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Resumo
Introdução
A frenectomia labial e lingual pode ser efectuado devido a várias razões
de ordem ortodôntica e periodontal, bem como funcional.
Objectivos
Este trabalho tem como objectivo uma revisão bibliográfica de literatura
sobre as várias técnicas e métodos usadas na odontopediatria, a sua
necessidade, a idade dentária para a sua execução, os seus riscos e contraindicações, pós-operatório e resultados.
Material e Métodos
Para a execução deste trabalho pretende-se pesquisar artigos
relacionados com o tema, publicados em revistas indexadas (Português/Inglês)
via web ou impressas em papel, com um limite de tempo de 2000-2010.
Desenvolvimento
O freio lingual, por vezes, pode apresentar alterações no seu tamanho,
dificultando algumas tarefas da língua podendo restringir a sua mobilidade. A
anquiloglossia é uma das anomalias deste freio caracterizando-se por uma
anomalia congénita, apresentando o freio lingual curto.
Existem dois tipos de freios labiais, os superiores e os inferiores. Ambos
têm características idênticas, a sua estrutura é dinâmica e modificável, estando
sujeita a mudanças de forma, tamanho e posição ao longo das diferentes fases
de crescimento e desenvolvimento. A sua tendência ao longo do tempo é de
diminuir o tamanho e importância, sendo na criança largo e grosso, ficando
mais fino e pequeno ao longo do desenvolvimento.
As inserções anormais do freio provocam uma tracção anormal dos
movimentos labiais podendo causar alterações nos tecidos periodontais,
aspecto estético desfavorável, afectar a fonação de algumas letras, induzir a
hábitos viciosos e interferir na escovagem dentária.
4

A frenectomia é uma boa resolução cirúrgica para os problemas do freio,
tanto lingual como labial. Esta técnica cirúrgica pode ser efectuada por várias
técnicas convencionais e a laser, apresentando diferença na sua execução, na
cicatrização e no pós-operatório.

Conclusão
Após a elaboração desta revisão bibliográfica é possível concluir que
existe grande controvérsia quanto à execução da frenectomia lingual e as suas
verdadeiras contribuições para a melhoria das funções da língua e uma maior
ponderação quanto à execução da frenectomia labial pois os existem diferentes
opiniões devido à idade ideal e a sua conciliação com o tratamento ortodôntico.

Palavras-chave: frenectomia lingual, frenectomia labial, anquiloglossia,
diastemas, freio labial, freio lingual.
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Introduction
The frenectomy lip and tongue may be made due to various reasons,
orthodontic, periodontal and functional.
Objectives
This paper aims to review a Bibliography of literature on the various techniques
and methods used in pediatric dentistry, their need, the dental age for its
implementation, risks and contraindications, postoperative care and outcomes.
Material and Methods
To implement this work aims to search for articles related to the subject,
published in refereed journals (Portuguese / English) web or printed on paper,
with a time limit of 2000-2010.
Development
The lingual frenum, sometimes, could present changes in its size,
hindering some language tasks that may restrict their mobility. The
ankyloglossia is one of the anomalies of this frenum and it is characterized by a
congenital anomaly, with a short lingual frenum. However there are other
settings, creating some controversy in relation to its better definition.
There are two types of labial frenum, superior and inferior. Both have
identical characteristics, its structure is dynamic and changeable, and subjected
to change shape, size and position during the different phases of growth and
development. Its trend over time is to reduce the size and importance, being the
child off and thick, becoming thin and small throughout development.
The insertions cause abnormal frenum traction, abnormal lip movement
may cause changes in periodontal tissues, poor aesthetic appearance, affect
the speech of some letters, inducing vicious habits and interfere with tooth
brushing. The median diastema interincisal has been another research target
because of its relationship with labial frenum.
The frenectomia is a good surgical resolution for frenum problems, both
lingual and labial. This aims to remove the brake, and its fibers. This surgical
6

technique may be accomplished by various conventional techniques and the
laser, showing a difference in their performance, healing and postoperatively.
Conclusion
After completion of this review we conclude that there is considerable
controversy regarding the implementation of lingual frenectomy and their true
contributions to the improvement of the functions of the language and a greater
weighting for the enforcement of labial frenectomy because there are different
opinions due to the ideal age and their reconciliation with orthodontic treatment.
Keywords: lingual frenectomy, labial frenectomy, ankyloglossia, diastema,
labial frenum, lingual frenum.
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Introdução
O freio lingual é uma “prega” de membrana mucosa

1,2,3

, estando este

localizado a partir da gengiva, cobrindo a face lingual da crista alveolar-anterior,
até à face póstero-inferior da língua.3 Este freio é constituído por tecido
conjuntivo fibrodenso e, por vezes, também por fibras superiores do músculo
genioglosso.4
Por vezes, o freio lingual apresenta alterações no seu tamanho,
dificultando algumas tarefas da língua e restringindo a sua mobilidade. Sendo
as limitações de mobilidade o sinal clínico mais óbvio, existem outros como: a
dificuldade em manter os dentes limpos, dificuldade em comer gelado, tocar
instrumentos de sopro, bem como a pronúncia de certos sons.5 Numa língua
considerada com função e movimento normal em protrusão e elevação chegam
a atingir mais de 30 milímetros de amplitude, enquanto em pacientes com esta
anomalia a amplitude não chega a metade.6 A anquiloglossia, é uma destas
anomalias e caracteriza-se por uma anomalia congénita, apresentando um freio
lingual curto.7 Esta pode ser observada em recém-nascidos, crianças, bem
como em adolescentes e adultos.2 Contudo, existem outras definições para
anquiloglossia, gerando assim alguma controvérsia em relação à sua melhor
definição.3,5

Em

vários

estudos

epidemiológicos,

a

prevalência

da

anquiloglossia varia de 0.1 a 10,7, sendo esta grande variação explicada
devido às controvérsias acerca da definição e diferentes diagnósticos por
diferentes investigadores.2 A média de crianças com anquiloglossia, entre
vários estudos efectuados, tem sido observada como maior em recém-nascidos
do que em crianças e adolescentes, o que para alguns investigadores pode
querer dizer que algumas formas intermédias podem-se solucionar com a idade
e desenvolvimento da criança.2 Em grande parte dos estudos acerca da
anquiloglossia, esta parece ter preferência pelo sexo masculino, não sendo isto
provado em todos os estudos.2,8
Existem dois tipos de freios labiais, os superiores e os inferiores.9 Ambos
tem características idênticas, sendo assim, pregas sagitais da mucosa alveolar
com a forma triangular, estando estas inseridas, de um dos lados na porção
mediana

da

vertente

vestibular

do

processo

alveolar

e

terminando
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aproximadamente quatro milímetros acima da papila interproximal do incisivos
centrais.10,11,12 Em condições normais esta insere-se no limite mucogengival,
assim sendo, na depressão em forma de “V” que separa a gengiva aderida da
mucosa alveolar. Este freio, no terceiro mês de vida intra-uterina, apresenta-se
bastante volumoso e extenso, inserindo-se profundamente na papila palatina,
criando um sulco que divide o arco alveolar em duas partes.13 O freio é uma
estrutura dinâmica e modificável e está sujeito a mudanças de forma, tamanho
e posição ao longo das diferentes fases do crescimento e desenvolvimento.
Este tende diminuir no tamanho e importância, sendo na criança largo e
grosso, ficando mais fino e pequeno ao longo do desenvolvimento.11,13 Num
estudo feito acerca da morfologia dos freios em crianças dos 0 aos 6 anos de
idade, foram considerados dois tipos de freios como mais comuns, os simples e
os tectolabiais persistentes, em que nos simples a sua prevalência aumentava
com a idade e nos tectolabiais diminuía. Este tipo de freio tem uma aparência
mais larga e grosseira que o simples.11
A função dos freios labiais é limitar o movimento ou parte do movimento
do órgão a que está ligado, ou seja, limitando parte do movimento dos lábios
impedindo movimentos exagerados.10
As inserções anormais dos freios provocam uma tracção anormal dos
movimentos labiais podendo assim levar a alterações nos tecidos periodontais,
que se podem traduzir em dificuldade de manter o autocontrolo do biofilme
bacteriano, aumento das recessões gengivais, podendo também provocar
doença periodontal.9 Esta interacção anormal dos freios pode ainda causar o
diastema mediano interincisivo, dificultar os movimentos labiais podendo assim
produzir um aspecto estético desfavorável, ou mesmo, afectar a fonação de
algumas letras, induzir a hábitos viciosos e interferir na escovagem
dentária.11,13 Para diagnosticar as anomalias do freio é necessário exame
clínico e radiográfico. Os sinais clínicos são: inserção baixa na margem
gengival ou na papila interproximal, isquemia da papila na face palatina quando
o freio é traccionado e a presença de diastema interincisal mediano.11 Na
radiografia periapical ou retroalveolar aos incisivos centrais superiores observase um “W” entre os incisivos centrais.9
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Uma boa resolução cirúrgica para estes problemas tanto a nível do freio
lingual, como nos freios labiais pode ser a remoção do freio. Esta define-se
como um procedimento cirúrgico com o objectivo de remoção do freio, podendo
esta ser efectuada com o intuito ortodôntico para encerrar diastemas
interincisivos, como para melhorar o movimento da língua melhorando assim as
suas actividades funcionais.14 Hirschfeld foi o primeiro autor a afirmar que a
frenectomia é recomendada quando os tecidos adjacentes aos dentes estão
em tensão, especificamente na gengiva marginal, causada pela inserção do
freio.10
A frenectomia é uma técnica de remoção do freio, tendo como objectivo
a eliminação do excesso de tecido livre interdentário, a redução da tensão dos
tecidos gengivais marginais, auxiliar a estabilidade e prevenção da recidiva de
diastemas e restabelecer a anatomia da região, podendo assim ser melhorada
a estética e evitando problemas periodontais. Estas podem ser efectuadas de
modo convencional com material cirúrgico como o bisturi e pinça ou com um
laser de tecidos moles.15 Estas duas técnicas apresentam várias diferenças
quanto ao nível da sua execução, da anestesia necessária, na sua técnica de
execução na cicatrização e no pós-operatório.14 A técnica a laser é mais
recente e tem vindo a ser estudada e melhorada, vindo a ganhar adeptos na
odontopediatria.14 Existem outras técnicas para além da frenectomia que para
alguns autores constituem uma boa alternativa a esta, como a frenotomia que
consiste na secção do freio sem o eliminar; e a reinserção do freio, que
consiste em mudar a sua inserção de posição.16
Este trabalho tem como objectivos:
1.

Uma revisão bibliográfica de literatura sobre as várias técnicas de

frenectomias e métodos usados na odontopediatria, a sua necessidade, a
idade dentária para a sua execução, os seus riscos e contra-indicações, pósoperatório e resultados.
2.

Descrição de um caso clínico sobre uma frenectomia labial

superior.
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Material e Métodos
Para a execução deste trabalho pretende-se que a pesquisa seja
composta por artigos com relação ao tema escolhido, publicados em revistas
indexadas (Português/Inglês) via web ou impressos em papel, com um
intervalo de tempo desde 2000 até 2010.
Foram escolhidos como motores de busca para esta pesquisa: Medline e
o Google Académico. Recorrendo à biblioteca da Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade do Porto, pretende-se recorrer à sua literatura
disponível, de modo a estender a pesquisa. Para auxiliar na pesquisa também
foram pesquisados artigos que se encontravam dentro do intervalo de tempo, e
que tinha servido de bibliografia para outros artigos.
Como critérios de exclusão de artigos serão artigos publicados antes de
2000, artigos com resultados obtidos em animais, artigos cuja língua não seja o
inglês ou português.
Com base nos critérios de inclusão foram considerados 26 artigos como
base científica deste trabalho. Dos 26 artigos, 4 são de revisão bibliográfica e
22 de investigação.
Como palavras-chave para a pesquisa foram escolhidas: frenectomia
lingual, frenectomia labial, anquiloglossia, diastemas, freio labial, freio lingual.
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Desenvolvimento
Frenectomia Lingual
As alterações do freio lingual podem ser devido à sua fixação, podendo
estar anteriorizado, ou quanto à sua extensão, nos casos em que este é curto.
Noutros

estudos

também

o

classificam

como

anteriorizado

e

curto

simultaneamente. Existem ainda outras pesquisas que os classificam como
mucoso curto, mucoso longo, de fixação mandibular e hipertónico fixado na
crista do rebordo alveolar.17 Estas situações podem diminuir a mobilidade da
língua, podendo assim prejudicar certas funções.2,4,6
Ainda existe alguma controvérsia em relação à remoção ou não, do freio
lingual. Para que esta seja indicada, para além da avaliação do odontopediatra,
é recomendada uma avaliação multidisciplinar, tanto pelo pediatra que
acompanha a criança desde o seu nascimento, como de um terapeuta da fala
ou de um otorrinolaringologista, sendo assim feito um correcto diagnóstico.1 Ao
longo do tempo, têm sido feitas inúmeras investigações acerca, das alterações
no freio, bem como a sua relação com as funções da língua. Apesar de em
muitas investigações se poder concluir que o freio alterado pode dificultar
algumas funções da língua, nem sempre são recomendadas as remoções
cirúrgicas.2,4
As investigações no sentido dos problemas da fala e sua relação com o
freio alterado têm vindo ao longo dos tempos a aumentar e a ter mais ênfase
nas pesquisas sobre anquiloglossia. Os problemas mais comuns estão
relacionados com as dificuldades de articulação da fala, pois este poderá ter
limitações quando realiza certos movimentos articulatórios e mais amplos e
elaborados, o que reduz a abertura da boca e os seus grupos consonatais. São
também conhecidos problemas em alguns fonemas tais como o z, d, t, s, l, n,
tendo especial dificuldade em enrolar a letra r.1,2,6 Os movimentos de protrusão,
retrusão, lateralização e vibração, estão retratados nesta pesquisa como
prejudicados. A indicação cirúrgica em freios anteriorizados depende da sua
fixação, pois está mais recomendada a cirúrgia quanto maior for a sua
anteriorização, caso contrário na literatura pesquisada, sendo recomendada
12

apenas a terapia da fala. Já em freios curtos e anteriorizados está quase
sempre indicada a frenectomia, não só devido às implicações na fala como
também na mobilidade, mastigação e deglutição.2,6,17 Apesar disto é
aconselhável uma maior pesquisa na comparação de resultados na fala antes e
depois da cirurgia, pois ainda não há provas suficientes sobre o seu real
benefício.2 Contudo não se verifica de forma significativa, que a fixação do freio
possa intervir com as características da fala.6,17 Por vezes, está recomendada a
cirúrgia, antes de se verificar a fala do paciente, sendo considerado nesta fase
mais fácil, e podendo ser feita sem anestesia. Este procedimento, para alguns
torna-se mais difícil com o desenvolvimento da criança, pois o freio vai ficando
mais estreito, mais vascularizado, os dentes vão erupcionando podendo
dificultar o acesso e o paciente odontopediátrico torna-se menos cooperativo.18
A amamentação pode ser um desses problemas, pois com a alteração
do freio lingual, o bebé pode ter problemas em succionar o leite do peito da
mãe, podendo até interferir com o seu peso. Tem sido alvo de investigação, a
anquiloglossia no recém-nascido e suas interferências durante a fase de
amamentação. Para estes casos pode estar indicada a frenectomia, apesar de
ser uma indicação controversa, e dependendo da resposta funcional da língua
nos movimentos desta durante a mamada. Com o objectivo de pesquisar a
anquiloglossia e a sua repercussão na amamentação, Ballard et al,
acompanharam 3036 bebés em aleitamento materno, no Cincinnati Children´s
Hospital Medical Center, nos Estados Unidos da América. Estes mediram por
um método quantitativo o nível de anquiloglossia, medindo a função da língua e
a aparência, facilitando assim a identificação de bebés com um grau importante
de anquiloglossia. Após esta avaliação criteriosa da função da língua, chegou a
conclusão que na presença de uma anquiloglossia significativa, a frenectomia
mostrou ser um tratamento que facilitou a amamentação nos 123 casos que
tinham sido indicados para cirurgia. Em virtude da remoção do freio,
observaram ainda uma melhoria no padrão de transferência do leite, bem como
no que diz respeito a problemas do mamilo da mãe e suas patologias da
mama.6,19,20
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A língua é um músculo fundamental para todas as funções orais,
incluindo a mastigação. Existem poucos trabalhos sobre o freio alterado e as
suas interferências na mastigação. Esta conduz o alimento dentro da cavidade
oral, facilitando a mastigação bilateral e alternada. Se esta se encontra com a
sua mobilidade limitada, as suas funções exercidas podem ser assim
prejudicadas. No único trabalho encontrado, conclui-se que os sujeitos com
alteração do freio tem maior dificuldade nos movimentos realizados com a
língua, apresentam modificações no modo de trituração dos alimentos e podem
apresentar uma maior contracção dos músculos periorais durante a
mastigação.6
Técnica cirúrgica
As técnicas convencionais têm os mesmos princípios básicos. O
primeiro passo é a anestesia, sendo esta a nível regional, infiltrando ambos os
nervos linguais. Seguidamente está recomendada a transfixação da língua com
fio de sutura, feita na estrutura muscular, situada próxima à ponta da língua.
Isto vai manter a língua elevada e numa posição superior, conseguindo assim o
acesso directo ao freio lingual. Com uma tesoura cirúrgica, secciona-se o freio,
na sua porção mediana, tendo cuidado para que não haja um corte excessivo.
De modo a facilitar a sutura pode-se dissecar bilateralmente dos bordos da
incisão. Antes de completar a sutura, efectuada por pontos simples, está
recomendado que o paciente execute movimentos livres da língua.21

Frenotomia
Este procedimento tem como objectivo cortar ou dividir o freio. Por poder
ser executado sem anestesia local e com o mínimo desconforto, sendo um
procedimento mais fácil para o paciente odontopediátrico. Contudo, alguns
autores recomendam o uso tópico de um gel anestésico para controlo da dor e
alívio das preocupações dos pais.

1

Wright sugere que deve ser sempre usada

anestesia local independentemente da idade do paciente ou da extensão da
sua inserção.10,22 Esta técnica de remoção parcial do freio ou sua reinserção
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pode ter algumas complicações incluindo infecções, sangramento excessivo,
recorrência da anquiloglossia devido ao excesso de cicatrizes, pode também
conduzir a novos distúrbios na fala desenvolvidos no pós-operatório e
desenvolver glossoptose devido ao excesso de mobilidade lingual.5

Frenectomia labial
Ainda existem muitas opiniões acerca da idade certa para efectuar uma
frenectomia. Fonseca recomenda que se espere pela erupção dos incisivos
laterais, procedendo a seguir à cirurgia.10 A maioria dos autores, contudo,
sugere que a frenectomia só pode ser efectuada, após a erupção dos caninos,
sendo esta uma altura em que se tem uma maior estabilidade das forças
eruptivas, aumentando assim as probabilidades de sucesso.6 Kotlow, afirma
que tem óptimos resultados se o procedimento estiver feito entre os 8 e os 18
meses de idade.10 As razões e os dados clínicos sobre o motivo, causas e
consequências dos freios anormais, também apresentam, na actualidade
alguma controvérsia sobre a verdadeira contribuição desta técnica cirúrgica.10
Dentro a literatura pesquisada foram encontrados vários motivos para a
realização deste procedimento. Esta cirurgia por vezes está aconselhada para
o encerramento de diastemas interincisvos. Keene descreveu o diastema
mediano como um espaço anterior maior que 0,5 milímetros entre as
superfícies proximais dos dentes adjacentes.11 Este também reportou que as
incidências entre o diastema maxilar e mandibular também apresentavam
diferenças, sendo que a incidência do maxilar era de 14,8% e a do mandibular
seria de 1,6%.11 Também Kaimenyi, no estudo da prevalência do diastema
mediano e a sua relação com o freio, em crianças entre os 4 e os 16 nas
escolas de Nairobi, no Kénia, concluiu que a prevalência dos diastemas no
maxilar seria maior do que na mandibula. Taylor referiu que a incidência do
diastema em crianças de cinco anos é de 97%, confirmando que a sua
incidência reduzia com a idade.11,15 O diastema mediano é maior quando a
criança é mais pequena, decrescendo do 2 aos 4 anos e aumentando
suavemente do 5 aos 6 anos. Isto pode ser explicado com o grande
15

crescimento dos 6 aos 8 meses da criança e com o grande crescimento
alveolar para acomodar os dentes permanentes, dos 5 aos 6 anos.13 Logo com
a erupção dos incisivos centrais permanentes maxilares, este espaço entre os
dentes pode ser considerado normal. Habitualmente só com a erupção dos
incisivos laterais e dos caninos é que este espaço reduz ou fecha.11,15,23 Angle
concluiu, que a presença de um freio anormal é causa para o diastema
mediano, sendo esta visão apoiada por outras investigações. Tait, pelo
contrário não apoia estas investigações, pois afirma que o freio é um efeito e
não uma causa para a incidência dos diastemas. O diagnóstico exacto do
diastema é essencial para o procedimento cirúrgico, pois existem outras
possibilidades de tratamento e por vezes também outras causas para este
diastema, que não o freio anormal. Se uma ampla camada de tecido, com base
na papila palatina e quando traccionada produz um branqueamento desta, é
possível prever que o freio terá uma influência desfavorável quanto ao
desenvolvimento da oclusão anterior. O correcto diagnóstico inclui a história
médica e dentária, exames radiográficos e clínicos e por vezes a avaliação do
tamanho dos dentes.11 A intervenção cirúrgica não está recomendada durante
a fase da dentição decídua.13 No caso em que o diastema é o motivo da
frenectomia, deve-se começar por avaliar a época mais oportuna e a sua
necessidade,

tendo

em

conta

os

conhecimentos

sólidos

sobre

o

desenvolvimento da oclusão e sobre a etiologia das más oclusões, permitindo
assim distinguir o diastema fisiológico do não fisiológico e que requer mesmo
tratamento.15 O freio labial, nas décadas iniciais do século passado era
considerado um factor etiológico primordial do diastema interincisivo na
dentição permanente, até que a partir de meados dos anos 40, análises críticas
começaram a modificar a interpretação do freio labial, e a frenectomia
preventiva deixou de ser um processo rotineiro. São também considerados
factores etiológicos da persistência do diastema interincisivo na dentição
permanente: a discrepância dentomaxilar positiva, no caso de o perímetro do
arco dentário exceder o somatório do diâmetro mesiodistal dos dentes
permanentes erupcionados nessa região; a agenesia dos incisivos laterais
superiores, que devido à falta destes dentes, o estímulo da força mesial dos
caninos para o fecho espontâneo não existe; a microdontia dos incisivos
laterais superiores, vai ocasionar a discrepância dentomaxilar positiva; a
16

hereditariedade, onde Gass sugeriu o modo autossómico dominante de
hereditariedade do diastema mediano; os factores ambientais como os hábitos
viciosos da criança como a sucção e a pressão lingual atípica; os
supranumerários mesiodens e patologias, que podem também impedir o
encerramento do diastema, pois funcionarão como impedimento físico.15,23
O diastema mediano superior pode ser causa ou consequência do freio
labial hipertrófico com inserção ao nível da papila incisiva e a sua regressão
pode ocorrer apenas com tratamento ortodôntico, sendo então desnecessária a
frenectomia prévia. Outros autores afirmam que o diastema patológico não se
fecha espontaneamente e que deve ser indicada a frenectomia e o seu
posterior fecho ortodôntico. Coutinho et al. relataram um caso de diastema
medindo 0,5 milímetros, num paciente de 8 anos de idade, onde se observou
regressão espontânea do diastema, após remoção do freio.23

Técnicas cirúrgicas
A frenectomia labial pode ser efectuada de modo convencional com
material cirúrgico como o bisturi e pinça ou com um laser de tecidos moles.11
Estas técnicas apresentam várias diferenças quanto ao nível da sua execução,
da anestesia necessária, na sua técnica de execução na cicatrização e no pósoperatório.14 Apesar da técnica cirúrgica ser relativamente simples e
sistemáticamente estudada, vários autores tem relatado modificações técnicas
e realizado diferentes análises, visando contribuir para a melhoria dos
resultados pós-cirúrgicos.10
Técnicas Convencionais
As técnicas convencionais apresentam algumas variações entre elas. De
um modo geral, a anestesia usada é do tipo infiltrativa por vestibular (quase
sempre precedida do anestésico tópico), complementada por palatino, ao redor
da papila incisiva; seguidamente fazem-se duas incisões ao longo da brida
formada pelo freio labial, fazendo-as convergir para a linha mediana, de
maneira que estas incisões na extremidade inferior sejam paralelas, quase se
tocando. Nas extremidades superiores, essas incisões prolongam-se com mais
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duas pequenas, dirigindo-se ambas para cima, seguindo a direcção da
extremidade superior do freio, dando assim ao retalho um formato de um
losango alongado. Após a incisão, deve ser possível a remoção de um retalho
de mucosa, sendo assim completamente removido o freio. O retalho entre as
incisões é deslocado do periósseo com um afastador, sendo então removida
essa pequena parte em forma de fita estreita. Com a amputação desse retalho,
também serão destruídas as inserções do freio. A sutura deve ser feita com fio
de sutura 3.0, de modo a aproximar os bordos. Esta habitualmente é removida
entre sete a dez dias depois da cirurgia10,
Este procedimento clássico consiste na excisão completa do freio, tecido
interdentário e papila palatina, o que pode resultar por vezes, numa situação
estética desfavorável devido à ausência de uma quantidade de tecido
conjuntivo adequada. Este facto pode produzir na área operada, pela pouca
quantidade de gengiva queratinizada inserida remanescente, uma significante
mobilidade na gengiva marginal, o que predispõe um acúmulo de placa
bacteriana, bem como a possibilidade de recidiva com reinserção das fibras do
freio na mesma posição pré-cirúrgica.10 Para melhorar estes resultados foram
propostas outras técnicas como a frenectomia com enxerto gengival livre ou a
técnica de deslize lateral de retalho.10,24,25
A técnica da frenectomia associada ao enxerto gengival livre, pode ser
feita do mesmo modo da frenectomia clássica, mas como o nome indica faz-se
a remoção de um enxerto gengival ou palatino.10 Em vários artigos estudados,
a técnica de enxerto começa por se confeccionar um molde em papel estéril na
ferida cirúrgica, procedendo-se seguidamente à colocação deste na área
doadora, de modo a que se obtenha as correctas medidas do enxerto. Esta
técnica tem algumas vantagens como a boa previsibilidade pós-operatória; tem
como finalidade aumentar a faixa de gengiva queratinizada que vai promover a
estabilidade na região; evita a recorrência de fibras do freio. As maiores
desvantagens apresentadas por esta técnica são a necessidade de dois locais
cirúrgicos, sendo o segundo o tecido dador.10Uma possibilidade estudada
numa pesquisa, e de modo a aumentar a estética, foi a remoção de enxerto
gengival livre de um papila, pois esta apresenta um desenho anatómico
triangular semelhante à área receptora onde previamente foi removido o freio
labial.1 Devido à constituição histológica da área doadora, sendo esta
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constituída por tecido conjuntivo denso fibroso com epitélio estratificado
pavimentoso orto ou paraqueratinizado, vai proporcionar células viáveis para a
diferenciação de um epitélio queratinizado na área onde foi enxertado.10 Apesar
da necessidade de dois locais de incisão, não foi reportado que os pacientes
tivessem maior desconforto pós-operatório, devido ao segundo local de
cicatrização.16,24 Em vários artigos pesquisados, o enxerto gengival é feito em
“Y”, sendo justificado pela necessidade de aumentar a área recoberta pelo
tecido interdentário, evitando a formação de depressão nessa região que
poderia vir a prejudicar a cicatrização e reabilitação estética do paciente.24,25
Bagga et al publicou uma outra técnica este começou por anestesiar do
mesmo modo da técnica convencional, a sua incisão foi em forma de V em
espessura total na base gengival do freio fazendo um bisel externo. Outra
diferença para a técnica convencional, que este utilizou foi uma outra incisão
de espessura parcial na gengiva aderida adjacente, começando a um milímetro
por apical do sulco gengival e extendendo-se para além da junção
mucogengival. Seguidamente, este criou um pedículo triangular de gengiva
aderida fazendo a dissecação com a espessura parcial na direcção apicocoronária, repetindo o mesmo procedimento no lado oposto, de modo a obter
dois pedículos triangulares. Estes foram suturados um ao outro na face medial
e lateralmente com o intacto periósseo adjacente do local doador, por fio de
sutura 4-0, cobrindo completamente o defeito subjacente criado pela incisão
inicial de remoção do freio. Por fim cobriu o local cirúrgico com cimento
cirúrgico, receitando analgésicos e bochechos de clorohexidina a 0,2%, durante
5 dias. As suturas foram removidas 10 dias depois e após três meses o
paciente apresentou uma cicatrização normal. Bagga et al constataram que,
este procedimento facilitava a cicatrização de primeira intenção, minimizava a
formação de cicatriz, e que o bísel feito na incisão inicial ajudou a conseguir
uma melhor adaptação do pedículos.26
A frenectomia executada recorrendo ao enxerto gengival livre do palato,
cobre a ferida cirúrgica por completo. Nesta técnica apresentada, Bagga et al,
sugere que apresenta várias vantagens em relação às técnicas anteriormente
descritas, e sendo estas: um maior ganho de gengiva aderida na região onde
se localizava o freio; uma melhoria estética a nível da cor; cicatrização de
primeira intenção (nas de incisão simples, devido a uma maior dificuldade de
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fecho da ferida, a cicatrização é de segunda intenção)

14

e por último, refere

que a formação de cicatriz é minima.26

Utilização de laser em frenectomias
Ao longo do tempo e com novos estudos, tem-se vindo a utilizar o laser
com mais frequência na medicina dentária. Para as várias áreas da medicina
dentária e diferentes tecidos estão recomendados lasers com características
diferentes no comprimento de onda, na potência, forma de emissão, entre
outras. Não menos importante é o modo de utilização pois a sua focagem se
tiver maior profundidade e menor diâmetro de acção, irá promover uma função
de corte semelhante ao bisturi, ou se este é utilizado desfocado, apenas vai
atingir as camadas superficiais dos tecidos mas abrangendo uma área de
superfície

maior.

O

modo

desfocado

é

o

mais

recomendado

nas

frenectomias.14,26
Na cirúrgia tem vindo a ser apreciada a utilização de laser de alta
intensidade de potência, apresentado vários benefícios devido às suas
características e versatilidade. A sua utilização vai reduzir o tempo cirúrgico
pois cortam, vaporizam, coagulam e esterilizam. A visibilidade do local cirúrgico
é melhor e este apresenta-se mais limpo pois o trauma é reduzido durante a
intervenção, ocorre uma melhor hemostase, visto que este vai bloqueando e
coagulando pequenos vasos na linha de incisão. Como na cirurgia a laser as
suturas não são necessárias, este apresenta uma redução do edema, do
trauma e das cicatrizes pós-operatórias. Neste tipo de cirurgia a quantidade de
anestesia é reduzida. A montagem do campo operatório tradicional também é
dispensada, tal como a utilização de diversos instrumentos, o que pode facilitar
a aceitação da cirurgia por parte do paciente odontopediátrico 14,26,27
O laser é um acrónimo para a amplificação de luz estimulada pela
emissão de radiação, possuindo características especiais que as diferem de
outra fonte de luz.10,26 Os lasers podem ser classificados de acordo com a
potência de emissão como de alta, média e de baixa intensidade.10,26,27 De
acordo com a sua utilidade clínica este são divididos em lasers não-cirúrgicos
ou LILT (Low-intensity Laser Treatment) e os lasers cirúrgicos ou HILT (High20

intensity Laser Treatment). Os HILT, com mais interesse em odontopediatria,
podem ser subdivididos em contínuos e pulsáteis.26 Este tipo de lasers são
representados pelos laser de dióxido de carbono, diodo, neodímo, erbio,
Argónio. Podem ser utilizados para incisões e ablações em cirurgias
periodontais, tais como as frenectomias e as gengivoplastias.26 O laser de
carbono (CO2), desenvolvido por Patel em 1960, sendo composto por uma
mistura de gás de CO2, nitrogénio e hélio. A acção deste laser é feita por
absorção de água dos tecidos, ou seja, quanto menor a quantidade de água,
maior o dano ao tecido. Por esta razão, este é utilizado para a incisão e
extensão de tecidos moles, não sendo indicado para o osso, tendões e tecidos
gordos. O laser de neodímio (Nd:YAG), também está aconselhado para tecidos
moles, contudo este laser possui uma grande profundidade de penetração,
podendo atingir indevidamente, tecidos mais profundos.26 Num estudo
efectuado sobre este laser, foi concluído que este apresentava alguns efeitos
laterais em relação à temperatura, mas se utilizado de modo apropriado e com
as devidas técnicas este revelou-se um método seguro e efectivo.28 O laser de
érbio (Er-YAB) pode ser utilizado em tecidos mineralizados, Kuramoto et al
mostraram que este tipo de laser foi eficaz na remoção de tecido ósseo, mas
devido ao seu aumentar de temperatura, não seria indicado para a execução
de secções ósseas.26,28
Com o objectivo de comparar a técnica convencional com a técnica a
laser de CO2, Haytac e Ozcelik avaliaram o pós-operatório de 40 pacientes,
dividindo-os em dois grupos. No seu estudo, os pacientes em que a cirurgia foi
executada com pela técnica a laser de CO2, mostraram uma melhor
recuperação pós-operatória e com menos dor.11 Estes investigadores referiram
que devido à não necessidade de sutura na técnica a laser, os pacientes tinha
uma hemorragia menor. 11,26,27
Apesar disto, o operador deve ter algumas precauções no uso deste
laser de CO2, pois este pode ser reflectido para superfícies de metal brilhante,
tais como os espelhos bucais, podendo ferir o olho.11 Está recomendada a
utilização de lasers para operadores com as devidas protecções e que tomem
precauções durante o seu uso. Estes também devem conhecer as
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potencialidades do laser usado bem como as suas funções devem ser
conhecidas.10,11,26,28
Gontijo et al, descreveu um caso clínico de uma frenectomia labial, num
paciente de 24 meses, usando dois tipos de laser de alta potência diferentes, o
de diodo e o de érbio (Er:YAG).10 Esta cirurgia apesar das controvérsias acerca
da idade, foi decidida a ser feita nesta altura, devido ao elevado risco
periodontal apresentado pela paciente, às dificuldades sentidas pela mãe
quanto à lavagem dos incisivos maxilares e também devido à rapidez que este
procedimento tem, quando comparado com a técnica convencional. Neste
caso, a técnica de reposição foi a usada, sendo usado o laser de diodo para
vaporização das fibras e efeitos de coagulação. O laser de Er:YAG foi usado,
sobre refrigeração, para remover o final das fibras remanescentes no rebordo
alveolar e periósseo, até ao limite da papila palatina. As vantagens encontradas
por usar estes dois lasers com diferentes comprimentos de onda foram: a
facilidade da técnica, o bom efeito hemostático, a ausência de sangue, a
excelente visualização do campo operatório, a não necessidade de suturas ou
de cimento cirúrgico, menos anestesia usada e ausência de edema e dor pósoperatória.10
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Conclusão
Por vezes é complicado diagnosticar a necessidade de frenectomia
lingual, pois as várias definições de anquiloglossia e pesquisas sobre esta e
sua necessidade de remoção do freio, parcial ou total, nem sempre são
justificadas. Existem algumas contradições, mas em muitas pesquisas
estudadas esta pode estar justificada devido a problemas na pronúncia de
certas letras, que podem ser originados devido às limitações de certos
movimentos articulatórios. Também na fase de amamentação alguns autores
comprovam que com uma anquiloglossia significativa, a frenectomia facilitava a
transferência do leite para o bebé, em outros ainda era referida a melhoria
significativa nos problemas e patologias sentidas pela mãe, tanto a nível do
mamilo como da mama.
Existe assim uma necessidade de fazer o diagnóstico recorrendo a uma
avaliação multidisciplinar, sendo esta feita pelo pediatra, que acompanhou a
criança desde o seu nascimento, noutros casos também é pedida a avaliação
por um terapeuta da fala e um otorrinolaringologista.
No freio labial as dúvidas prendem-se mais sobre a idade certa para o
procedimento cirúrgico, bem como se este deve ser efectuado antes ou depois
do tratamento ortodôntico. Podendo-se concluir que em alguns artigos devido à
falta de espaço está aconselhada a frenectomia após a erupção dos dois
incisivos laterais, quando se trata de uma verdadeiro diastema.
A técnica a laser tanto nas frenectomias linguais como nas labiais, tem
tido excelentes resultados quando comparada com as técnicas convencionais,
estando referido que para pacientes odontopediátricos esta técnica sai
favorecida devido, à simplicidade do seu acto cirúrgico.
Contudo, são ainda necessários mais estudos sobre a verdadeira
necessidade da frenectomia bem como a escolha da melhor técnica, pois ainda
existem muitas opiniões divergentes.
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Caso clínico
A paciente Mariana foi observada numa consulta de Odontopediatria III,
na clínica da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Como
antecedentes pessoais tem alergia à Penicilina, bronquite asmática e a sua
última crise tinha sido um mês antes da primeira consulta. Já tinha estado
internada aos dois anos para uma intervenção cirúrgica aos pés e fez anestesia
geral nessa cirurgia. Não tem dificuldade em estancar o sangue, na infância
teve varicela e tem as vacinas em dia. A nível de antecedentes pessoais, esta
não sofria de nenhuma doença hereditária, a sua mãe não tinha tido problemas
durante a gravidez e o seu parto foi normal.
Após estar feita a anamnese da paciente, procedeu-se ao exame clínico
da em que se pode constatar que esta tinha um freio labial superior com
inserção baixa (fig. 1). O resto das estruturas analisadas como os gânglios, os
lábios superiores e inferiores, a língua e a sua inserção do freio, as amígdalas,
a gengiva, a respiração, a mastigação, a deglutição estavam normais.
A paciente apresentava uma má higiene oral e notava-se que não fazia
uma boa escovagem nem usava fio dentário.
Foi feito o estudo sobre o seu diastema, de modo a fazer a distinção
ente verdadeiro diastema e falso diastema. No exame clínico verificou-se
existência de uma protuberância da papila interincisiva. Também se fez uma
pesquisa radiológica para despistar anomalias como a presença de um
mesiodens e para avaliar as características do osso entre os incisivos. Ainda se
complementou

com

a

ortopantomografia

e

radiografia

periapical

ou

retroalveolar aos incisivos centrais superiores, tendo observado um “W” entre
os incisivos centrais. Outro sinal clínico observável, foi a tracção do lábio
superior, observando-se a isquemia da papila incisiva no lado palatino.
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Figura 1 – Freio Labial superior com inserção baixa

Após a erupção do incisivo lateral que faltava, e por se tratar de um
verdadeiro diastema, esta paciente foi proposta para frenectomia labial
superior. Alguns autores, como foi dito anteriormente, não concordavam com a
frenectomia antes da erupção dos dentes caninos, mas adoptando uma atitude
mais preventiva e pelo facto dos incisivos laterais se encontrarem rodados
devido à falta de espaço, foi então planeada a frenectomia.
Foi feito o estudo sobre o seu diastema, de modo a fazer a distinção
ente verdadeiro diastema e falso diastema. No exame clínico verificou-se
existência de uma protuberância da papila interincisiva. Também se fez uma
pesquisa radiológica para despistar anomalias como a presença de um
mesiodens e para avaliar as características do osso entre os incisivos. Ainda se
complementou

com

a

ortopantomografia

e

radiografia

periapical

ou

retroalveolar aos incisivos centrais superiores, tendo observado um “W” entre
os incisivos centrais. Outro sinal clínico observável, foi a tracção do lábio
superior, observando-se a isquemia da papila incisiva no lado palatino.

Técnica cirúrgica
Começou-se por colocar em algodão anestésico tópico perto do freio e
rebordo alveolar, acima dos incisivos centrais, como se pode comprovar pelo
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registo fotográfico (fig. 2). Seguidamente, anestesiou-se o fundo do vestíbulo,
por cima dos incisivos centrais, e complementou-se por palatino (fig. 3). A
anestesia dada foi local infiltrativa, usando articaína. De modo a que o edema
que pode ocorrer devido a infiltração da solução anestésica não mascare os
limites do freio, podendo dificultar assim a demarcação da incisão, a punção é
feita a distal dos incisivos centrais.

Figura 2 – Anestesia tópica

Figura 3 – Anestesia infiltrativa perto da papila
palatina

A técnica cirúrgica propriamente dita compreende a fase de incisão,
frenectomia e sutura. Começa-se então por duas incisões ao longo da brida
formada pelo freio labial, com bisturi e lâmina 15, fazendo-as convergir para a
linha mediana, de maneira que estas incisões na extremidade inferior sejam
paralelas, quase se tocando (fig. 5). Nas extremidades superiores, essas
incisões prolongam-se com mais duas pequenas, dirigindo-se ambas para
cima, seguindo a direcção da extremidade superior do freio, dando assim ao
retalho um formato de um losango alongado. Após a incisão, com uma pinça
cortou-se o freio com uma tesoura (fig. 6), procedendo-se à completa remoção
de fibras com cureta e contra-ângulo com broca esférica (fig. 7 e 8).
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Figura 5 – Incisões

Figura 6 – Corte do freio

Esta completa remoção das fibras é essencial neste tratamento, pois
evita a possibilidade de recidiva do freio. Com afastadores deslocou-se o
retalho do periósseo de modo a uma melhor remoção de fibras, sendo possível
no fim ver o osso alveolar (fig. 9).

Figura 7 – Descolagem da gengiva
aderida, com descolador

Figura 8 – Remoção das fibras com
cureta
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Figura 9 – Após completa remoção
das fibras

Figura 10 – Sutura, dois pontos simples no
lábio e outro na gengiva aderida dos
incisivos centrais

Por fim a sutura com três pontos simples, dois no lábio e um na gengiva
aderida por cima dos incisivos centrais superior, de modo a facilitar a
cicatrização por primeira intenção, usou-se fio de sutura 3.0 (fig. 10).

Foi marcada consulta para remoção dos pontos, sete dias depois do
acto cirúrgico. Nesta consulta pode-se verificar que a cicatrização decorreu
dentro da normalidade, e o bom prognóstico do pós-operatório referido na
maioria dos artigos, foi verificado (fig. 11 e 12).

Figura 11 – Pontos após 7 dias

Figura 12 – Cicatrização
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