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Técnica de Frenotomia para correção de freio labial superior em 
odontopediatria

Vieira, P.R.; Fragelli, C.M.B.; Santos-Pinto, L.; Pansani, C.A.

Resumo:
Introdução: A frenectomia ou frenotomia é a cirurgia utilizada na remoção ou reposicionamento do frenulo da 
língua ou do lábio. Na cirurgia labial ocorre a retirada ou reposicionamento do frênulo labial superior, na intenção 
de corrigir diastemas ou melhorar a fixação de próteses totais. Na cirurgia lingual, retira-se ou reposiciona o 
freio da língua, permitindo uma melhor deglutição e melhoria na fala. O método cirúrgico mais utilizado é com 
o uso de bisturi, porém atualmente estudos mostram uma nova técnica utilizando lasers de CO2. Descrição do 
caso: Este presente estudo tem como objetivo descrever a técnica de frenotomia realizada em paciente pediátrico 
BAS, 7 anos, em tratamento ortodôntico. A paciente foi encaminhada para a reinserção do freio labial, devido ao 
diastema na região dos incisivos centrais. Foi utilizada a técnica de frenotomia, onde não há remoção de tecido, 
apenas a reinserção do mesmo. O procedimento cirúrgico teve inicio com a antissepsia extrabucal e intraoral. Em 
seguida, procedeu-se a aplicação da anestesia e anestesia infiltrativa bilateralmente e por palatino. Para demarcar 
a incisão, o lábio foi apenas tracionado com auxilio de afastadores bucais. A primeira incisão foi feita com bisturi 
bilateralmente, no limite entre gengiva inserida e mucosa alveolar até atingir o periósteo até o limite da inserção 
palatina em formato de cunha. Realizou-se o debridamento, lavagem da ferida cirúrgica e a sutura da mucosa labial 
com o reposicionamento do freio labial. Após uma semana removeu-se a sutura. Conclusão: Na literatura não se 
encontrou uma idade certa para que a cirurgia fosse realizada, porém em casos de diastemas, o mais correto é 
realiza-la quando a erupção dos dentes permanentes ocorrer. 
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