
Centrinho 
de Bauru: 
a humanização 
no tratamento 
das lesões 
labiopalatais

Um grupo de professores 
realizou uma pesquisa 
na cidade de Bauru, 
na década de 1960, 
e constatou que uma 
em cada 650 crianças 
nascidas no município 
apresentava malformação 
congênita labiopalatal. 
O resultado da pesquisa 
inspirou a criação, em 
1967, de um serviço 
integrado de ensino, 
pesquisa e assistência 
social. Nascia assim o 
Centro de Pesquisa e 
Reabilitação de Lesões 
Labiopalatais, conhecido 
carinhosamente como 
“Centrinho de Bauru”

Noemi Regina Rocha Meneghin e o 
filho Heron, de dois meses
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O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
da Universidade de São Paulo (USP), localizado 
em Bauru, no interior do Estado, é um reconhecido 

centro de excelência no Brasil e no exterior. Pioneiro nos aten-
dimentos de fissuras labiopalatais (conhecidas popularmente 
como “lábios leporinos”), o “Centrinho de Bauru” foi durante 
muito tempo o único do país a prestar atendimento a pacientes 
com essas deformidades. Mantido pela USP e pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), o Centro possui convênios com entidades 
internacionais, muitas delas ligadas às atividades de pesquisa.
Formado por uma equipe multidisciplinar, o hospital tem cerca 
de 100 mil pacientes matriculados, dispõe de 91 leitos, realiza 
por volta de 500 cirurgias/mês (durante todo o ano de 2013 fo-
ram feitas 5.810 cirurgias) e presta anualmente quase 58 mil 
atendimentos ambulatoriais. 
Já há alguns anos, o “Centrinho” se preocupa em preparar pro-
fissionais da área da saúde para atuar em várias localidades do 
País. Esse esforço tem o objetivo de descentralizar o atendimen-
to, para que os pacientes possam dar continuidade ao tratamento 
iniciado em Bauru próximo de suas residências. Atualmente, 
existem 26 centros no país habilitados, fruto dessa ação de trans-
missão de conhecimentos e procedimentos específicos.

Humanização
A equipe de Enfermagem tem papel fundamental dentro da filo-
sofia de humanização no atendimento do “Centrinho de Bauru”. 
Ao todo, são 107 profissionais - entre enfermeiros e técnicos em 
Enfermagem - que atuam nos seguintes setores: ambulatório, 
centro cirúrgico, central de material e esterilização e internação 
(Unidade de Terapia Intensiva e Semi-intensiva). Como explica 
a Dra. Cleide Carolina da Silva Demoro Mondini, chefe técnica 
do Serviço de Enfermagem do “Centrinho” e coordenadora da 
Residência na Enfermagem do hospital, a humanização é uma 
das características marcantes do atendimento do “Centrinho de 
Bauru”. “É nossa marca registrada”, acentua a doutora, que inte-
gra a equipe do hospital desde 1983.
O Centrinho atende pacientes fissurados com ou sem síndro-

me/sequência associada, malformação craniofacial congênita, 
problemas de audição e implante coclear multicanal. No aten-
dimento de todas elas, a Enfermagem está presente. Segundo 
Mondini, a maior incidência no hospital é a Sequência de Pier-
re Robin (SPR), caracterizada por uma tríade de anomalias, 
micrognatia (queixo pequeno), glossoptose (queda da língua 
para trás) e fissura de palato (céu da boca aberto). A glossop-
tose é o problema mais grave, pois leva à obstrução das vias 
aéreas e a criança não consegue respirar. Os problemas respi-
ratórios ocorrem principalmente nos recém-nascidos e bebês 
menores de seis meses de idade.
De acordo com a chefe técnica, cerca de 90% dos casos que 
passam pelo “Centrinho” são da Sequência de Pierre Robin. 
“É preciso destacar o trabalho pioneiro da pediatra Ilza Mar-
ques no tratamento dessa sequência. Ela desenvolveu uma 
técnica, por meio da qual a passagem de uma cânula naso-
faríngea substituiu a cirurgia de glossopexia, que prendia a 
língua ao lábio, algo bastante incômodo para o paciente.
Além da humanização e do esforço para que sempre haja 
uma ação multidisciplinar dentro da unidade, ocorre ainda 
o aprimoramento constante da equipe, e também a transmis-
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são de know-how a profissionais de Enfermagem de outros 
pontos do País. “Todos os cursos e reciclagens são formas 
de divulgar o importante papel da Enfermagem nessa espe-
cialidade, e também uma maneira de disseminarmos o nosso 
conhecimento de anos e anos de experiência na área”, co-
menta a doutora.

Triagem
A chefe da Seção de Internação do “Centrinho de Bauru”, 
enfermeira Isabel Aurelia Lisboa, que trabalha no hospital 
há 25 anos, diz que é importantíssimo o acolhimento inicial à 
gestante que fica sabendo que seu bebê nascerá com alguma 
lesão labiopalatal. Criado pela Dra. Cleide, no início da déca-
da de 2000, o projeto transformou-se, em 2008, no Programa 
de Acolhimento da Gestante. Isabel relata que os hospitais e 
clínicas que fazem o ultrassom e verificam o problema enca-
minham a gestante ao “Centrinho”, para que esta receba todas 
as orientações necessárias durante a gravidez e aprenda como 
proceder após o nascimento do bebê. “Normalmente no quinto 

mês de gravidez, quando a gestante faz um ultrassom em 3D 
ou 4D, ela descobre se o bebê terá alguma lesão labiopalatal”, 
explica a enfermeira.
Segundo ela, o acolhimento é muito importante à futura mamãe 
que tem de trabalhar uma espécie de “luto”, pois aquele filho 
que ela esperava, do jeito que planejara, não existe mais. “Nós a 
ajudamos a superar o impacto inicial, a retrabalhar suas ideias e 
a aceitar a situação, demonstrando a ela que nada está perdido”, 
detalha.  
Isabel acentua que na entrevista inicial são quebradas aquelas 
ideias naturais, quando a mãe questiona Deus, tenta achar um 
caso similar na família, busca culpados, se pergunta “por que 
comigo?”. “Nesse momento, o enfermeiro faz o acolhimento e 
demonstra àquela mãe que nesta tarefa ela não estará sozinha, 
pois contará com todo o apoio do ‘Centrinho’ e de seus profis-
sionais”, destaca, garantindo que esse acolhimento forma um 
elo entre a gestante e a equipe de profissionais.
Na triagem inicial, além de observar a forma de realizar a ama-
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Os pacientes que vêm de longe encontram acolhimento na sede do Profis, localizada     em frente ao “Centrinho de Bauru”

Localizado em Bauru, o centro de referência realizou mais de 5.800 
cirurgias em 2013
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Os pacientes que vêm de longe encontram acolhimento na sede do Profis, localizada     em frente ao “Centrinho de Bauru”

mentação, a gestante aprende a fazer a higiene da boca do bebê, 
após a mamada, e também a ofertar o leite retirado do peito, na 
mamadeira, para o caso de problemas com a pega. Dependendo 
da lesão da criança, ela também aprende a introduzir e a retirar 
a cânula, aplicando todo o processo de assepsia. 
Isabel diz que é papel do enfermeiro esclarecer as primeiras 
dúvidas da gestante, como, por exemplo: “Meu filho vai con-
seguir mamar?” e “Com que idade meu bebê poderá fazer a 
cirurgia de correção?”. Dentro do protocolo do “Centrinho de 
Bauru” a cirurgia ocorre a partir dos três meses, desde que o 
bebê cumpra alguns requisitos como ter condições clínicas, la-
boratoriais, estar com o peso dentro da curva de crescimento 
e com o esquema vacinal em dia. “Há médicos que fazem a 
cirurgia com 24 horas de vida, o que desaconselhamos, pois 
essa prática coloca em risco a vida do bebê. Como a cirurgia 
é eletiva, deve ser feita somente quando a criança tiver boas 
condições de saúde”, recomenda.

Acolhimento
Noemi Regina Rocha Meneghin, mãe do bebê Heron, que 
tem dois meses de vida e nasceu com a Sequência de Pierre 
Robin, diz que o apoio do “Centrinho” tem sido impor-
tantíssimo. “Eu me surpreendi com a ótima qualidade do 
atendimento prestado pelo hospital. A equipe de Enferma-
gem é muito acolhedora e bem preparada. Além do que, 
no ‘Centrinho’ não se faz distinção de qualquer natureza. 
Todos somos tratados com o mesmo carinho e dedicação”, 
frisou Noemi. 
Embora a ultrassonografia seja uma rotina no pré-natal, 
não são todas as mães que passam pela orientação prévia, 
pois muitas ficam sabendo do problema somente após o 
parto. Mesmo assim, o “Centrinho” auxilia essas mamães 
nas tarefas de alimentação do bebê, higiene, tratamento, 
dentre outros detalhes. “Muitas têm medo de dar banho no 
bebê, então nós as ensinamos aqui e elas ganham segu-
rança para a tarefa”, reforça a chefe técnica do Serviço de 
Enfermagem. 

As enfermeiras Maria Tereza Cazal (Profis), Isabel Lisboa e Cleide 
Mondini (“Centrinho”)
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Recreação
As crianças maiores – de 3 a 12 anos – que se submeterão 
a algum tipo de cirurgia para correção de lesão labiopalatal 
participam do Programa “Criança Brinca com Brinquedo 
Terapêutico”, atividade que tem o intuito de desmistificar 
o momento da cirurgia. Segundo a Dra. Cleide, as crian-
ças são levadas para uma área de recreação e lá passam a 
brincar com avental, máscara, gorro, estetoscópio, frascos 
vazios de soro, seringas sem agulha etc. “A intenção é que 
elas percam o receio desses elementos que estarão presentes 
no momento da cirurgia. Durante a brincadeira, uma enfer-

meira orienta, de forma lúdica, sobre a importância de se 
alimentar corretamente e seguir todas as recomendações 
médicas. Muitas mães fotografam seus filhos com esses tra-
jes, e o clima fica bastante agradável”, reforça a chefe do 
Serviço de Enfermagem.
Ela afirma que a enfermeira que faz o contato no pré-opera-
tório é também a que estará dentro do centro cirúrgico, o que 
tranquiliza a criança, que poderá ficar internada de 24 a 48 
horas. Os cuidados com os curativos são repassados por uma 
enfermeira à mãe, para que a tarefa seja realizada em casa da 
melhor maneira possível. 

Papel social

Para dar apoio aos pacientes que não têm condições de pagar 
por uma hospedagem durante o período do tratamento, uma 
vez que todos os serviços do “Centrinho” são gratuitos, foi 
criada em 1975 a Sociedade de Promoção Social do Fissura-
do Labiopalatal (Profis), instalada defronte ao hospital. Se-
gundo a diretora, enfermeira Maria Tereza Cazal, a entidade 
é filantrópica e não recebe qualquer verba dos governos mu-
nicipal, estadual ou federal, nem da USP, mantendo-se com 
doações e participações em eventos beneficentes realizados 
na cidade. 
“Temos 80 leitos, divididos em masculino, feminino e berçá-
rio. Além disso, contamos com refeitório, brinquedoteca, ar-

mários, sala para descanso e banheiros com chuveiros. Quem 
nos procura está em atendimento ou acompanha determina-
do paciente, sendo que o encaminhamento para cá é feito na 
triagem do “Centrinho”, quando o serviço social do hospital 
percebe que o paciente não terá condições de pagar pela di-
ária, ou por várias diárias de um hotel ou pensão”, detalha 
Maria Tereza. A entidade oferece, além da hospedagem, café 
da manhã, almoço e ceia.
Segundo ela, passam pela sala de descanso da Profis cerca 
de 200 pessoas/dia, certamente, o espaço mais procurado da 
entidade, bastante amplo, e com um grande televisor. “Essas 
pessoas ficam aqui também enquanto aguardam o atendimen-
to, já pré-agendado, ou o transporte para sua cidade”, afirma a 
enfermeira, destacando a amplitude das tarefas exercidas pela 
Enfermagem no “Centrinho de Bauru”. 
De acordo com a Assistente Social da Profis, Fernanda Apare-
cida Fernandes Murakami, há pessoas que vêm ao local para 
um descanso de horas até aquelas que permanecem alojados 
na entidade por dois ou três meses, dependendo da complexi-
dade do tratamento exigido. Maria Tereza diz que o setor de 
Enfermagem dentro do “Centrinho de Bauru” é de extrema 
importância, “e a marca registrada da equipe é fazer tudo com 
amor”, frisa a enfermeira, diretora da Profis.
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