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Resumo 
 

As fissuras lábio palatinas são malformações congênitas identificadas pela presença de fenda 
na região óssea ou mucosa de abóbada palatina, podendo ser unilaterais ou bilaterais, 
incompletas ou completas. Estão associadas ao início da gravidez, durante o período 
embrionário do feto, com manifestações nos lábios, em alguns casos na gengiva. O presente 
estudo teve por objetivo analisar os elementos que cercam o aparecimento das fissuras lábio 
palatinas atendidas no Hospital de Referência do Estado do Tocantins, buscando estabelecer 
uma relação entre as causas e o seu surgimento. Para isso, foram analisados os prontuários dos 
pacientes atendidos nos últimos cinco anos, no programa específico para fissurados, 
desenvolvido no citado hospital, pautados nos relatos científicos atualizados acerca do tema. 
Sabe-se que a gravidade da má-formação determina o tratamento adequado e agrava o risco de 
possíveis sequelas, pois, há casos que necessitam do auxílio de diversos profissionais das mais 
variadas áreas para amenizar ou extinguir os problemas advindos dessa patologia. A utilização 
dos prontuários médicos, que contêm informações cruciais sobre os pacientes, como nome, 
histórico clínico e familiar, idade, procedimentos realizados, além de seu estado atual de saúde, 
é imprescindível ao desenvolvimento da pesquisa. Conhecer o tipo de fissura presente na face, 
sua gravidade, e os fatores causais associados tem relevância social e acadêmica, uma vez que 
servirá de base para políticas públicas de apoio à população e aos pacientes. Com relação à 
pesquisa de campo realizada, não foi possível aprofundar completamente na investigação 
pretendida, haja vista que as informações contidas nos prontuários disponíveis no HGP são 
apenas nome, gênero, data de nascimento, local de residência, estado civil e tipos de fissura, 
além de dados diversos do próprio procedimento realizado. Em razão disso, elaborou-se um 
modelo de prontuário que abrange grande parte das informações cruciais para a identificação de 
cada caso clínico, bem como do conhecimento sobre o paciente e sugere-se sua adoção. 
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