos cuidados quando o RN receber alta hospitalar. 
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