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Introdução

▪Segundo o CDC(EUA) as fendas de lábio
e palato são defeitos congênitos, que
ocorrem quando o lábio ou palato do bebê
não se formam adequadamente durante a
gestação

▪Juntas, estas patologias são conhecidas
como “fendas orofaciais”(FO)

https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/images/Cleft-lip-full.jpg

Introdução

▪O lábio se forma entre a 4ª e a 7ª semana
de gestação¹

▪Deriva da fusão dos processos frotonasal(nasal medial e nasal lateral), e dos
processos maxilares¹

▪Podem ou não estar associados a
síndromes¹

Prevalência - Como se distribuem as fendas orofaciais pelo mundo

•No mundo, a maior prevalencia de fendas orofaciais é
encontrada nas populações Asiática e Nativa Americana
(1 a cada 500 nascidos vivos)²

•A menor prevalencia é observada em populações
afrodescendentes( 1 a cada 2500 nascidos vivos)²

https://www.smiletrain.org/sites/default/files/styles/5_4__720x576/public/202102/what-is-cleft.jpg?itok=nMGq8e9S

Prevalência - Como se distribuem as fendas orofaciais no Brasil

•Estudos de 2017 indicam que a prevalência media de
fendas orofaciais é de 5.86 a cada 10.000 nascidos
vivos, com variações³

•A região Sul apresenta a maior prevalência³

•A região nordeste apresenta a menor prevalência*³

•SILVA et al atribuem essa disparidade à subnotificação
na região nordeste

Etiologia - O que contribui para o seu desenvolvimento ?

• A etiologia das FO é atribuida a susceptibilidade
genética(histórico familiar) e exposição a fatores
ambientais
Os principais fatores ambientais encontrados na
literatura são:
▪Tabagismo²

▪Consumo de alcool ²
▪Uso de medicações²
▪Vitaminoses durante a gravidez ²

▪Doenças maternas ²
https://www.stonybrookmedicine.edu/sites/default/files/cckimages
/page/CPCF%20Before%20and%20After-2.jpg

Etiologia – Histórico Familiar

Histórico familiar

O historico familiar é um importante fator associado ao
desenvolvimento de fissuras labiopalatinas

•Alguns autores advogam que é o fator mais importante. 8

•A recorrência familiar é muito comum em pacientes portadores
de FO, e seus familiares possuem um alto risco comparados a
população em geral. 9

Etiologia – Histórico Familiar

Histórico familiar

•Esta forte agregação familiar é atribuída ao modelo de
herança multifatorial característico das fendas orofaciais, onde
a probabilidade de compartilhamento de alelos idênticos por
descendente se mantem constante, independente da
quantidade de genes de risco. 10

Etiologia – Como o Tabagismo influencia na formação das fendas

Tabagismo

O consume do tabaco aparentemente duplica as chances de
formação de fendas orofaciais¹

Estudos in vitro demonstram que o tabaco inibe a fusão do
palate e afeta a proliferação celular¹

Esta inibição leva a morte celular da porção epitelial da placa
medial¹

Etiologia – Como o Tabagismo influencia na formação das fendas

Consumo de alcool

•Segundo De Roo(2016) e Campos Neves(2016) o consumo de
alcool pode inibir a produção do ácido retinoico (forma oxidada
da vitamina A), predispondo a formação de fendas

•O alcool é considerado mais danoso que o uso de
anticonvulsivantes

Etiologia – Como as medicações influenciam na formação das fendas

Uso de medicações

As drogas anticonvulsivantes com atividade anti-folato, antihipertensivos e corticosteroides administrados durante o 1º tri.
pode levar ao desenvolvimento de fendas .6

A síndrome fetal por uso de anticonvulsivantes (fendas
labial e palatina, defeitos cardíacos, microcefalia, retardo
do crescimento, atraso no desenvolvimento, anomalias de
face, hipoplasia dos membros ou dos dedos) ocorre em 4%
dos filhos de mulheres que tomaram anticonvulsivantes
durante a gestação

Etiologia – Principais drogas associadas ao desenvolvimento das FO

Etiologia – Vitaminoses e Metabolismo

Doenças maternas durante a gravidez

Tanto o excesso, quanto a redução nos niveis sérios de Vit. A
são fatores de risco para o desenvolvimento de FO. 7

As deficiencias de Ac. Fólico possuem grande importância no
desenvolvimento das FO. 7

Mães portadoras de DM, ou que contraíram Rubeola possuem
risco aumentado para o desenvolvimento de FO. ¹

Resumo

GRAU DE
IMPORTÂNCIA / TIPO
DE FATOR

T1

T2

T3

Herança Familiar

Tabagismo

Uso de anticonvulsivantes de
baixo risco

Deficiencia de ácido Fólico

Etilismo

Hipervitaminose de Ac
Retinoico

Uso de anticonvulsivantes
inibidores do folato

Drogas Teratogênicas

Uso de antihipertensivos

Considerações Finais

O conhecimento a fundo do perfil dos pacientes é de suma
importância para auxiliar os profissonais para um melhor
manejo dos casos

Dada a multiplicidade de fatores envolvidos na patogênese das
FO, a multidisciplinariedade é o fator mais importante no
tratamento de qualidade desta população

https://static.tuasaude.com/media/article/ee/bi/equipemultidisciplinar_30723_l.jpg
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