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PARECER CREMEB Nº 04/20 
(Aprovado em Sessão Plenária de 02/06/2020) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 03/2019 
ASSUNTO: FRENOTOMIA EM RECÉM NASCIDOS 

RELATORA: Cons. Maria Jesus Fernandez Bendicho 

 

 

EMENTA: A frenotomia lingual deve ser realizada por 

médico capacitado a procedimentos cirúrgicos em 

RN, no momento e local mais seguros para o 

paciente. 
 
 
DA CONSULTA 
 

Consulente que se apresenta como pediatra e neonatologista,  atuando na coordenação de sala 
de parto/alojamento conjunto e Canguru em Hospital público  gostaria de um parecer ou resolução 
sobre a realização de frenectomia, em recém nascidos com frenulo lingual curto. Também, de 
saber se o procedimento pode ser realizado pelo pediatra em sala de parto, após identificação da 
anatomia do frenulo curto (língua em formato de coração a chorar) ou se este apenas pode ser 
executado por cirurgião pediátrico. Além disto, se o procedimento pode ser realizado em 
alojamento conjunto, fora do centro cirúrgico.  
 
COMENTÁRIOS 
 
Este tema tem sido discutido de maneira controversa entre áreas distintas da saúde. Há um 
interesse grande por parte da fonoaudiologia no sentido de manter o “exame da linguinha”, a partir 
da Lei nº13.002/14, em que o teste passou a ser obrigatório em todos os hospitais e maternidades 
( publicação da agencia Brasil em 19-04-2019). 
 
O Período Neonatal ou recém nascido, segundo o ministério da Saúde, compreende as quatro 
primeiras semanas de vida (0 a 28 dias incompletos). 
 
O Conselho Regional de Fonoaudiologia, preconiza um diagnóstico precoce da anquiloglossia no 
RN, diagnosticando a alteração anatômica evitando dificuldade na amamentação. 
 
No entanto a Sociedade Brasileira de Pediatria na pessoa de sua presidente a Dra Luciana Silva, 
encaminhou ao ministério da Saúde um pedido de revogação da Lei de nº 13.002/14,  em 18-04-

2019, com a argumentação do custo desnecessário, devido à baixa frequência de anquiloglossia, 
ao reduzido risco envolvido, a ausência de dificuldade do diagnóstico, em casos mais graves, 
devendo ser feito apenas pelo médico, como prevê a lei que define o exercício da Medicina (Lei nº 
12.842/13).  Faz parte da rotina do pediatra o acompanhamento da criança desde o nascimento, 
incluindo exame da cavidade oral. Seja para avaliação da anatomia, como da função, nos casos 
de dificuldade na pega para sucção ao seio ou mamadeira, com repercussão no ganho de peso, 
ou a frustração do ato de aleitamento materno, por parte do RN ou da lactante. Sendo este 
profissional apto a perceber alterações e indicar consultoria especificamente da Cirurgia 
Pediátrica. 
 

http://www.cremeb.org.br/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13002.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.002%2C%20DE%2020%20DE%20JUNHO%20DE%202014.&text=Obriga%20a%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Protocolo,eu%20sanciono%20a%20seguinte%20Lei%3A&text=2%C2%BA%20Esta%20Lei%20entra%20em,dias%20de%20sua%20publica%C3%A7%C3%A3o%20oficial.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13002.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.002%2C%20DE%2020%20DE%20JUNHO%20DE%202014.&text=Obriga%20a%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Protocolo,eu%20sanciono%20a%20seguinte%20Lei%3A&text=2%C2%BA%20Esta%20Lei%20entra%20em,dias%20de%20sua%20publica%C3%A7%C3%A3o%20oficial.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm


 

 

Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato – Barra, CEP: 40.140-460, Salvador/BA 
Tel.: (71) 3339-2800 cremeb@cremeb.org.br | www.cremeb.org.br 2 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
Considerando que não há precedentes de consulta a respeito do assunto, apenas há relatos de 
caso abordando o assunto, sob o enfoque de outras áreas da saúde, não médica, esta parecerista 
solicitou parecer da Câmara Técnica de Cirurgia Pediátrica do CREMEB, para embasamento e 
consenso para realização do procedimento na Anquiloglossia, termo médico para definir freio de 
língua curto.  
 
DO PARECER 
 
Por definição: Anquiloglossia é uma condição congênita que se caracteriza por um frênulo lingual 
anormalmente curto. Sua espessura, elasticidade e o local de fixação do frênulo na língua e no 
assoalho da boca podem variar amplamente, interferindo em maior ou menor grau sobre os 
movimentos da língua. Assim, a anquiloglossia pode ser classificada em leve ou parcial (condições 
mais comuns) e anquiloglossia grave ou completa, uma condição rara em que a língua está fundida 
com o assoalho da boca. 
 
Até o momento não existe um teste validado, considerado padrão-ouro para diagnóstico de 
anquiloglossia em neonatos, que identifique casos graves e moderados ou que seja recomendado 
para triagem neonatal. Os protocolos existentes para o diagnóstico de anquiloglossia não 
apresentam parâmetros claros e objetivos que indiquem normalidade ou anormalidade do freio 
lingual, e em quais situações a frenotomia estaria indicada, sendo portanto essa cirurgia baseada 
em critérios subjetivos , quais sejam : características físicas da anatomia (freio curto ou longo,  
delgado ou hipertrófico, de fixação anterior ou posterior) , sinais de comprometimento funcional ( 
como a incapacidade de projetar a língua e diminuição de sua mobilidade) , efeito sobre a 
amamentação ( pega inadequada, dor e trauma mamilar, necessidade de complementação 
dietética e dificuldade de ganho ponderal). 
 
Estudos epidemiológicos evidenciam uma incidência menor de anquiloglossia na população de 
crianças maiores e adolescentes, sugerindo que algumas formas mais leves de anquiloglossia 
possam se resolver espontaneamente com o crescimento, o que explicaria esta diferença 
relacionada com a idade. 
 
Baseado nesses critérios de avaliação, conclui-se que a observação clínica da amamentação, o 
suporte técnico multidisciplinar e estímulo à sucção devem preceder a indicação cirúrgica, e 
portanto, não deve ser precipitada ainda em sala de parto. 
 
O procedimento cirúrgico deve ser indicado em recém-nascidos com problemas significativos na 
amamentação em que houve falha do tratamento conservador, e executado por médico capacitado 
e apto a resolver as possíveis complicações, advindas do procedimento. 
 
A intervenção mais comumente utilizada para o manejo da anquiloglossia é a frenotomia ou 
frenulotomia, que consiste na divisão (corte) do frênulo lingual. Outro procedimento é a 
frenuloplastia (frenotomia com utilização de suturas). 
 
A técnica mais adequada será indicada por cirurgião habilitado, após avaliação da anatomia e 
aspectos clínicos de cada paciente. 
 

http://www.cremeb.org.br/
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Em geral trata-se de procedimento seguro, realizado na sua maioria sob anestesia local, podendo 
requerer anestesia geral, na dependência da técnica aplicada e considerando eventos adversos 
tais como septicemia e choque hemorrágico (relatos de casos).  
Portanto, deve ser realizado em ambiente onde se possibilite assistência imediata de eventuais 
complicações. 
 

DA CONCLUSÃO 
 
Sobre os questionamentos trazidos pela consulente: 
 
1. REALIZAÇÃO DE FRENOTOMIA LINGUAL EM RECÉM NASCIDOS, NA SALA DE PARTO: 

Realizar a frenotomia lingual na sala de parto é algo precoce, ja que o diagnóstico se 

faz de forma processual com a observação da efetividade na pega e deglutição, conclui-

se que a observação clínica da amamentação, o suporte técnico multiprofissionais e 

estímulo à sucção devem preceder a indicação cirúrgica, e portanto, não deve ser 

precipitada ainda em sala de parto. 

 

2. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORA DE AMBIENTE DE CENTRO CIRÚRGICO: Em 

geral trata-se de procedimento seguro, realizado na sua maioria sob anestesia local, 

podendo requerer anestesia geral, na dependência da técnica aplicada e considerando 

eventos adversos tais como septicemia e choque hemorrágico (relatos de casos). 

Portanto, deve ser realizado em ambiente onde se possibilite assistência imediata de 

eventuais complicações. 

 
3. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: O 

médico que se propõe a realizar o procedimento de secção do freio lingual, deve estar 

capacitado ao próprio ato cirúrgico bem como à resolução de eventos adversos. 

 
Salvador, 02 de Junho de 2020. 

 
 
Este é o parecer! 
SMJ. 
 
 
Cons. Maria Jesus F. Bendicho 
RELATORA 

http://www.cremeb.org.br/

