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INTRODUÇÃO: 

As fissuras labiais e/ou palatinas (FLP) são malformações congênitas faciais, que ocorrem por 

meio de uma abertura na região do lábio e/ou palato. Sua causa é o não fechamento das estruturas 

durante o desenvolvimento e a formação do feto, entre a quarta e a nona semana de vida intrauterina 

do feto (ABDO; MACHADO, 2005).  

As fissuras podem ocasionar dificuldades durante a amamentação, os bebês que apresentam 

apenas lábio leporino, geralmente, consegue ser amamentados no seio materno, ou quando necessário 

através de pequenas modificações (REILLY et al., 2013). Já lactentes que apresentam fissuras no palato 

e quando há em labiopalatal, ocorre a inibição da capacidade do bebê em criar a pressão negativa 

necessária (REID et al., 2006) para a realização da ordenha, tornando a AME no seio materno mais 

difícil de ser realizado.  

O Aleitamento materno oferece diversos benefícios para o bebê, como um melhor 

desenvolvimento imunológico, diminuindo inclusive a porcentagem de mortalidade infantil em crianças 

menores de 5 anos por causas preveníveis (JONES, 2003), além de favorecer um estado nutricional 

ideal para aquele bebê (BATTOCHIO et al., 2003). Entretanto, o aleitamento materno é também um dos 

principais meios de interação e vínculo entre a mãe e o bebê é a amamentação (TAKUSHI et al, 2008), 

logo, não está relacionado apenas aos aspectos orgânicos do lactente e da mãe, mas está relacionado 

também ao plano psicológico e ao vínculo entre mãe e bebê.  

Segundo Winnicott (1999), para ocorrer uma amamentação que satisfaça ambos, é preciso 

haver uma real sintonia na relação dos dois. Por conta disso, é extremamente importante que a lactante 

tenha uma disponibilidade interna e um real desejo para amamentar, assim fortalecendo seu vínculo e 

elevando as chances de sucesso na amamentação. Por conta dessa necessidade, segundo o autor, 

alguns problemas, como as fissuras labiais e/ou palatais, podem afetar a confiança da mãe, 

prejudicando assim a sua segurança e disponibilidade em amamentar.  

Quando o aleitamento através do seio materno se torna inviável por algum motivo, a mamadeira 

se torna a principal escolha entre as mães. Os ajustes durante a amamentação de um bebê com fenda 
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terão sempre como objetivo promover uma alimentação adequada e segura para a criança, passando 

também uma tranquilidade para a mãe.  

A amamentação de um bebê com fissura do palato pode ser dificultada mesmo durante o uso 

da mamadeira, e a mãe e familiares devem ser orientados sobre possíveis modificações e técnicas para 

facilitar a amamentação. Apesar dessa necessidade, muitas das vezes as mães recebem orientações 

insuficientes, durante o pré-natal e após o nascimento, dificultando os cuidados com o aleitamento e 

aumentando a insegurança, seja através de amamentação no seio materno, mamadeira, ou qualquer 

outro método escolhido e indicado.  

Considerando todas as diferenças causadas pela anomalia naquele núcleo familiar, 

principalmente na relação da mãe e bebê, e o estresse causado pelo tratamento cirúrgico, há também 

as situações que acompanham o nascimento de um novo membro da família, levando os familiares, em 

pouco tempo, a aprender a lidar com um recém-nascido (RN), a conviverem com uma criança com uma 

anomalia, com os olhares dos outros, com o sentimento de culpa de não ter gerado um filho “perfeito” e 

a frustração perante a amamentação e os cuidados.  

METODOLOGIA: 

Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma metodologia qualitativa através de 

procedimentos netnográficos (KOZINETS et al 2014). A pesquisa é exploratória através de análise de 

comentários em um grupo público em uma rede social, o Facebook, com 4,4 mil participantes, no período 

de 21 de janeiro de 2021 a 20 de outubro de 2021, o qual tem como tema crianças que nasceram com 

fenda labial e/ou palato.  

O estudo apresenta também caráter descritivo, através de observações sistemáticas e descrição 

dos comentários presentes no grupo realizado pelas mães. A pesquisa foi delimitada a partir de 

características comuns, sendo elas mães em que os filhos nasceram com má formação nos lábios e 

palato. A população consistiu em 18 mães que relataram sua experiência nos comentários.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Após análise de comentários do grupo público do Facebook, com o alvo para mãe de bebês com 

fendas labiais e/ou palatinas, foram selecionados 18 relatos, os quais foram nomeados de A a R. Para 

a discussão, foram selecionados comentários com as seguintes temáticas: método de amamentação; 

sentimentos acerca do aleitamento e o uso de sonda nasogástrica (SNG).  

A partir dos dados coletados, foi observado que as mães buscam informações sobre a 

amamentação em grupos com semelhantes. Dos 18 comentários, 10 relataram terem ficado ansiosas, 

com medo ou frustradas devido à expectativa da amamentação. Destacam-se mães, cujo filho já passou 

pelo período inicial de amamentação e que, na respectiva rede social, se oferecem para conversar, 

trocar informações e esclarecer dúvidas. Além disso, há tentativas de tranquilizar outras mães a respeito 

dessa temática.  
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O sentimento materno pode muitas vezes carregar choque, angústia, luto e insegurança, o que 

ocorre devido à perda do filho perfeito idealizado e a necessidade da família se ajustar e aceitar essa 

realidade (Bradbury & Hewison, 1994). Essa experiência pode influenciar as interações mãe-bebê e a 

confiança da mãe em relação aos cuidados daquela criança, principalmente acerca da amamentação.  

“descobri na morfológica com 21 semanas na hora entrei em desespero chorei muito 

encontreimaneiras de me culpar, com a ajuda desse grupo fui me tranquilizando, e no dia que ele 

nasceu tudo passou [...]” – R 

          ”[...] Quando recebi a notícia chorei muito, porque todos diziam que não ia conseguir amamentar 

ele, e isso sempre foi meu sonho. Porém eu não dei ouvidos [...]” – K 

          "[...] É muito complicado mesmo e acho que a gente fica nervosa e ansiosa para eles pegarem e 

a vontade é tanta que eles mamam [...]” - F  

Acerca do método de amamentação, 79% das mães relataram utilizar mamadeira, sendo 73% 

com fórmula ou outro tipo de leite artificial. 20% relataram realizar aleitamento com leite materno, através 

de ordenha e oferecido para o lactente com auxílio de uma mamadeira, desse número, apenas uma 

mãe (G) relata complementar a amamentação com fórmula infantil. Dos dados coletados, apenas M 

relata a realização do aleitamento materno exclusivo e J refere ter iniciado o aleitamento materno, mas, 

devido à necessidade de colocar uma placa, por conta da fissura palatina, precisou utilizar a mamadeira. 

Dentre os casos relatados, três lactantes relatam que oferecem o seio para o bebê, mesmo utilizando a 

mamadeira.  

 

               Gráfico 1 - Método de aleitamento utilizado pela mãe                      

“[...] ele não conseguiu pegar no peito mas ta mamando leite materno e estou complementando 

também estou revezando graças a Deus ele pegou super bem na chuquinha” - G  

          “[...] ele não pegou peito, mas ainda mama meu leite exclusivo, vai fazer 1 ano. Comprei bombinha 

elétrica e faço a ordenha. O segredo é sempre estimular e querer muito.” - K  

         “[...] hoje eu consigo do nosso jeitinho mas conseguimos, eu tiro leite do peito e dou na mamadeira 

e ofereço peito tb e assim vamos seguindo” - R 

O movimento da escolha da mamadeira se torna esperado devido à dificuldade do bebê para 

realizar a sucção.  Porém, apesar dessas dificuldades, com o auxílio de profissionais e técnicas de 

amamentação, o aleitamento materno exclusivo no seio materno se torna possível. Mesmo quando há 

possíveis fatores que impossibilitem o aleitamento materno exclusivo, é importante incentivar a ordenha, 

Gráfico 2 – Tipo de leite oferecido através da mamadeira 
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possibilitando assim que a criança receba os benefícios nutricionais que o leite materno oferece para o 

bebê, através de algum método, objetivando um melhor desenvolvimento imunológico, redução do risco 

de obesidade infantil, risco de diabetes tipo 2 na vida adulta entre outros diversos benefícios 

encontrados.  

O uso de sonda nasogástrica foi encontrado em 14% dos bebês nos comentários analisados, 

em geral, a sonda foi utilizada logo após o nascimento. Segundo a literatura, o uso de sonda não é 

protocolo para bebês com fendas labial e/ou palatina.  Além disso, as primeiras horas de vida de um 

bebê são um período importante para adaptação do reflexo de alimentação, logo, a alimentação por 

sonda SNG em crianças portadoras de fissuras de lábio e/ou palato se torna uma experiência 

desagradável e desconfortável, principalmente durante os primeiros meses, sendo vários os fatores que 

interferem no processo de alimentar a criança por SNG e no relacionamento da mãe com o filho 

(THOMÉ, 1990).  

“Meu filho nasceu dia 16/07 e eu briguei muito na maternidade para induzir a Chuquinha nele e 

tirar a sonda” - P  

          “[...] No hospital colocaram uma sonda no primeiro dia, aí ela ficou parecendo que ia engasgar, 

acho q sentia incômodo.” - F  

          “[...] teve de ficar na uti lá tive um acompanhamento ótimo da fonoaudióloga e foi que salvou a 

amamentação no peito recomendo inclusive.” - M.  

Além disso, o uso da SNG causa estranhamento para a família.  Nos relatos, as mães comentam 

sobre sentir incômodo ao ver o filho com a SNG, sendo que, em alguns casos, foi necessário que ela 

solicitasse a retirada da sonda nasogástrica e houvesse a introdução de um novo método, como a 

mamadeira. Nesses casos, o fonoaudiólogo é citado como um profissional que auxilia a transição, além 

de orientar e indicar o método mais adequado para as necessidades daquele bebê e de sua mãe.  

CONCLUSÕES: 

Apesar de existirem fatores complicadores para a realização do aleitamento materno exclusivo 

quando o lactente possui uma anomalia congênita, como as fissuras labiais e/ou palatinas, é importante 

o incentivo e a orientação sobre as possibilidades de realização do aleitamento materno. A equipe 

multiprofissional deve avaliar a criança e observar a capacidade de vedação e de sucção, para assim 

orientar sobre o melhor método disponível para a realização da amamentação, seja por mamadeira, seio 

materno ou outro método.  

A estimulação para a realização da amamentação com o aleitamento materno é essencial, pois 

este mantém os benefícios do leite materno ao bebê e à mãe. Apesar da importância, deve-se destacar 

que isso só será possível após uma orientação feita por profissionais da saúde aos familiares, 

principalmente a mãe. Esta precisa estar disposta a realizar a ordenha do leite e amamentar para que 

haja sucesso. Cabe aos profissionais estabelecer um cuidado humanizado e direcionado para a 
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necessidade da mãe e do bebê, retirando de sua conduta qualquer indício de julgamento sobre a 

escolha feita pela família.  

Por fim, é necessário que profissionais de saúde se aprimorem sobre a temática de 

amamentação em bebês com fissuras labiais e/ou palatinas, possibilitando que as famílias 

tenham acesso a todas as orientações e informações possíveis para realizar a amamentação de forma 

segura, desde o seu diagnóstico,  diminuindo assim, inseguranças, medo e culpa que possam surgir. 

Ademais, é primordial que esses sentimentos possam ser acolhidos por estes profissionais, oferecendo 

assim, uma rede de apoio à mãe durante o tempo necessário.  
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