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Moção de apoio ao PL Nº 6565/2019 

 

 

Exmo. Sr. Sen. Nelsinho Trad 

Relator do PL 6565/2019 

 

 

 Ao cumprimentá-lo, vimos respeitosamente manifestar nosso apoio à aprovação do 

PL 6565/2019, apresentado pelo Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC), que “Institui o Dia 

Nacional de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina”, a ser celebrado anualmente, 

no dia 24 de junho. 

 A cada três minutos, um bebê nasce com fissura labiopalatina no mundo. No Brasil, 

1 bebê em cada 650 nascimentos é afetado por essa malformação que consiste na falha da 

fusão de lábio, palato (céu da boca) ou ambos.  

 Esta abertura entre boca e nariz leva a inúmeras dificuldades para o bebê se 

alimentar, crescer, falar, socializar, gerando risco de morte durante os primeiros meses de 

vida ou de marginalização, pelas anomalias dentárias, distúrbios de voz, fala e linguagem, 

dificuldades alimentares e as doenças auditivas que pode causar.  

 O tratamento é longo, custoso e muito complexo, por tratar-se de uma abordagem 

interdisciplinar com idades e condições de saúde específicas para a realização das inúmeras 

cirurgias reconstrutivas e estéticas, além dos essenciais tratamentos ortodônticos, 

fonoaudiológicos, psicológicos, pediátrico, otorrinolaringológico, dentre outros.  
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 Para isso, contamos atualmente com apenas 30 hospitais credenciados pelo SUS 

para oferecer este tratamento, sendo que a grande maioria está concentrada nas regiões 

sul e sudeste, dificultando ainda mais o acesso do paciente às intervenções necessárias.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o tratamento de indivíduos 

com fissura labiopalatina deve envolver uma equipe multiprofissional, com a participação 

de especialidades como a Fonoaudiologia, a Cirurgia Plástica, a Pediatria, a 

Otorrinolaringologia, a Nutrição, a Enfermagem, a Odontologia, a Psicologia entre outros, 

que promovam cuidados biopsicossociais com a finalidade de resolver problemas e atender 

às necessidades do indivíduo e de sua família, contribuindo para uma reabilitação física e 

emocional.  

 A instituição do Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina 

poderá ser objeto motivador de articulação de ações e fomento, assim como programas 

específicos de atenção à saúde especializada para pessoas com fissura labiopalatina, e 

promoverá a divulgação maciça de informações e orientações, reprimindo o preconceito e 

a prática de bullying. 

 Nesse sentido, reiteramos nosso apoio à aprovação do PL 6565/2019 e solicitamos 

que este documento seja juntado ao projeto. 

 

Assinam este documento: 

Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa 

As Fissuradas – ONG 

A Luz do Teu Sorriso – ONG 

Associação Brasileira de Motricidade Orofacial – ABRAMO 

Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais - FUNDEF (Lajeado/RS) 

Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio Palatina - Profis 
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Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ªRegião 

Conselho Regional de Fonoaudiologia – 3ªRegião 

Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6ªRegião 

Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ªRegião 

 

Brasília, 24 de junho de 2021. 

 

 

 

Silvia Tavares de Oliveira Andrea Cintra Lopes Danilo Mantovani 

Presidente CFFa Presidente Comissão de Saúde 
do CFFa 

Presidente da Comissão de 
Assuntos Parlamentares do CFFa 
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