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RESUMO 

 
Objetivo: analisar a interação de várias especialidades na reabilitação de pacientes lábio e/ou palato 

fissurados; formular um protocolo de atendimento e tratamento multidisciplinar; formular um 

fluxograma baseado no protocolo de atendimento e tratamento que satisfaça as necessidades de 

atendimento em hospitais públicos. Método: estudo desenvolvido no Hospital Ophir Loyola (HOL) no 

serviço de atendimento multidisciplinar aos pacientes portadores de fissuras labiopalatais do Estado do 

Pará. Foi elaborado um questionário respondido pelos vários membros da equipe de atendimento, das 

seguintes áreas: serviço social, pediatria, cirurgia plástica, fonoaudiologia, odontopediatria, psicologia, 

nutrição, ortodontia, radiologia, cirurgia bucomaxilofacial e enfermagem, com o objetivo que todos os 

profissionais da equipe participassem na formulação de um protocolo que satisfaça as necessidades do 

referido hospital. Resultados: de acordo com os resultados dos questionários respondidos pelos 

profissionais de cada área, formulou-se um fluxograma de atendimento multidisciplinar abrangendo as 

necessidades de cada setor. Considerações finais: a reabilitação de pacientes com fissuras lábio e/ou 

palato deve ser feita por uma equipe multidisciplinar experiente, sendo muito importante a 

interdisciplinaridade entre os profissionais reabilitadores e indispensável a existência de um protocolo 

clínico e também de um fluxograma, formulados para o setor de fissurados de hospitais de 

atendimento público, os quais serão essenciais para o entendimento do tratamento e reabilitação dos 

pacientes. 

 
DESCRITORES: hospitais públicos, fissura palatina, reabilitação. 

 
INTRODUÇÃO 

As fissuras labial e/ou palatina são 

alterações resultantes de falhas na fusão do 

processo nasal com o processo maxilar, sendo 

consideradas as anomalias congênitas faciais 

mais freqüentes, ocorrendo em distintas etapas 

do período embrionário.
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A etiologia dessas deformidades é de 

origem multifatorial abrangendo fatores 

genéticos e ambientais, podendo ser 

observados entre a sétima e a décima semana 

de vida intra-uterina. 

Apesar da ampla variação de fissuras e 

fendas labiais, foi preciso descrevê-las e 

classificá-las, de modo que fosse possível 

orientar o estudo de suas causas, comparar os 

resultados do tratamento e estabelecer uma 

comunicação universal entre os profissionais 

que atuam nessas equipes de 
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atendimento.
2
 

Apesar da ampla variação de fissuras 

e fendas labiais, foi preciso descrevê-las e 

classificá-las, de modo que fosse possível 

orientar o estudo de suas causas, comparar 

os resultados do tratamento e estabelecer 

uma comunicação universal entre os 



profissionais que atuam nessas equipes de 

atendimento.
2
 

Atualmente o tratamento considerado 

mais abrangente para os fissurados é realizado 

de maneira multidisciplinar, que visa a uma 

maior eficiência na reabilitação morfológica, 

funcional e psicosocial desses pacientes.
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Embora varie a severidade das fissuras e 

anomalias orofaciais, o tratamento 

multidisciplinar é sempre necessário para a 

reabilitação desses pacientes
4
, por isso existe a 

necessidade de um protocolo de atendimento e 

tratamento para os portadores de lábio e/ou 

palato fissurados. 

A equipe multidisciplinar deve ser 

composta por profissionais de várias áreas da 

saúde e áreas afins como: assistentes sociais, 

geneticista, pediatras, cirurgiões plásticos, 

fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos e 

nutricionistas. 

O tratamento de pacientes lábio e/ou 

palato fissurados, deve ser instituído logo após 

o nascimento, visando um tratamento global na 

reabilitação morfológica, funcional e 

psicosocial destes pacientes. O tratamento 

deverá ser iniciado com cirurgias plásticas 

reparadoras, denominadas de queiloplastia 

(cirurgia de lábio) e palatoplastia. Em seguida 

estes pacientes serão acompanhados durante 

todo o seu crescimento, quando receberão uma 

assistência interdisciplinar. As cirurgias 

secundárias de lábio e/ou palato, alongamento 

de columela, ou mesmo faringoplastia, são 

realizadas a partir dos quatro anos de idade.
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Em relação ao protocolo cirúrgico, 

destacou-se que aos três meses de idade é feita a 

queiloplastia, aos 6-9 meses a palatoplastia, aos 

5 anos o refinamento da cirurgia no nariz em 

35% dos casos, aos 7-9 anos o enxerto ósseo em 

100% dos casos, aos 12-18 anos a rinoplastia 

(cirurgia de refinamento). A cirurgia 

ortognática é realizada em 20% dos casos, mas 

somente depois do crescimento do paciente.
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O protesista restaura ou reabilita as 

estruturas orofaciais que podem estar 

congenitamente ausentes ou mal formadas. 

Com a confecção da prótese consegue-se 

melhorar a mastigação, a deglutição, a fala e a 

estética. A participação do cirurgião plástico 

começa com a de determinação da época e do 

método para o fechamento do lábio. A 

assistente social atua como advogada do 

paciente em muitas situações, e auxilia na sua 

avaliação psicossocial, além de facilitar a 

comunicação entre a família e a equipe 

multidisciplinar. Já o psicólogo avalia as forças 

e as fraquezas do paciente no desenvolvimento 

cognitivo, interpessoal, emocional, 

comportamental e social, além de dar suporte 

emocional aos pais. O fonoaudiólogo é 

fundamental para o desenvolvimento da fala.
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O nutricionista é fundamental para 

evitar as defasagens no crescimento, uma vez 

que destaca os benefícios orgânicos do 

aleitamento materno, apresenta a alimentação 

adequada no pré, trans e pós-operatório, e no 

primeiro ano de vida do paciente com anomalia 

craniofacial.
 
Relata-se também a importância da 

fisioterapia para reeducar a respiração do 

paciente, preparando-o para o ato cirúrgico.  

O geneticista realiza aconselhamento 

genético a fim de orientar o paciente e família 

sobre os aspectos médicos da doença, incluindo 

o risco de recorrência, diagnóstico pré-natal, 

complicações, indicação de grupos de apoio, 

terapia e prognóstico. O aconselhamento 

genético é muito importante na educação em 

saúde e prevenção, quando orienta a família 

sobre as possibilidades de ocorrerem novos 

casos de fissuras lábio palatina na mesma 

família. 

O psiquiatra age nos casos que forem 

constatados distúrbios de comportamento dos 

pais e/ou pacientes. Temos também na etapa 

pré-cirúrgica o setor de casos, o qual tem a 

função de discussão, planejamento e 

documentação dos casos, e funciona 

concomitantemente com o setor de apoio. O 

setor de encaminhamento providência o 

agendamento do paciente para a equipe clínica 

cirúrgica específica.  

O setor de odontopediatria e ortopedia 

funcional são responsáveis pela correção e 

estabilização dos processos alveolares e 

palatinos dos maxilares quando necessário. No 

período pós-cirúrgico, quando houver 

comprometimento alveolar, segue com a 

ortodontia e ortopedia dos maxilares, através de 

estabilização da oclusão e acompanhamento do 

crescimento maxilar. O tratamento da fissura 

palatina também é dividida em etapas pré-

cirúrgicas (protética e ortopédica), cirúrgica e 

pós-cirúrgica.
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  O tratamento de um paciente com 

fissuras às vezes se estende por décadas e só 

será possível a reabilitação completa se o 
paciente estiver sempre presente nas 

reavaliações pela equipe multidisciplinar.
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A reabilitação completa de um paciente 

fissurado está na dependência direta da 



extensão do comprometimento anatômico. Em 

relação ao tratamento dos pacientes fissurados 

labiais afirmam que o protocolo deve ser 

dividido em etapas pré-cirúrgica, cirúrgica e 

pós-cirúrgica. Na etapa pré-cirúrgica temos o 

setor de triagem, o qual é composto por 

profissionais que tem o primeiro contato com o 

paciente, como: enfermeiros, obstetras, 

pediatras e odontopediatras. Sendo esses 

profissionais responsáveis pela identificação da 

deformidade e contato com o setor de apoio. 

Este setor é composto por psicólogos, 

psiquiatras e assistentes sociais, os quais são 

responsáveis, respectivamente pela análise do 

perfil sócio-econômico dos familiares e 

pacientes, e atuam como intermediários entre a 

família dos fissurados e as instituições 

assistenciais.
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Por volta de seis a nove meses, o bebê 

tem lábio e palato intactos (exceto alvéolo), 

alimentação e audição funcional. Com um ano 

há revisões com o cirurgião plástico; o 

fonoaudiólogo acompanha o desenvolvimento 

da fala; o ortodontista começa o seu programa 

de atendimento; e o otorrino faz avaliações a 

cada seis meses até que a audição se normalize. 

Aos quatro anos e meio são feitos os traçados 

cefalométrico e encontro da equipe 

multidisciplinar. A primeira consulta é marcada 

com o ortodontista antes da erupção dos 

primeiros molares. O enxerto do osso alveolar é 

realizado juntamente com o tratamento 

ortodôntico antes da erupção dos caninos. Dos 

treze aos dezoito anos avalia-se o crescimento 

facial e a necessidade de se fazer cirurgia 

ortognática.
9
  

O ortodontista desempenha importante 

papel no diagnóstico e no tratamento da fissura, 

pela confecção de fichas do paciente, necessária 

para o diagnóstico e plano de tratamento. O 

cirurgião bucomaxilofacial avalia a forma e 

função facial, e posição da mandíbula. A 

colocação de enxertos ósseos alveolares 

primários e secundários é outra importante 

função do cirurgião bucomaxilofacial.
6 

O propósito deste trabalho é analisar a 

interação de várias especialidades na 

reabilitação de pacientes lábio e/ou palato 

fissurados. Formular um protocolo de 

atendimento e tratamento multidisciplinar; 

formular um fluxograma de atendimento para 

ser utilizado em serviços especializados nesta 

anomalia.  

 

MÉTODO 
Estudo descritivo e analítico 

desenvolvido no Hospital Ophir Loyola (HOL), 

uma instituição pública de serviço e 

atendimento voltado aos pacientes pré-

cadastrados nos atendimentos de referência no 

Estado do Pará, entre eles os portadores de 

fissuras labiopalatais. 

           O trabalho foi realizado no serviço de 

atendimento multidisciplinar aos pacientes 

portadores de fissuras labiopalatais, o qual 

funciona em um bloco exclusivo no hospital 

supracitado para o atendimento desses 

pacientes, com serviços de cirurgia plástica, 

fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, 

odontopediatria, ortodontia, radiologia, 

pediatria e assistência social. De acordo com as 

diversas especialidades, o fluxograma atual dos 

pacientes no hospital é: acesso pela assistência 

social, seguindo para a pediatria, caso o 

paciente seja infantil. A seguir os pacientes são 

examinados por uma triagem conjunta 

composta por cirurgia plástica, odontologia e 

fonoaudiologia, sendo encaminhados para as 

áreas de psicologia, nutrição e fonoaudiologia. 

Esta utiliza recursos como laboratório de 

análise acústica e vocal na terapia. É realizada a 

avaliação anestesiológica para verificação do 

risco cirúrgico. Após o cumprimento desta 

etapa, o paciente será encaminhado a 

odontopediatria, ortodontia e radiologia. Então 

será submetido à intervenção cirúrgica do 

cirurgião plástico e bucomaxilofacial. Por fim é 

encaminhado à enfermagem (figura 1). 

  

 

 

 



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO REALIZADO NO SETOR DE FISSURADOS DO HOSPITAL OPHIR 

LOYOLA (BELÉM-PA) 

                                                        

                                                                       SERVIÇO SOCIAL 

 

 

                                                             PEDIATRIA 

      

   (TRIAGEM E AVALIAÇÃO CONJUNTA) 

(Cirurgia Plástica/ Odontologia/ Fonoaudiologia) 

 

                                                                                                                          Anestesiologia           

               Psicologia              Nutrição                       Fonoaudiologia            

   Laboratório de  

           Análise Acústica 

        

           Odontopediatria                         Radiologia 

 

                                                                                               

   

       Ortodontia                        Radiologia 

        

 

 Protesista  Cirurgia Plástica                Cirurgia Bucomaxilofacial 

 

 

                                                                       Enfermagem 

 
Figura 1: Protocolo de atendimento dos fissurados no Hospital Ophir Loyola; 

Fonte: Equipe de atendimento de fissurados do Hospital Ophir Loyola; 

 

Para a formulação de um protocolo de 

atendimento e tratamento multidisciplinar, que 

satisfaça as necessidades do setor de fissurados 

do HOL, foram entrevistados vários membros 

da equipe, das seguintes especialidades: serviço 

social, pediatria, cirurgia plástica, 

fonoaudiologia, odontopediatria, psicologia, 

nutrição, ortodontia, radiologia, cirurgia 

bucomaxilofacial e enfermagem. Durante a 

entrevista foi perguntado a função dos 

profissionais das referidas especialidades dentro 

da equipe, a demanda de pacientes e se havia 

necessidade de outras especialidades para 

compor a equipe em questão. Além disso, foi 

analisado a reabilitação de pacientes que 

estavam em tratamento no setor supracitado. 

            Foi elaborado também um questionário, 

com o objetivo que todos os profissionais da 

equipe multidisciplinar de tratamento de 

pacientes fissurados do HOL participassem na 

formulação deste protocolo que satisfaça as 

necessidades do referido hospital.  

          Os pacientes foram acompanhados em 

algumas consultas e reavaliações, por alguns 

membros do setor de fissurados do HOL. No 

pré-operatório geralmente foi observada a 



primeira consulta com o cirurgião plástico, e o 

encaminhamento da criança para a pediatria, 

odontopediatria e para a fonoaudiologia caso 

fosse necessário. Em condições sistêmicas 

normais o paciente era liberado para ser 

submetido a queiloplastia. 

            No pós-operatório, os pacientes tinham 

consultas com a pediatra e a nutricionista. 

Foram observadas também algumas seções de 

reabilitação da fonação no laboratório de voz do 

setor de fissurados do HOL e seus 

encaminhamentos para outras especialidades, 

como a psicologia e radiologia, de acordo com 

suas necessidades. Foi analisada também no 

centro cirúrgico a cirurgia de palatoplastia, 

geralmente realizada aos 12 meses de idade se o 

paciente estivesse em boas condições de saúde. 

 

RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa realizada 

sobre a atuação multidisciplinar dos 

profissionais do setor de fissurados do HOL 

serviram de base para a formulação de um 

novo protocolo que satisfaça as necessidades 

de atendimento aos pacientes ali tratados. 

 Nesse protocolo de atendimento e/ou 

tratamento, a reabilitação completa do paciente 

deverá ser seguida geralmente nesta seqüência 

(figura 2, 3 e 4): 

 Período embrionário: Caso for detectada 

uma fissura no feto, os pais deverão ser 

acompanhados pelo geneticista, pelo 

psicólogo e pela assistente social (neste 

período de tratamento mostrará o percurso 

a ser seguido para uma boa reabilitação); 

 Da 1ª semana ao 3º mês de vida: 

Informações sobre o tratamento serão 

dadas pela assistente social à família, que 

também receberá auxilio psicológico. A 

criança fissurada será consultada por 

pediatras visando o equilíbrio sistêmico 

das mesmas. Neste período de tratamento, 

a fonoaudiologia atua na tentativa de 

melhorar a sucção da criança, a 

odontopediatria faz procedimentos 

preventivos e educação alimentar, o 

protesista pode contribuir com a 

confecção de uma placa acrílica para 

vedar a fissura e facilitar na 

alimentação da criança. O terapeuta 

ocupacional ensinará técnicas de 

alimentação aos pais da criança 

juntamente com o nutricionista.  

 Do 3º ao 6° mês: Caso a criança esteja 

em boas condições clínicas, é realizada 

a queiloplastia pelo cirurgião plástico.  

 Do 6º ao 12º mês: É dada a seqüência 

com terapia clínica básica com a 

nutrição, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, odontopediatria, 

periodontia, pediatria, enfermagem, 

psicologia, assistência social e 

avaliações da audição com o otorrino a 

cada seis meses. 

 Do 12º ao 15º mês: É realizada a 

palatoplastia pelo cirurgião plástico, 

caso a criança esteja em boas 

condições sistêmicas. 

 Do 15º mês ao 5º ano: É feito o 

acompanhamento do paciente pela 

pediatria, psicologia, fonoaudiologia 

(laboratório de voz), nutrição, 

periodontia, prótese, odontopediatria, 

ortodontia, enfermagem, 

otorrinolaringologia e o refinamento da 

cirurgia. 

 Do 7º ao 8º ano: É realizado 

procedimento preventivo na dentadura 

mista do paciente pelo ortodontista. 

 Do 7º ao 9º ano: Nessa época 

geralmente já ocorreu a maior parte do 

crescimento craniofacial da criança, 

então é realizado o enxerto ósseo 

secundário pelo cirurgião 

bucomaxilofacial. 

 Do 9º ao 16º ano: É dado o início do 

tratamento corretivo dos dentes pelo 

ortodontista. 

 Do 13º ao 18º ano: Caso for preciso, o 

paciente será submetido à cirurgia 

ortognática pelo cirurgião 

bucomaxilofacial. 



 

 

 

ETAPA PRÉ-CIRÚRGICA 

 PERÍODO EMBRIONÁRIO: 

                                                                              serviço social 

 

 

 

                                                                                 psicologia 

 

 

                                                                                    genética  

 

 DA 1ª SEMANA AO 3º MÊS DE VIDA: 

 

                                                                serviço social 

                                                                                        

                                                                                 pediatria 

 

 

 

(TRIAGEM E AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR) 

 

medicina, odontologia, fonoaudiologia 

 

 

       nutrição                                                                                                                                            genética 

                                                                           psicologia                             

    cirurgia plástica          odontopediatria                            fonoaudiologia         terapia ocupacional 
 

 

Figura 2: Fluxograma da etapa pré-cirúrgica de atendimento de pacientes fissurados 

 
 

ETAPA TRANS-CIRÚRGICA PRIMÁRIA 

 DO 3º AO 6º MÊS DE VIDA: 

 

                                              Pediatria                    anestesiologia 

 

 

 
Cirurgia-plástica 

 

 

 

     enfermagem 

 

  



  

  

 DO 6º AO 12º MÊS DE VIDA: 

 

(TERAPIA CLÍNICA BÁSICA) 

nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontopediatria, 

pediatria, psicologia, otorrinolaringologia, serviço social 

 

 

 

 DO 12º AO 15º MÊS DE VIDA: 

 

                                                                                         Pediatria                       anestesiologia 

 

                                                                                                                

                                 radiologia                                     cirurgia-plástica 

 

 

               enfermagem     

 
Figura 3: Fluxograma da etapa trans-cirúrgica primária de atendimento de pacientes fissurados 

ETAPA PÓS-CIRÚRGICA PRIMÁRIA 

 DO 15º MÊS AO 5º DE VIDA: 

 

 

(TERAPIA CLÍNICA BÁSICA) 

pediatria, fonoaudiologia (laboratório de análise acústica), otorrinolaringologia, 

nutrição, psicologia 
 

 

 

 

odontopediatria 

 

                                           prótese                                                              radiologia 

 

                                                                                  ortodontia 

 

 

 

                                                 cirurgia bucomaxilofacial (análise do crescimento facial) 

 

 

 

 DO 7º AO 18º ANO DE VIDA: 

 

                 Cirurgia bucomaxilofacial (enxerto ósseo) 

 

              radiologia 

 

      Ortodontia (tratamento corretivo) prótese 

 

 

 

                                                                     Cirurgia bucomaxilofacial (cirurgia ortognática) 

 

 

 enfermagem 



 
Figura 4: Fluxograma da etapa pós-cirúrgica primárias de atendimento de pacientes fissurados; 

 
DISCUSSÃO 

A demanda de pacientes que procuram 

o setor de fissurados do HOL é muito grande e 

o prontuário de cada um deles é catalogado no 

arquivo digital, com cadastro numérico, 

fotografias digitais, tanto do pré, como do pós-

operatório. 

As cirurgias primárias (queiloplastia e 

palatoplastia) só são realizadas caso o paciente 

esteja em boas condições sistêmicas.
10, 11

 

Os resultados na reabilitação de 

pacientes com fissura labial e palatina é melhor, 

quando a equipe de tratamento interage uns com 

os outros, ou seja, conseguem o conceito de 

interdisciplinaridade.
12, 3, 9, 13

 

O protocolo de atendimento, o 

fluxograma e o tratamento de pacientes 

fissurados deve ser dividido em etapas pré-

cirúrgica, trans e pós-cirúrgica
7
, para melhor 

compreensão das fases de atendimento e 

tratamento desses pacientes, e entendimento de 

toda a seqüência para a reabilitação completa. 

O pediatra é o responsável pela 

avaliação sistêmica e tratamento da criança caso 

esta apresente intercorrências como virose, 

anemia, pneumonia, diarréia ou até mesmo 

problemas cardíacos.
14

 

O ortodontista juntamente com o 

cirurgião bucomaxilofacial, devem trabalhar 

com integração para saberem o momento certo 

da intervenção cirúrgica.
15

 A ortodontia 

desempenha uma função muito importante 

dentro da equipe de tratamento de pacientes 

fissurados, pois através dos traçados 

cefalométricos consegue-se fazer um 

planejamento mais preciso do enxerto ósseo, do 

tratamento ortodôntico e caso for necessário, da 

cirurgia ortognática.
9
 

A otorrinolaringologia deve fazer parte 

da equipe de tratamento de pacientes com lábio 

e/ou palato fissurados, pois estes pacientes 

apresentam problemas auditivos com muita 

freqüência.
16

 

A radiologia é fundamental no 

planejamento e tratamento cirúrgico de 

pacientes com anomalias craniofaciais, pois 

com radiografias convencionais, consegue-se 

analisar a adaptação do enxerto ósseo e da 

erupção dentária.
17

 Já a tomografia 

computadorizada, por apresentar uma imagem 

tridimensional, é indispensável no planejamento 

cirúrgico, devido apresentar uma imagem 

precisa do volume ósseo, da área da fissura e 

dos dentes próximos ao defeito anatômico.
18

 

O fonoaudiólogo acompanha o 

desenvolvimento da voz do paciente, e verifica 

se há necessidade de outra cirurgia para fechar 

o gap. Em caso de palatoplastia secundária é 

solicitada teleradiografia, nasofaringocospia, e a 

análise da voz do paciente é feita para 

indicarmos outra cirurgia de úvula. 

 A atuação do protesista na equipe de 

reabilitação de pacientes fissurados é muito 

importante, uma vez que este profissional 

consegue melhorar a deglutição, a fala e a 

estética desses pacientes, com a confecção de 

uma prótese de bulbo.
6
 

O atendimento de pacientes fissurados 

pela odontopediatria geralmente começa desde 

o início da idade (15 dias de vida), sendo a 

prioridade no começo do atendimento desses 

pacientes, voltada para a necessidade dos 

mesmos ganharem massa corporal, para 

poderem ser operados. O controle desse 

pacientes é mais rígido, do que em relação aos 

pacientes normais. As consultas são realizadas 

de 4 a 4 meses, dependendo de cada caso. O 

odontopediatra também faz limpeza da cavidade 

oral, extrações de dentes supranumerários e 

verifica a presença de má-oclusão. O 

prognóstico é melhor quando os pacientes 

começam a ser acompanhados desde os 1° dias 

de vida e quando voltam em todas as 

avaliações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A reabilitação de pacientes com fissuras 

lábio e/ou palato deve ser feita por uma equipe 

multidisciplinar experiente, sendo muito 

importante à interdisciplinaridade entre os 

profissionais reabilitadores. 

Em um setor de atendimento e 

tratamento de pacientes com anomalias 

craniofaciais, é indispensável à existência de 

um protocolo clinico e também de um 

fluxograma. 

 O protocolo e fluxograma formulados 

para satisfazer as necessidades do setor de 

fissurados do HOL facilitarão o atendimento, 
o tratamento, assim como a compreensão de 

todas as fases de tratamento dos pacientes.  

 



 

SUMMARY 

MULTIDISCIPLINAL TREATMENT IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WHO ARE 

BEARER OF CLEFT OF LIP AND/OR PALATE IN PUBLIC HOSPITAL 

 
Fabrício Mesquita TUJI, Tales de Assunção BRAGANÇA, Christiane de Freitas RODRIGUES and Dalvancy 

Pinheiro da Silva PINTO 

 

Objective: to analyse the interaction of several specialties in the rehabilitation of patients with cleft lip 

and/or palate, to formulate a protocol of service and multidisciplinal treatment; to formulate a flow 

chart based on the service protocol and treatment that satisfies the necessities of assistant in public 

hospitals. Method: study developed in the Hospital Ophir Loyola (HOL) in the multidisciplinal 

service, to the cleft patient of the state of Pará. A questionnaire was prepared when several members of 

the team of service, of the next specialties were answered for: social service, pediatrics, plastic surgery, 

phonoaudiology, pedodontics, psychology, nutrition, orthodontics, radiology, maxilla surgery and 

nursing, with the objective that all the professionals of the team were participating in the formulation of 

a protocol that satisfies the necessities of the above mentioned hospital. Results: in accordance with the 

results of the questionnaires answered by the professionals of each area, a flow chart of multidisciplinal 

service was formulated, including the necessities of each sector. Final considerations: the 

rehabilitation of patients with cleft lip and/or palate must be done by a multidisciplinal experienced 

team, being very important to the interdisciplinarity between the rehabilitation professionals, and 

essentially to the existence of a clinical protocol and also of a flow chart, formulated for the sector of 

cleft patients of the (HOL), what they will be essential for the service of the treatment and 

rehabilitation of the patients. 
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