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“Why in the world are we here? 

Surely not to live in pain and fear 

Well, we all shine on 

Like the moon, and the stars and the Sun.” 

 

Instant Karma, John Lennon 





 

RESUMO 

 

 

Silva HLA. Atlas de cirurgia plástica na fenda labiopalatal [dissertação]. Bauru: 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 
2019. 
 

A ilustração médica é um instrumento fundamental para facilitar o entendimento das 

estruturas anatômicas, bem como alterações patológicas que afetam essas 

estruturas, contribuindo para o ensino e o desenvolvimento das Ciências da Saúde. A 

ilustração médica vem com a própria Medicina, como uma linguagem inteligível de 

fenômenos e estruturas biológicas. Ao longo da história, um grande arsenal de 

métodos de imagem foi empregado para a transmissão do conhecimento. Tais 

exemplos vão desde infográficos ilustrativos de reações celulares e moleculares até 

representações realistas de estruturas macroscópicas. A imagem não precisa de 

tradução, é uma linguagem universal. No âmbito da cirurgia, a ilustração pode auxiliar 

no entendimento da anatomia, reparos estruturais, protocolos terapêuticos utilizados, 

bem como os resultados esperados. Os benefícios podem ser vistos nas mais diversas 

áreas das ciências da saúde. Mas para isso os materiais didáticos devem ser 

constantemente atualizados, acompanhando o desenvolvimento de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é desenvolver e 

compilar ilustrações de protocolos e técnicas cirúrgicas aplicadas à fissura 

labiopalatina (FLP), a fim de auxiliar o desenvolvimento dos profissionais de saúde 

envolvidos com esses tratamentos. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento de um Atlas ilustrado de FLP, através da criação de ilustrações dos 

vários aspectos relacionados à FLP, incluindo: Embriologia; Anatomia da Velofaringe; 

Anatomia patológica na FLP; Classificação do FLP; bem como técnicas cirúrgicas de 

Queiloplastia; Palatoplastia; Rinoplastia e Faringoplastia. O Atlas foi desenvolvido 

combinando a literatura prévia na área com a experiência dos autores na área 

craniofacial. Todas as ilustrações foram desenvolvidas pelo primeiro autor usando 

suas habilidades como cirurgião plástico e sua experiência como ilustrador médico. 

Para a criação das ilustrações, várias técnicas foram utilizadas, isoladamente ou em 

combinação, incluindo lápis de grafite, aquarela, ilustração digital e vetorização. O 

Atlas foi concebido com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem de 

profissionais da saúde envolvidos com o gerenciamento de anomalias craniofaciais, 

particularmente a FLP. 

 

Descritores: Ilustração cientifica. Fissuras labiopalatinas. Atlas médico. 

 





 

ABSTRACT 

 

 

Silva HLA. Atlas of plastic surgery in cleft lip and palate [dissertation]. Bauru: Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Medical illustration is a fundamental instrument to facilitate the understanding of the 

anatomical structures, as well as pathological alterations that affect these structures, 

contributing to the teaching and the development of Healthcare Sciences. Medical 

illustration comes with Medicine itself, as an intelligible language of biological 

phenomena and structures. Throughout history, a large arsenal of imaging methods 

were employed for the transmission of knowledge. Such examples range from 

illustrative infographics of cellular and molecular reactions to realistic representations 

of macroscopic structures. The image does not need translation, it is a universal 

language. In the scope of surgery, the illustration can help in understanding the 

anatomy, structural repairs, therapeutic protocols used, as well as the expected 

results. The benefits can be seen within the most diverse areas of the healthcare 

sciences. But for this the teaching materials must be constantly updated, 

accompanying the development of new knowledge. In this sense, the objective of the 

present study is to develop and compile illustrations of protocols and surgical 

techniques applied to Cleft Lip and Palate (CLP), in order to assist the development of 

health professionals involved with these treatments. To do so, the aim of this work was 

the development of an Illustrated Atlas of CLP, through the creation of illustrations of 

the various aspects related to CLP, including: Embryology; Anatomy of the Velofaringe; 

Pathological anatomy in CLP; Classification of CLP; as well as surgical techniques of 

Queiloplasty; Palatoplasty; Rhinoplasty and Pharyngoplasty. The Atlas was developed 

combining prior literature in the area with the experience of the authors with craniofacial 

care. All illustrations were developed by the first author using his skills as plastic 

surgeon and his experience as a medical illustrator. For the creation of the illustrations 

several techniques have been used, alone or in combination, including graphite pencil, 

watercolor, digital illustration and vectorization. The Atlas was designed with the 

objective of optimize the learning process of healthcare professionals involved with 

management of craniofacial anomalies, particularly CLP. 

 

Keywords: Scientific illustration. Cleft lip and palate. Medical atlas 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A literatura médica é abundante na descrição textual da Fenda Labiopalatal 

(FLP), e também em livros ilustrativos das técnicas cirúrgicas que compõe o 

tratamento dessa patologia. O aprendizado dos diferentes protocolos e técnicas 

cirúrgicas executadas pelo médico cirurgião plástico ou outros profissionais de saúde, 

compreende além do estudo teórico (MILLARD, 1976; SOMMERLAD, 2003), também 

estágios no qual o profissional ou aluno pode acompanhar presencialmente os 

procedimentos. Esse aprendizado varia em qualidade dependendo do campo de visão 

da cirurgia ao qual o aluno é exposto. No caso das cirurgias necessárias para o 

gerenciamento da FLP, o campo visual é limitado pela abertura da boca, 

principalmente no bebê. 

A complexidade tridimensional das estruturas anatômicas de interesse na 

FLP, associada à impossibilidade de se obter um campo operatório amplo, muitas 

vezes restringe a compreensão até mesmo para o cirurgião e não apenas do 

estudante ou residente, trazendo uma demanda por material didático que suprima 

essas dificuldades técnicas no aprendizado (MÉLEGA, 2002). Mesmo a fotografia não 

pode fornecer uma visualização concomitante de toda anatomia do palato duro, palato 

mole e faringe adequadamente. É preciso dispor de ilustrações criativas, abrangendo 

os diferentes ângulos de visualização, bem como mídias visuais mais esclarecedoras 

sobre o assunto (WYSZYNSKI, 2002). Neste contexto, acredita-se que o uso 

ilustrações anatômico-médicas bem como mídias visuais, por sua vez, permitem a 

exploração de diferentes ângulos de visualização sendo uma importante ferramenta 

para um melhor entendimento e ensino da complexidade anatômica das estruturas 

envolvidas no cirúrgico da FLP. 

De fato, a ilustração médica e científica é mais efetiva que a fotografia, no 

sentido de ser didática (HAJAR, 2017). A fotografia é a reprodução da realidade tal 

qual se apresenta, e embora seja fiel, não se presta dedicadamente ao ensino. 

Fotografias limitam-se tecnicamente ao escopo da lente, da luz e das cores possíveis 

(SKOOG, 1974). A ilustração é livre para otimizar o aprendizado, tirando da frente do 

campo de visão estruturas indesejáveis que atrapalhem e compreensão do 

procedimento, excluindo o sangue do campo operatório inerente ao ato cirúrgico, 
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clareando áreas improváveis, possibilitando a visão de espaços apertados e muito 

reduzidos, transformando a tridimensionalidade anatômica conforme a proposta de 

ensino-aprendizagem (VAN DE VEN; DEFRANQ, 2008). Adicionalmente, também 

vale ressaltar que, a fotografia da anatomia é afetada pelo trabalho de dissecação. 

Estruturas muito pequenas ou frágeis, perdem sua configuração normal após a 

dissecção, e sua morfologia post mortem não reproduz seu aspecto in vivo com 

fidelidade, no caso de imagens baseadas em peças anatômicas. Por outro lado, a 

ilustração pode burlar essas limitações, facilitando sobremaneira a compreensão do 

observador (SALYER; BARDACH, 1999; MÉLEGA, 2002).  

Neste sentido, a Figura 1, a seguir, apresenta exemplos de imagens 

fotográficas e suas respectivas ilustrações, considerando-se face oral do palato duro 

e mole, permitindo uma comparação entre as limitações da fotografia (Figura 1A) 

frente às vantagens didáticas da ilustração médica (Figura 1B). Enquanto a fotografia 

apresenta uma imagem real das estruturas, a ilustração faz uso de cores, texturas e 

simplificações esquemáticas para salientar os aspectos de interesse para os detalhes 

do procedimento sendo ilustrado. Ou seja, a ilustração complementa e amplia a 

função didática da fotografia ao permitir a visão de estruturas anatômicas subjacentes, 

clareza visual, ausência de sangue, simplificações esquemáticas.  
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Fonte: Próprio autor.  

Figura 1 -  Cirurgia de Furlow representada: A: fotograficamente; B: ilustrada, com simplificação e 
maior clareza das estruturas de interesse 

 

É importante ressaltar que ilustração médica no ensino em ciências da saúde 

é indiscutível e data desde 1600 d.C. (HERRLINGER, 1970). A própria evolução da 

ciência dependeu, nos seus primórdios, exclusivamente da capacidade artística de 

ilustradores pioneiros em representar esquematicamente seus conhecimentos acerca 

da anatomia do corpo humano (HAJAR, 2002, 2011). Ainda hoje, ilustrações do 

reconhecido Gray’s Anatomy, publicado originalmente em 1858, ainda são 

reproduzidas em artigos e livros atuais - a última edição foi publicada em 2015 

(STANDRING, 2015). Ou ainda podemos citar o Atlas Sobotta, cuja primeira edição 

data de 1904 e ainda figura entre os livros mais importantes de Anatomia (PAULSEN; 

WASCHKE, 2013). É difícil encontrar outro exemplo de material didático que resista 

tanto tempo como a ilustração médica. De fato, isso se deve não somente a qualidade 
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técnica dos materiais desenvolvidos por estes ilustradores, como também ao fato de 

que a anatomia é uma disciplina em certa medida estável, devido a sua natureza 

descritiva (HAJAR, 2011; PAULSEN; WASCHKE, 2013). Além disso, devido ao 

trabalho extenso e dificuldades técnicas em se obter esse tipo de ilustração, pode-se 

explicar o motivo da reprodução repetitiva das mesmas ilustrações em diversos livros 

ao longo de décadas e séculos.  

A anatomia tanto normal quanto patológica do palato já foi representada 

previamente na literatura (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; BENNUN et al., 2016), 

assim como muitas das técnicas cirúrgicas empregadas para o tratamento da fissura 

(MILLARD, 1976; MALEK, 2001; WYSZYNSKI, 2002; TRINDADE; SILVA FILHO, 

2007; BENNUN et al., 2016). Em termos históricos é relativamente recente a descrição 

mais detalhada da anatomia dos músculos velofaríngeos e sua contraparte patológica, 

como por exemplo realizada por Sommerlad (BOORMAN; SOMMERLAD,1985). A 

própria técnica cirúrgica de Sommerlad ainda não foi representada apropriadamente 

de forma ilustrada como observado no trabalho de Sommerlad (2003). Da mesma 

forma, demais técnicas (como técnicas de Spina, Millard, Furlow, von Langenbeck 

modificada, por exemplo) e modificações implementadas pelos cirurgiões (conforme 

usadas no reparo primário da FLP), ainda podem ser ilustradas de maneira a favorecer 

o ensino destes procedimentos. Na literatura científica nos apoiamos em diversas 

referências que muitas vezes versam sobre os mesmos assuntos, uma vez que cada 

uma delas abrange um determinado tópico de maneira mais vantajosa que os demais. 

Nenhuma obra é completa, apresentando sempre suas qualidades e fragilidades. 

Assim, mesmo publicações ricamente ilustradas, podem ter aspectos ainda não 

explorados para otimização dessas ilustrações, como por exemplo, apresentação de 

novos ângulos, isolamento e simplificação de estruturas anatômicas, esquematização, 

detalhamento, amplificação e colorização (SHPRINTZEN; BARDACH, 1995). 

Neste contexto, propõe-se no presente estudo o desenvolvimento de um Atlas 

ilustrado de FLP, abrangendo desde a embriologia, as características 

anatomopatológicas das FLP, até as técnicas cirúrgicas utilizadas no seu tratamento. 

É importante ressaltar, que este Atlas irá compilar técnicas e procedimentos 

desenvolvidos pela equipe de cirurgia plástica no âmbito do Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC); sendo que, por 
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meio deste material, tais técnicas poderão ser mais adequadamente divulgadas para 

a comunidade médica, acadêmica e científica. 



 



 

2 OBJETIVO 
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2  OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um Atlas ilustrado de FLP, 

através da criação de ilustrações dos vários aspectos relacionados à FLP, incluindo: 

Embriologia; Anatomia da Velofaringe; Anatomia patológica na FLP; Classificação do 

FLP; bem como técnicas cirúrgicas de Queiloplastia; Palatoplastia; Rinoplastia e 

Faringoplastia.



 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este projeto não envolveu pesquisa em seres humanos ou animais, tendo sido 

dispensado de parecer pelo Comitê de Ética em Pesquisa. É um projeto de inovação 

e atualização que visou a criação de ilustrações, pelo próprio pesquisador, compondo 

um atlas ilustrativo dos diversos aspectos relacionados à FLP, abordando:  

a) embriologia da face;  

- formação embrionária dos lábios, nariz e do palato; 

b) anatomia relacionada à fenda labiopalatal; 

- nomina anatômica atualizada; 

- anatomia do lábio, nariz, palato e velofaringe; 

c) patologia da fenda; 

- embriologia; 

- etiologia; 

- classificação; 

d) cirurgias reparadoras; 

- queiloplastias; 

- palatoplastias; 

- faringoplastias; 

- rinoplastias. 

 

 

3.1  FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 

ILUSTRAÇÕES  

 

As ilustrações científicas foram desenvolvidas pelo pesquisador principal a 

partir de uma revisão das ilustrações existentes combinadas à observação de 

procedimentos cirúrgicos de reparo de FLPs. A fundamentação científica das técnicas 

cirúrgicas ilustradas estão de acordo com a literatura existente (BOORMAN; 
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SOMMERLAD, 1985; SALYER; BARDACH, 1999; MÉLEGA, 2002; WYSZYNSKI, 

2002; SOMMERLAD, 2003; VAN DE VEN; DEFRANQ, 2008; BENNUN et al., 2016), 

enfatizando-se os protocolos cirúrgicos atualmente usados no HRAC para o reparo 

primário da FLP.   

O pesquisador realizou estágios observacionais prévios em centro cirúrgico, 

e tem usado fotografias e ilustrações anatômicas pré-existentes para desenvolver as 

ilustrações propostas aprimorando os aspectos que podem facilitar o ensino, contando 

com a participação de uma cirurgiã plástica experiente na área de reparo primário da 

FLP a qual realizou a revisão do conteúdo juntamente com a orientadora do trabalho 

(ambas coautoras do Atlas). 

Optou-se por publicar o Atlas em formato digital pela facilidade de divulgação, 

transferência, portabilidade, economia e possibilidade de atualizações contínuas, sem 

as dificuldades que a publicação impressa apresenta. 

 

 

3.2  TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO 

 

Diversas técnicas foram usadas isoladamente ou em associação nas 

ilustrações: desenho com lápis grafite; ilustração com lápis aquarelável; ilustração 

digital com mesa digitalizadora (Figura 2) e software; ilustração vetorial. O exemplo 

típico das etapas da execução das ilustrações é mostrado na Figura 3, onde se vê a 

esquerda a realização de uma ilustração com lápis grafite que é digitalizado por 

escaneamento, e colorizado utilizando-se mesa de desenho digital (Figura 2), através 

do programa Adobe Photoshop. 
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Fonte: Próprio autor. 

Figura 2 - Computador dedicado a design, acoplado à uma mesa e caneta digitalizadora 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 3 -  Ilustração com lápis grafite à esquerda, Ilustração com mesa digitalizadora à 
direita 

 

 

3.3  FORMA DE DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado deste projeto é uma publicação digital, especificamente no 

formado PDF, devido à disseminação universal desse formato na internet, em 

computadores, tablets e smartphone. 



 



 

4 RESULTADOS 
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4  RESULTADOS 

 

 

O Atlas ilustrado de Fenda Labiopalatal foi desenvolvido com sete capítulos 

incluindo Embriologia da Face, Anatomia, Patologia das Fendas, Queiloplastias, 

Palatoplastias; Rinoplastias e Faringoplastias (Apêndice A). 

No capítulo Embriologia da Face foram incluídas as seguintes ilustrações: 

a) primeira semana; 

b) segunda semana; 

c) terceira semana; 

d) grastrução; 

e) notocorda; 

f) neurulação; 

g) embriologia da face; 

h) desenvolvimento dos lábios, cavidade oral e palato. 

No capítulo Anatomia foram ilustrados: 

a) músculos da face; 

b) anatomia do lábio; 

c) anatomia normal do palato; 

d) musculatura velofaríngea normal; 

e) músculo tensor do véu palatino; 

f) musculo levantador do véu palatino; 

g) inserções dos principais músculos velofaríngeos; 

h) cartilagens do nariz. 

No capítulo Patologia das Fendas foram abordados: 

a) definições; 

b) ilustrações das fendas típicas em visão frontal e crânio-basal; 



4 Resultados 
32 

c) disposição dos músculos velofaríngeos na fenda segundo Sommelad; 

d) deformidades nasais na fenda labiopalatal unilateral; 

e) classificação de Spina. 

No capítulo Queiloplastias foram abordados: 

a) queiloplastia de Spina nas fendas tipo 1; 

b) queiloplastia de Spina nas fendas tipo 2; 

c) queiloplastia de Spina nas fendas tipo 3: primeiro tempo; 

d) queiloplastia de Spina nas fendas tipo 3: segundo tempo; 

e) queiloplastia de Millard na fenda unilateral. 

No capítulo Palatoplastias foram abordados: 

a) histórico da palatoplastia; 

b) momento da cirurgia; 

c) histórico da anestesia em FLP; 

d) campo cirúrgico; 

e) técnica de von Langenbeck; 

f) técnica de Wardill-Killner; 

g) técnica de Ian Lilja; 

h) técnica de Veau; 

i) técnica de Furlow. 

No capítulo Rinoplastias foram abordados: 

a) técnica de McComb; 

b) técnica de Skoog. 

No capítulo Faringoplastias foram abordados: 

c) técnica de Hynes; 

d) técnica de Sanvenero-Rosseli. 
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O material foi publicado em formato PDF que pode ser visualizado com um 

leitor dedicado de PDF como o Adobe Reader, ou um navegador de internet como o 

Google Chrome, Internet Explorer, softwares universalmente disseminados nos 

dispositivos eletrônicos como computadores, notebooks e smartphones.  

O conteúdo e as ilustrações desenvolvidos para este trabalho foram avaliados 

pela orientadora e uma cirurgiã-plástica (coautoras do trabalho), ambas com mais de 

30 anos de experiência na reabilitação de anomalias craniofaciais. As sugestões 

foram incorporadas no material. 

Especificamente para avaliação deste trabalho para defesa desta dissertação 

junto ao Programa de Pós-Graduação do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Ciências da Reabilitação, na área de concentração Fissuras Orofaciais e Anomalias 

Relacionadas, os docentes aprovados pela comissão de Pós-Graduação como 

membros da banca poderão acessar o Atlas através de um link que será enviado em 

seus respectivos e-mails pessoais.  

Ao clicar nesse link, automaticamente será aberta uma janela do navegador 

de internet, em que os docentes poderão visualizar o Atlas para leitura em qualquer 

dispositivo com acesso à internet (computador, smartphone, tablets). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Sabe-se que o uso ilustrações anatômicas e médicas, assim como 

infográficos e outros esquemas didáticos, contribuem sobremaneira para o processo 

ensino-aprendizagem nas áreas médicas, principalmente no contexto das disciplinas 

cirúrgicas. Neste sentido, enquanto na cirurgia a fotografia apresenta o maior realismo 

das estruturas objetos de estudo, bem como do passo-a-passo das técnicas a serem 

empregadas, a ilustração médica foca-se na didática e na reprodução precisa do 

campo de visão de determinadas estruturas (SALYER; BARDACH, 1999; MÉLEGA, 

2002; HAJAR, 2017). Assim, o presente trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de um Atlas ilustrado de FLP, apresentado no Apêndice A desta 

dissertação e também em formato digital. Este Atlas abrangeu ilustrações desde o 

desenvolvimento das FLPs na fase embriológica até sua anatomopatologia no período 

pós-natal, bem como técnicas cirúrgicas utilizadas para seus respectivos tratamentos. 

Conforme abordado na sequência dos sete capítulos, a embriologia foi 

descrita inicialmente, abrangendo desde a primeira semana do desenvolvimento até 

a formação dos lábios, cavidade oral e palato, utilizando-se como base livros clássicos 

dessa área. Na sequência, um capítulo de anatomia da face focou-se principalmente 

nos aspectos relacionados à anatomia do bebê. Neste sentido, considera-se que o 

conhecimento anatômico e a diferenciação desses componentes no bebê e no adulto 

são primordiais para o entendimento das condutas e técnicas cirúrgicas abordadas 

em diferentes idades.   

No que diz respeito especificamente as FLPs, sabe-se que a literatura médica 

conta com uma ampla variedade de descrições textuais dos protocolos e técnicas 

cirúrgicas executadas neste âmbito (MILLARD, 1976; SOMMERLAD, 2003). Como 

previamente citado, embora a anatomia tanto normal quanto patológica do palato já 

tenha sido representada na literatura (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; BENNUN et 

al., 2016), assim como protocolos cirúrgicos das FLPs (MILLARD, 1976; MALEK, 

2001; WYSZYNSKI, 2002; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; BENNUN et al., 2016), 

não encontramos atualmente trabalhos (livros ou artigos) que fornecessem essa 

compilação visando a facilitação do aprendizado de cirurgiões plásticos, bem como 

outros profissionais da equipe multidisciplinar envolvida nos tratamentos das FLPs. 
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Assim, o Atlas apresentado mostra aspectos modernos sobre a anatomia das 

FLPs, como por exemplo, a disposição dos músculos velofaríngeos na fenda segundo 

o professor Sommerlad (BOORMAN; SOMMERLAD, 1985). Vale ressaltar, que tais 

ilustrações contaram com a correção pessoal do próprio cirurgião, Dr. Brian 

Sommerlad, por ocasião da sua visita ao Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais em março de 2017. De fato, tal descrição mais detalhada da anatomia 

dos músculos velofaríngeos e sua contraparte patológica ainda não tinha sido 

representada apropriadamente de forma ilustrada no trabalho de Sommerlad (2003). 

Na sequência, no capítulo Queiloplastias procuramos abordar as técnicas de 

Spina (fendas tipo 1, 2 e 3) e Millard (para a fenda unilateral), assim como as técnicas 

de palatoplastias, faringoplastias e rinoplastias mais disseminadas ou que tiveram 

alguma importância atual ou história no HRAC-USP. Como observado, essas técnicas 

foram ilustradas de maneira a favorecer o ensino destes procedimentos, uma vez que 

o campo visual de interesse é limitado pela abertura da boca, principalmente no bebê. 

Mais do que realismo, essas ilustrações objetivam serem reduzidas à informação 

fundamental de cada aspecto anatômico ou procedimental, de forma a simplificar e 

facilitar o entendimento de cada assunto.  

Finalmente, ressaltamos que para a produção deste Atlas, foi necessário o 

emprego do conhecimento prévio médico, cirúrgico e artístico do autor, aliado a 

avaliação da orientadora e uma cirurgiã-plástica (coautoras do trabalho), ambas com 

mais de 30 anos de experiência na reabilitação de anomalias craniofaciais. Tal 

experiência e trabalho multidisciplinar foi imprescindível para a precisão no 

desenvolvimento das ilustrações.  

Esse é um trabalho que não tem a aspiração de ser conclusivo. Por ser uma 

publicação digital, certamente sofrerá atualizações constantes, baseadas na 

confecção de novas ilustrações e correção das mesmas já apresentadas conforme a 

colaboração crítica desta banca inicialmente e dos futuros leitores: profissionais, 

estudantes, pacientes e familiares. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pesquisadores, estudantes e profissionais necessitam do acesso à ilustrações 

que possibilitem o ensino das abordagens de tratamento implementadas na 

instituição. O presente atlas é uma contribuição neste sentido uma vez que apresenta 

ilustrações que abordam uma revisão de conteúdos necessários para o entendimento 

da FLP e também ilustrações de procedimentos implementados na instituição.  
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APÊNCIDE A - Atlas ilustrado de Fenda Labiopalatal com sete capítulos incluindo 

Embriologia da Face, Anatomia, Patologia das Fendas, 

Queiloplastias, Palatoplastias; Rinoplastias e Faringoplastias  
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