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Resumo: O presente estudo consiste em demonstrar a importância da atuação do 
Assistente Social em prol da garantia de direitos às pessoas com Fissura Labiopalatina. 
Nesse sentido, o trabalho considera tanto a reabilitação de forma integral quanto a inclusão 
social desses sujeitos na coletividade. Apresenta uma análise da Política de Saúde no 
Brasil, enfatizando a necessidade de operacionalizar a integralidade no cuidado a ser 
dispensado às diversas necessidades manifestas pelos sujeitos, no que concerne à sua 
saúde. 

 Palavras-chave: Integralidade; Fissura Labiopalatina; Política 
de Saúde. 

Abstract: The present study is to demonstrate the importance of the role of the social worker 
towards ensuring rights for those with Cleft Lip and Palate. In this sense, the work considers 
both the rehabilitation holistically as social inclusion of these individuals in the community. 
Presents an analysis of health policy in Brazil, emphasizing the need to operationalize the 
completeness in care to be applied to the various obvious needs by subject, with regard to 
your health. 
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1.   INTRODUÇÃO 
  

Este artigo traz à pauta a Política de Saúde, com vistas a apresentar um recorte acerca do 

processo histórico da saúde no Brasil, afirmando-se como um direito de todos. Traz a 

importância da Reforma Sanitária, que instituiu o SUS consolidado pela CF/88, entendida 

como um direito universal e dever do Estado. Nesse enfoque, o SUS buscou acolher todos 

os indivíduos de forma integral. Para isso, foi proposta uma discussão sobre a garantia da 

integralidade, que é um dos principais princípios do SUS, mas que, mesmo assim, ainda 

encontra limites na sua instituição. 

Essa integralidade corresponde ao atendimento das necessidades do sujeito como um todo, 

permitindo um real desenvolvimento do cuidado em saúde, cuidado esse que é analisado 

aqui, com um recorte analítico, por meio do enfoque na atenção à Fissura Labiopalatina. 

Desenvolver uma análise teórico-metodológica, partindo dos pressupostos da dialética 
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crítica para respaldar a caracterização social e econômica que se estabelece no contexto da 

garantia de direitos a pessoas com Fissura Labiopalatina. 

 

2.  OBJETIVO 

 

Demonstrar a importância do trabalho do Assistente Social, no processo de reabilitação das 

pessoas com Fissura Labiopalatina. 

 

3.  JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa partiu da necessidade de desenvolver uma análise sobre a importância do 

atendimento integral aos usuários com fissura labiopalatina atendidos no PRÓ-FACE 

Serviço da Face do Círculo, em Caxias do Sul-RS.  Neste sentido, o entendimento quanto à 

categoria integralidade iniciou pela equipe de trabalho, com vista a facilitar o acesso à 

garantia de direitos. 

 

4.  MÉTODO EMPREGADO 

 

Foi realizado um estudo exploratório, embasado no método dialético. Conforme  Santos 

(2007, p. 01) “o objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto 

ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, você 

conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses”. 

Este método permite, portanto, contemplar as relações teóricas e análise crítica acerca do 

objeto estudado.  

 

5. A INTEGRALIDADE NO CUIDADO: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA NACIONAL DE 

SAÚDE 

 

A saúde no Brasil sempre apresentou problemas de estruturação, porém vem construindo 

um processo de evolução na busca pela promoção da saúde. 

 

Na década de 1950 e início da de 1960, com o aumento dos gastos com a 
saúde pública, buscava-se melhorar as condições sanitárias da população 
em geral, com ênfase nos quadros de parasitose e diminuição de morbidade 
e mortalidade infantil, nos anos 1970, a política nacional de saúde passou 
por tensões políticas em face da necessidade de ampliação dos serviços, 
recursos financeiros e sua disponibilização, interesses empresariais e 
emergência do movimento sanitarista. Nessas condições, o Ministério da 
Saúde, ainda que de forma limitada, retomou a implantação de medidas de 
saúde pública. (BRAVO apud SIMÕES, 2008, p. 126). 
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Nesse período, o sistema de saúde brasileiro foi se reestruturando, erradicando algumas 

epidemias. Foram elaborados planos de ação com vistas à saúde, inteirando-se de fatos 

que seriam relevantes à sociedade, demarcando o início de um novo sistema de saúde, que 

correspondesse às demandas então vigentes. 

Com tal evolução e com o surgimento de novas demandas, foi viabilizado um projeto de 

Reforma Sanitária que apresentava alguns conflitos provenientes do próprio sistema de 

privatização. Bravo e Matos (2007) demonstram que a trajetória do Sistema de Saúde Brasil, 

na década de 60 (séc. XX), foi turbulenta, pois se vivenciava uma crise no sistema: 

correspondendo ao conflito entre o Estado de Bem-Estar e o chamado socialismo real, que 

vinham se contrapondo à ordem do capital.  

A Reforma Sanitária surgiu no Brasil em meados dos anos 1970 e o enfoque principal desse 

movimento era constituir um sistema de saúde universalista, garantindo o acesso à saúde a 

todos os sujeitos, transformando-se em um direito universal, que se estendia à classe 

trabalhadora e a públicos vulneráveis. 

 

Universalidade, integralidade e equidade da atenção constituem um 
conceito tríplice, entrelaçado, quase um signo, com forte poder de expressar 
ou traduzir de forma muito viva o ideário da Reforma Sanitária brasileira. 
Neste texto, destaco e trabalho mais especificamente os temas da 
integralidade e da equidade, sem desconsiderar que não há integralidade e 
equidade possíveis sem a universalidade do acesso garantido. Dou ênfase 
a esses dois conceitos porque creio que a integralidade e a equidade [são] 
objetivos da atenção em saúde. A luta pela equidade e pela integralidade 
implica, necessariamente, repensarmos aspectos importantes da 
organização do processo de trabalho, gestão, planejamento e construção de 
novos saberes e práticas em saúde. (CECÍLIO apud PINHEIRO; MATTOS, 
2004, p. 113). 

 

Nesse cenário, constituiu-se uma nova sistemática que viabilizou um “modelo sanitarista 

gestado no processo da Reforma Sanitária. Os pilares sanitaristas são de saúde pública, 

baseados em princípios e diretrizes do SUS, propondo universalidade, integralidade e 

igualdade nos serviços de saúde”. (FERREIRA; ARAÚJO, 2014, p. 201-202).  

 
Desta perspectiva das politicas de saúde, o estudo sobre a relação entre 
demanda e oferta em programas ou serviços locais, com ênfase na 
integridade das ações, ganha notoriedade e pertinência para o campo da 
saúde coletiva. Isto implica a ampliação do escopo da análise de estudos 
destinados à compreensão na integridade, enquanto termo e princípio 
doutrinário, ao privilegiar a participação dos diversos atores sociais e suas 
práticas no cotidiano dos serviços de saúde. (PINHEIRO apud PINHEIRO; 
MATTOS, 2004, p. 68). 
 

Considerando essa nova perspectiva de trabalho, buscou-se ampliar os serviços para 

corresponder à nova ideologia, que surgiu com a concepção de que 
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democratização do acesso, universalização das ações, descentralização, 
melhoria na qualidade dos serviços com adoção de um novo modelo 
assistencial pautado na integralidade e equidade das ações. Sua premissa 
básica consiste na saúde como direito de todos e dever do Estado. 
(BRAVO, 2007, p. 46, grifo do autor). 

 

Nesse passo, identifica-se que o termo integralidade (LOBATO, 2012) já vem sendo 

utilizado corretamente para designar um dos princípios do SUS, buscando trabalhar o sujeito 

como um todo. A integralidade busca compreender o sujeito em sua totalidade, e essa nova 

sistemática gerenciou alguns envolvimentos do Estado com a sociedade civil.  

 
Neste sentido, Mendes (1997) destacou a importância da dimensão cultural 
no processo de construção do SUS, pois a relação entre atores 
governamentais e cidadãos – isso é Estado e sociedade – tende a englobar 
vários aspectos intrínsecos à dinâmica de uma sociedade, além de manter 
estreita relação com a dimensão político-ideológica, no que concerne a uma 
versão ampliada do processo saúde-doença. Esse fato evidencia uma 
compreensão ampliada do direito à saúde, na medida em que os conteúdos 
teóricos e práticos norteadores dessas práticas se aproximam da 
integralidade em duas dimensões: da atenção e do cuidado em saúde. 
(PINHEIRO; MATTOS, 2003, p. 20). 

 

Em uma palavra: essa prática buscou corresponder às necessidades da sociedade, 

oportunizando uma melhor qualidade de vida ao sujeito, indagando-se, principalmente, 

acerca do cuidado da vida, que tem 

 
ocupado os diferentes espaços das instituições e sociedade, sobretudo os 
espaços moleculares, das relações que se transformam em encontros e 
desencontros, características da política como ação concreta que foi 
definida com o objetivo de assegurar aos “indivíduos a atenção à saúde, 
dos níveis mais simples aos mais complexos, da atenção curativa à 
preventiva, bem como a compreensão, em sua totalidade, dos 
indivíduos/coletividades em suas singularidades”. (PINHEIRO; GUIZARDI 
apud PINHEIRO; MATTOS, 2005, p. 22-23, grifo dos autores). 

 

Em consequência, o SUS deve se organizar de forma a suprir toda a demanda 

correspondente às pessoas, 

 

prestando um atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo da assistência em outros níveis. As ações de 
promoção, prevenção e recuperação devem ser articuladas, tendo o perfil 
epidemiológico da população como base para o estabelecimento de 
prioridades. A estrutura de prestação de serviços deve ser ordenada de 
forma hierarquizada em níveis de complexidade crescentes, assegurando à 
população o acesso universal a todos os graus de atenção. (LOBATO, 
2012, p. 84). 

 

O projeto da Reforma Sanitária foi regulamentado em 1990, pela LOS, e tinha como 

premissa básica a defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado. A principal 
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proposta de reforma era a universalidade dos direitos sociais no que concerne ao acesso à 

saúde, como se lê: 

 

Apesar da consolidação do conceito de saúde como direito do cidadão e 
dever do Estado e das conquistas jurídico-institucionais (Constituição 
Federal de 1988 e Lei Orgânica de Saúde/Lei 8.080/90 e 8.142/90), a 
política de saúde no Brasil, na década de 90, passa por momentos distintos 
em relação à reforma sanitária. Num primeiro momento, as proposições de 
saúde como direito e o SUS são questionados pela ideologia conservadora 
e, num segundo, aparecem propostas de normatizações visando consolidar 
a contra reforma na saúde. (BRAVO; MATTOS, 2007, p. 197-198). 

 

Desde os anos 1980, ficou estabelecido, no Sistema Público de Saúde, que é direito do 

cidadão utilizar seus serviços e que é dever do Estado conceder benefícios a todas as 

pessoas. Entretanto, pode-se enfatizar que a saúde passou por um processo histórico 

turbulento e foi através de conquistas obtidas e garantidas pela CF/88, que muitas 

alterações relevantes foram obtidas quanto à saúde no Brasil: 

 

Direito universal e dever do Estado, acabando com discriminações 
existentes entre segurado/não-segurado, rural/urbano; As ações e serviços 
de saúde passaram a ser considerados de relevância pública, cabendo ao 
poder público a regulamentação, a fiscalização e o controle; Constituição do 
Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos em uma 
rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de atendimento 
integral, com participação da comunidade; A participação do setor privado 
no sistema de saúde deverá ser complementar, preferencialmente com as 
entidades filantrópicas, sendo vedada a destinação de recursos públicos 
para subvenção às instituições com fins lucrativos. (TEIXEIRA apud 
BRAVO; MATTOS, 2007, p. 97-98). 

 

Entende-se que essa organização amplia os serviços, correspondendo a um amplo acesso 

aos direitos relacionados à saúde. O SUS passa a ser um direito universal, preconizando o 

atendimento integral de todos os sujeitos, com fins de buscar a manutenção da vida e 

garantir qualidade de vida aos indivíduos, culminando com os direitos sociais, prescritos 

pela CF/88 e a Lei 8.080/1990. 

 

5.1  A Ampliação do SUS e sua Evolução 

 

A partir da implementação do SUS em meados dos anos 90 do século recém-findo, 

exigiram-se novas formas de arranjo do trabalho em saúde, e as reivindicações pós-

Reforma Sanitária desenvolveram a universalização, a descentralização e a participação 

popular. 

A política de saúde teve sua definição apresentada na CF/88, mas foi em 19 de setembro de 

1990 que ocorreu sua regulamentação via Lei 8.080/1990, que “trouxe disciplina relativa à 
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área da saúde, dispondo sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”. (MIRANDA, 

2007, p. 8). 

 

O SUS é estruturado pela regionalização, que é sua adequação às 
diferenças regionais, em vez de sua efetivação linear e igualitária; pela 
hierarquização de suas diversas instâncias operacionais, estruturadas 
segundo o grau das respectivas responsabilidades  e sob comando único; e 
pela integração dessas instâncias em nível nacional, estadual e municipal. É 
descentralizado, pois deve malear-se por diversos níveis de direção 
administrativa, a começar pelo municipal. E deve assegurar o atendimento 
integral, isto é, a toda a população, independente da doença, com realce 
nas medidas preventivas. (SIMÕES, 2008, p. 130). 

 

E, desde o seu surgimento, o SUS, em atenção às suas competências para a proteção e 

defesa da saúde, firmadas pela União, estabeleceu o funcionamento dos serviços e 

encargos de responsabilidade de cada uma das esferas. “A estrutura de prestação de 

serviços passa a ser ordenada de forma hierarquizada em níveis de complexidade 

crescentes, assegurando à população o acesso universal a todos os graus de atenção.” 

(LOBATO, 2012, p. 84). 

Diante disso, nas palavras de Lefevre e Lefevre (2004), a saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida e não como um objetivo de viver, correspondendo em todas as esferas, 

pois a saúde está relacionada às políticas, visto que, para se ter educação, habitação, entre 

outros benefícios, necessita-se de saúde.  

Neste viés, o SUS estabeleceu alguns princípios voltados à promoção da saúde, como 

ilustrado no quadro 1:  

Quadro 1 – Contexto atual do SUS 

Princípios constitucionais relativos à saúde 

Universalização 
Todo cidadão passa a ter direito à assistência à saúde, sendo a prestação 
desses serviços um dever do Estado, e a saúde é definida como atividade 
de relevância pública. 

Integralidade 
Porque a saúde da pessoa não pode ser dividida, devendo ser tratada 
como um todo. 

Saúde como 
componente da 

seguridade social 

O setor passa a integrar a Seguridade Social, pela primeira vez inscrita 
como direito universal no Brasil. A Seguridade Social prevê a integração 
das políticas e ações na área da saúde, previdência social e assistência 
social. 

Equidade 
O Sistema Público de Saúde deve reconhecer e tratar as diferentes 
necessidades da população sem discriminação de qualquer ordem. 

Sistema público com 
comando único 

Criação de um sistema de saúde nacional e unificado. O SUS é 
responsável pelo conjunto de ações e serviços de saúde, assistência 
médica, vigilância sanitária e epidemiológica e saúde do trabalhador, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e da indireta e das funções mantidas 
pelo Poder Público. 
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Descentralização e 
regionalização 

A descentralização constitui o eixo fundamental da Reforma Sanitária. O 
sistema único passa a ser de responsabilidade das três esferas de 
governo, sendo que cada um tem atribuições próprias. A provisão direta de 
serviços passa a ser de responsabilidade dos governos municipais, com 
assistência da União e dos estados. 

Participação do setor 
privado 

Atua de forma complementar, preferencialmente pelo setor filantrópico e 
sem fins lucrativos, por meio de contratos ou convênios, sem 
desvirtuamento da natureza pública dos serviços. 

Controle social e 
participação popular 

São constituídos Conselhos de Saúde nos níveis federal, estadual e 
municipal, de composição paritária entre representantes de usuários do 
sistema, profissionais e gestores. Os conselhos são instâncias obrigatórias 
em todos os níveis de governo e têm o objetivo de democratizar o Estado, 
ampliando a participação social. 

Fonte: Lobato (2012, p. 83-85) e Simões (2008, p. 135). 

 

Merece relevo referir-se que a implantação do SUS fez com que surgisse uma nova forma 

de trabalho na área da saúde, e uma das profissões que atuavam na saúde era a de 

Assistente Social, na visão de Costa (2000). A inserção do Assistente Social nos serviços de 

saúde é mediada pelo reconhecimento social da profissão e por um conjunto de 

necessidades que se definem e redefinem a partir das condições históricas sobre as quais a 

saúde pública se desenvolveu no Brasil. 

Esse profissional atua nas expressões da questão social, pautado pelos diversos 

instrumentos, com o intuito de abarcar as muitas expressões da questão social, nas diversas 

complexidades da saúde, e o SUS fez com que o Assistente Social viabilize diversos 

instrumentos para contribuir com a sociedade e fez com que beneficie todos os indivíduos, 

que necessitam de tratamentos ou procedimentos no sentido de que tenham uma melhor 

qualidade de vida. 

No período em tela, foram grandes as conquistas e contribuições para a profissão de tal 

forma que o Assistente Social encontra-se estabelecido entre o capital, o Estado e a 

sociedade tentando amenizar os conflitos entre classes.  

Avançando na análise, pode-se afirmar que alguns direitos sociais dirigidos às partes menos 

favorecidas conseguirão provar que estava havendo uma grande ampliação das demandas, 

pois que, por isso, foram criadas ações voltadas ao padrão de proteção social implementado 

pelo Estado e voltadas à redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição das 

desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. 

6.    FISSURA LABIOPALATINA 

 

Considerando que a saúde está relacionada ao processo de vida e às condições 

interpessoais de todos os indivíduos, no que tange à busca por qualidade de vida, buscam-
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se parâmetros para atender a todas as demandas, sejam elas físicas e mentais, sejam elas 

deficiências, malformações congênitas, entre outras. Ou seja, 

 

quando nos reportamos à noção de cuidado, não a apreendemos como um 
nível de atenção do sistema de saúde ou como um procedimento técnico 
simplificado, mas como uma ação integral, que tem significados e sentidos 
voltados para a compreensão de saúde como direito do ser. É o tratar, o 
respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento, em grande 
medida, fruto de sua fragilidade social. Essa assertiva tem sido 
frequentemente verificada em outras pesquisas que desenvolvemos, nas 
quais a ação integral é também entendida como o entre-relações de 
pessoas, ou seja, ação integral como efeitos e repercussões de interações 
positivas entre usuários, profissionais e instituições, que são traduzidas em 
atitudes como: tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e 
vínculo. (PINHEIRO; MATTOS, 2004, p. 134). 

 

Esse argumento encontra guarida nos autores que seguem, haja vista que alegam que 

a integralidade, assim concebida, como um termo plural, ético e 
democrático, sendo o dialogismo um dos seus elementos constitutivos, pois 
sua prática resulta do embate de muitas vozes sociais e, quando eficaz, a 
integralidade pode produzir efeitos de polifonia, ou seja, quando essas 
vozes se deixam escutar. Efeitos traduzidos em respostas positivas por 
aqueles que demandam o cuidado em saúde. (FIORIN; BARROS apud 
PINHEIRO; MATTOS, 2005, p. 21-22).  

 

Então, busca-se garantir todos os direitos relativos ao acesso à saúde voltado a um trabalho 

integral e ao cuidado. Nessa acepção, visualiza-se que a Fissura Labiopalatina necessita de 

tratamento integral voltado ao cuidado dos usuários, pois dependem de um tratamento 

extensivo, pois que, ao se analisar o contexto macro dessa patologia, se compreenderá a 

importância do acesso aos seus direitos correlacionados ao tratamento.   Essa fissura se 

caracteriza por uma abertura nas regiões do lábio e do palato (céu da boca), ocasionada 

pelo mau-fechamento do lábio e/ou do palato, sendo que “a fissura labiopalatina faz parte 

das anomalias faciais congênitas decorrentes da não junção dos processos faciais 

embrionários”, lembra Silva (1999, p. 10). 

Em virtude do não fechamento dessas estruturas no período adequado (na 4ª e na 12ª 

semanas de gestação), ocasiona a patologia, que pode ser unilateral, bilateral, completa e 

incompleta. Essas extremidades podem chegar a casos não muito graves (só o lábio), ou 

extremamente graves, que seria a deformidade completa do lábio e do palato. 

A malformação congênita é multicausal, ocorrerá uma convenção de fatores genéticos 

(hereditários) e/ou ambientais, como são exemplificados no quadro 3: 

Quadro 2 – Fatores ambientais e/ou hereditários  

FATORES AMBIENTAIS 

 

Doenças 

Ocupam um lugar de destaque na etiologia das FLPs, especialmente 
no primeiro trimestre da gravidez; epilepsia; toxoplasmose; varíola, 
sarampo, etc. 
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Drogas anticonvulsivantes 
Pesquisas têm demonstrado que essas drogas estão relacionadas à 
ocorrência de FLP. Usados geralmente por mães epilépticas, já que 
diminuem o ácido fólico no sangue. 

 

Sedativos 

Foi confirmado por diversas pesquisas, que a ingestão de 
benzodiazepínicos pelas mães de crianças com FLP foi quatro vezes 
maior do que por mães de crianças normais. 

 

Tabagismo 

As mães fumantes têm maiores probabilidades de dar à luz um filho 
fissurado. É notória na literatura a afirmação de que o fumo é mais 
frequente entre mães de crianças com FLP. 

 

Alcoolismo 

Estudo relacionado ao tema verificou que mães mantiveram certo 
grau de consumo de álcool durante a gestação apresentaram maior 
número de filhos com FLP. 

 

Agrotóxicos 

A correlação entre a utilização de agrotóxicos e a incidência de 
fissuras, embora não definida em pesquisa, gera hipóteses para 
estudos mais detalhados. 

 

Deficiência nutritiva 

Em estudos que relacionaram a classe social a deficiências nutritivas 
ficou comprovado que uma pequena parcela é de responsabilidade 
da alimentação inadequada na etiologia da FLP. 

 

 

Idade dos pais 

Há controvérsia no que concerne à correlação entre a idade dos pais 
e a incidência de FLP. Embora tenha sido observada relação com a 
idade paterna, baseada na causa provável da mutação do gene 
masculino devido à idade, há um aumento na incidência diretamente 
proporcional à idade dos pais para todos os tipos de fissura. 

Radiação Tem efeito sobre o embrião, devendo, portanto, ser evitada por 
mulheres grávidas. 

FATORES HEREDITÁRIOS 

Quanto aos fatores hereditários, tem sido afirmado que, para o geral da população, o risco de uma 
criança nascer com malformação congênita é de 3%, o que significa que, em cada cem crianças 
que nascem três apresentam uma anomalia qualquer, e, quando um dos cônjuges apresenta a 
anomalia, o risco é de 5%; após, ao nascer um filho com fissura, o risco sobe para 10% e, em 
seguida, para 20% após o nascimento de duas crianças com fissura, crescendo o risco nessa 
proporção. (COSTA apud SANTOS et al., 2004, p. 20). 
 

Fonte: CAPELOZZA FILHO et al; Costa. citado por Santos et al. (2004, p. 19-20). 

 

De acordo com estatísticas, o Brasil tem um grande número de pessoas com a Fissura 

Labiopalatina, sendo que o tratamento é bem extenso e acaba gerando uma demanda 

proeminente ao SUS, que não consegue suprir as necessidades dos mesmos. 

Nesse enfoque, um dos papéis do Assistente Social é direcionar esses usuários para que 

consigam a manutenção de sua vida com qualidade, garantindo seus devidos direitos, 

contribuindo, desse modo, para que os pacientes se utilizem de tais direitos, para o fim de 

solucionar o problema, tratando da patologia.  

A complexidade do tratamento é grande e a aceitação social é difícil, logo, cabe ao 

Assistente Social amparar e subsidiar o tratamento, orientar e informar todos os sujeitos, no 

sentido de que tenham uma maior conscientização acerca das possibilidades de melhora. 

O trabalho do Assistente Social e de outros profissionais engajados na prestação de 

serviços tem como propósito tratar dos problemas que a fissura agrega à rotina do paciente 

e de toda sua família. A atuação do Assistente Social exige dele, portanto, dedicação, já que 

o usuário deverá ter um acompanhamento dele visando à sua inserção social e familiar. 
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7.   RESULTADOS OBTIDOS 

  

Dessa forma, para responder ao objetivo desta pesquisa, assumiu-se o desafio de buscar 

conceitos para embasar e entender por completo essa demanda. Para isso, foi necessário 

ter a compreensão, de forma clara, da essência da profissão, o que contribuiu para melhorar 

a sua trajetória profissional, no desenvolvimento de ações em prol da garantia dos direitos 

sociais de todos os cidadãos. 

Refletir sobre respostas às necessidades de pessoas com Fissura Labiopalatina exigiu que 

se entendesse que cada sujeito tem suas particularidades, seus objetivos e que sempre 

almejam algo a mais e, portanto, cada passo dado representa uma conquista. Esses sujeitos 

são atores de sua própria trajetória de vida e, por isso, merecem o amparo do Sistema 

Público de Saúde.  

A partir do desenvolvimento da pesquisa, por meio do atendimento de usuários com fissura 

labiopalatina, verificou-se que por meio do trabalho articulado entre todos os profissionais do 

serviço, foi possível garantir o alcance das especificidades de cada sujeito e promover o 

acesso aos direitos sociais dos mesmos. 

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

O desenvolvimento deste estudo foi desafiador, uma vez que não existe literatura específica 

sobre a atuação do Assistente Social, especialmente em se tratando de acolher, orientar, 

escutar pessoas com Fissura Labiopalatina. Além disso, apesar de ser uma ação muito 

falada pelos profissionais dessa área, ou seja, a inserção do sujeito com essa malformação 

em seu meio social. 

Nesse contexto, é importante salientar a importância da atuação em equipe interdisciplinar, 

pois o trabalho se constrói considerando todos os aspectos do desenvolvimento 

biopsicossocial.   

Nesta reflexão buscou-se compreender as dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa, as quais constituem o saber profissional, relacionando prática e teoria e 

tendo em vista o anseio do profissional que é o de melhorar sua práxis.  

Dessa forma, concluiu-se que o trabalho do Assistente Social influenciará no contexto de 

garantia de inserção no mercado de trabalho de pessoas com a Fissura Labiopalatina, por 

meio da viabilização de caminhos adequados que assegurem aos sujeitos sua inserção, de 

forma integral. 
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