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RESUMO
O freio lingual constitui-se de uma prega de tecido conjuntivo responsável pela união da
língua ao rebordo, posicionando-se, nos recém-nascidos, do ápice da língua à base do
processo alveolar mandibular. O freio pode interferir na movimentação da língua, sendo que
quando não ocorre sua completa apoptose durante o desenvolvimento embrionário, o tecido
residual remanescente pode limitar os movimentos da língua, levando à anquiloglossia. O
objetivo do presente trabalho foi relatar dois casos clínicos de frenectomia lingual em bebês.
Primeiro caso clínico: paciente leucoderma, 5 meses de idade, sexo masculino, compareceu à
Bebê Clínica das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC. Durante a
anamnese, a mãe relatava a dificuldade do bebê em ser amamentado. Por meio do exame
clínico intra-bucal, pudemos observar freio lingual curto e de fina espessura. Concluímos o
diagnóstico de anquiloglossia. Segundo caso clínico: paciente leucoderma, 6 meses de idade,
sexo masculino. Igualmente ao caso anterior, diagnosticamos a anquiloglossia por meio das
queixas sobre amamentação e do exame clínico que apresentava as mesmas características.
Para ambos, adotamos o tratamento cirúrgico, assim como pede a literatura: anestesia tópica
com pomada EMLA; secção do freio lingual com tesoura reta (nestes casos não foi necessário
uso de tentacânula); e amamentação. Como resultados obtivemos a recuperação da função oral
dos bebês, nos levando a concluir que é primordial a avaliação do freio lingual dos bebês, e
que o diagnóstico e terapêutica bem empregados podem contribuir para o estabelecimento e
desenvolvimento das funções orais dos pacientes.
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