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RESUMO 
 
  As cirurgias dos frênulos são manobras realizadas na grande 
maioria das vezes com finalidade protética ou ainda, também, em 
Odontopediatria.  Possibilita assim, melhor adaptação de uma prótese ou, impede 
que ocorram alterações oclusais nas crianças, assim como problemas 
periodontais, restrição dos movimentos labiais, problemas estéticos, além de 
fonação.  Poderá, também, ser praticada com finalidade ortodôntica, ou ainda, 
como um recurso para a fonoaudiologia.  São classificados, de acordo com sua 
localização em labial superior e inferior e, lingual.  Naqueles pacientes que 
necessitam colocação de aparelhos protéticos, o frênulo labial superior insere-se 
na porção mediana a cinco ou oito milímetros acima do rebordo gengival, entre a 
margem livre gengival e, a prega da gengiva vestibular.  O frênulo labial inferior 
insere-se, por sua vez, cinco a oito milímetros do rebordo gengival.  O frênulo 
lingual anormal, a anquiloglosia, insere-se desde o rebordo alveolar até a 
extremidade da língua, prejudicando, em muito, a fonação.  É apresentada uma 
revista histórica do fato com numerosas revelações e curiosidades com o objetivo 
de atualizar todos os Cirurgiões-Dentistas sobre esta alteração relevante. 
 

ABSTRACT 
 
  Surgeries frenulum are maneuvers in most cases with prosthetic 
purpose or in pediatric dentistry, allowing better adaptation of a prosthesis or 
preventing there occlusal changes in children as well as periodontal problems, 
restriction of lip movements, aesthetic problems and phonation.  You may also be 
practiced for orthodontic purposes, or as a resource for speech therapy.  Can be 
classified according to its location in the upper and lower lip and lingual.  In those 
patients who require placement of prosthetic devices, the upper lip frenulum is part 
of the middle portion to five or eight millimeters above the gum line between the 
gingival margin and free the hem of the buccal gingiva.  The lower lip frenulum is 
inserted, in turn, five to eight millimeters from the gingival margin.  The lingual 
abnormal frenulum, the anquiloglossy enter from the alveolar edge until the end of 
the tongue, damaging part of the phonation.  Presented a historical journal of the 
fact with numerous revelations and curiosities in order to update all Dentists on 
this material change. 
 
UNITERMOS: Frenulum labial; Frenulum lingual; Odontopediatria; Histórico; 

Classificação; Técnica cirúrgica. 
 
UNITERMS: Labial frenulum; Lingual Frenulum; Pediatric Dentistry; Historical; 

Classification; Surgical Technic. 
 

INTRODUÇÃO 
 
  As cirurgias dos frênulos são manobras realizadas com finalidade 
protética, possibilitando melhor adaptação de uma prótese.  Poderá, também, ser 
praticada com finalidade ortodôntica, ou ainda, como um recurso para a 
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fonoaudiologia.  Podem ser classificados, de acordo com sua localização em 
labial superior e inferior e lingual (SICHER; TANDLER, 1950 e MARZOLA, 2008). 
  Naqueles pacientes que necessitam colocação de aparelhos 
protéticos, o frênulo labial superior insere-se na porção mediana cinco ou oito 
milímetros acima do rebordo gengival, entre a margem livre gengival e, a prega da 
gengiva vestibular (Fig. 1).  O frênulo labial inferior, a anquiloglosia, insere-se, 
cinco a oito milímetros do rebordo gengival (Fig. 2) (SICHER; TANDLER, 1950 e 
MARZOLA, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 1 e 2 – Inserções de frênulos labial e lingual. 
Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  Clinicamente, o frênulo labial hipertrofiado, é observado como 
cordão fibroso que se estende até a crista alveolar, muitas vezes cruzando para o 
lado palatino ou lingual, unindo-se à papila palatina, formando uma crista na linha 
mediana do palato (Fig. 3), ou ainda, com grande número de anomalias. 
  O frênulo lingual anormal, a anquiloglosia, insere-se desde o rebordo 
alveolar até a extremidade da língua, prejudicando, em grande parte, a fonação 
(Figs. 4 e 5) (MAGALHÃES; PINTO; GREGORI, 1975; SCHURR; BRASHER, 
1976 e MARZOLA, 1988, 1997, 2000, 2005 e 2008). 

1 
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Fig. 3 – Frênulo labial hipertrofiado, sendo notado como cordão fibroso se estendendo até a crista 

alveolar e, muitas vezes até cruzando para o lado palatino ou lingual. 
Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 4 e 5 – O frênulo lingual anormal (anquiloglosia), inserindo-se desde o rebordo alveolar até a 

extremidade da língua, prejudicando, em muito, a fonação. 
Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  O exame clínico deve ser complementado com exame radiográfico 
da região, para se constatar a existência ou não de alterações ósseas ou ainda, 
resíduos de raiz, que necessitam ser removidos (WALTER, 1980 e MARZOLA, 
1988, 1997, 2000, 2005 e 2008). 
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  A cirurgia das bridas cicatriciais, também, pode ser aqui incluída, 
pois são formações encontradas nos arcos dentais, provocadas por alterações no 
processo de reparo da mucosa, por problemas do próprio rebordo, ou ainda 
provocadas por cirurgias mal conduzidas.  Devem ser eliminadas, para possibilitar 
a correta instalação de uma prótese ou ainda de um ou mais implantes (Fig. 6) 
(MARZOLA, 1988, 1997, 2000, 2005 e 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Brida cicatricial na mandíbula. 
Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 

INDICAÇÕES E OBJETIVOS 
 
  As indicações para esta manobra cirúrgica referem-se estritamente, 
quando da impossibilidade da colocação normal de aparelhos protéticos, devido à 
inserção anormalmente grande destas estruturas anatômicas.  Em determinados 
casos, estas formações possivelmente tenham sido provocadas, por reabsorções 
acentuadas dos rebordos alveolares.  O objetivo principal da exérese destes 
frênulos e bridas refere-se exclusivamente à possibilidade da colocação de 
próteses, sem qualquer traumatismo para o paciente, isto, evidentemente, nestas 
cirurgias com finalidade protética. 
  A remoção dos frênulos labiais e linguais, também, pode ser por 
indicações ortodônticas e foniátricas, na grande maioria dos casos, devendo os 
cirurgiões manterem-se sempre atentos às indicações precisas tanto dos 
ortodontistas quanto dos foniatras. 
 

TÉCNICA CIRÚRGICA 
 
  Há três procedimentos para realizar-se a cirurgia dos frênulos 
(MARZOLA, 1997, 2000, 2005 e 2008): 
  1. Pela frenulectomia: a remoção total do frênulo: 
  1.1 Técnica do duplo pinçamento e, 
  1.2 Técnica do pinçamento único. 
  2. Pela frenulotomia: secciona-se o frênulo, sem eliminá-lo: 
  2.1 Técnica da simples secção e, 
  2.2 Técnica da incisão em Z (Zetaplastia). 
  3. Pela reinserção do frênulo: mudar-se suas inserções. 

6 
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  Nesta classificação, estão incluídas, todas as técnicas para exérese 
ou secção dos frênulos ou das bridas cicatriciais.  Além destas técnicas, existem 
outras já padronizadas (FEDERSPIEL, 1933; L'HIRONDEL; ARANOWICZ, 1935; 
WASSMUND, 1935 e MARZOLA, 2008), praticando a ressecção do frênulo e 
ostectomia, além de outras (MATHEWSON; STEGEL; MCCANNA, 1966; 
CLARK, 1968; KREJSA; KACLOVA; JANOTA, 1971; LASCALA; MOUSSALII, 
1973; GOODMAN, 1975 e BARLETTA; ALBANO, 1977). 
  Todos os processos realizados para a cirurgia dos frênulos, também, 
são praticados para a cirurgia das bridas cicatriciais.  Para estas cirurgias, além 
do material e instrumental usado rotineiramente, há necessidade de duas pinças 
hemostáticas tipo mosquito retas e, um bisturi com lâmina número 15.  A 
anestesia utilizada é sempre terminal infiltrativa, na base da alteração, tomando-
se o cuidado de injetar a solução anestésica lentamente, para evitar o edema que 
provocaria certa deformação no frênulo.  Para o frênulo lingual, pode-se fazer 
inclusive, anestesia por compressão inicialmente, com os dedos polegar e 
indicador. 
 
  1. Frenulectomia: 
  1.1 Técnica do duplo pinçamento: Traciona-se lábio superior ou 
inferior e, com auxílio de duas pinças hemostáticas retas tipo mosquito, frênulo é 
pinçado ao longo de suas inserções (Figs. 7 e 8).  A primeira prenderá toda 
extensão do frênulo em contato com mucosa que recobre processo alveolar e, a 
segunda, tomará toda porção do frênulo em contato com o lábio.  Assim, as duas 
pinças ficarão com pontas ativas próximas uma da outra, formando ângulo reto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 7 e 8 – Frenulectomia pela técnica do duplo pinçamento, notando-se colocação das duas 

pinças hemostáticas tipo mosquito formando um ângulo reto (7).  Após a retirada da 
mucosa e, depois da sutura final, tanto para o labial quanto para o lingual (8). 

Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 
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  Utilizando-se um bisturi com lâmina número 15, o frênulo é 
seccionado, no espaço compreendido entre a primeira e a mucosa do processo 
alveolar e, entre a segunda e a mucosa labial.  Assim, as duas pinças 
hemostáticas saem com o tecido entre elas.  Em seguida, sutura-se com três ou 
quatro pontos a região.  Praticando-se esta técnica, nota-se que oferece 
inconveniente da presença de duas pinças hemostáticas, que dificultam em parte, 
a visibilidade do campo operatório, podendo, em consequência disto, a eliminação 
do frênulo ser incompleta, ou ainda, ser retirado tecido em demasia.  Além disso, 
na região próxima à crista alveolar, geralmente não há coaptação das bordas da 
ferida.  Esta técnica pode, também, ser aplicada para frênulos linguais.  Pode ser 
realizada, com bons resultados, para as bridas cicatriciais, tomando-se o cuidado 
de fazer uma boa desinserção da camada muscular profunda (Fig. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 - Técnica da bridectomia pelo duplo pinçamento, notando-se a colocação das pinças 

hemostáticas retas tipo mosquito.  A eliminação e a divulsão da mucosa adjacente. 
Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  1.2 Técnica do pinçamento único: 
  Traciona-se o lábio superior ou inferior do paciente, pinçando-se o 
frênulo com pinça hemostática reta tipo mosquito, coincidindo com a bissetriz do 
triângulo formado pelo frênulo (Figs. 10 a 12).  Em seguida, afasta-se o frênulo 
para um dos lados, incisando-se junto ao rebordo alveolar, em forma de cunha, 
fazendo-se o mesmo no lado oposto.  Mantendo-se o pinçamento inicial e, já com 
a porção do rebordo incisada, faz-se o mesmo na região correspondente à 
mucosa labial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Figs. 10, 11 e 12 – Frenulectomia labial superior pela técnica do pinçamento único, em paciente 

dentado portador de grande diastema.  A colocação da pinça hemostática, tipo mosquito 
reta.  As incisões realizadas, seguida da exérese do frênulo, com a eliminação do cordão 
fibroso até a papila palatina.  A sutura realizada e a colocação do cimento cirúrgico para 
proteção das primeiras fases do processo cicatricial. 

Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  Assim, é feita a exérese do frênulo, sem deixar vestígios de sua 
inserção.  Num outro tempo, as bordas da ferida são coaptadas após divulsão e, 
suturadas com três ou quatro pontos interrompidos.  Por esta técnica, tem-se 
visibilidade total do campo, vendo-se perfeitamente a quantidade de tecido que 
está sendo eliminado, bem como a ferida fica completamente suturada.  Esta 
técnica é, também, preconizada para frênulos labiais superiores, inferiores e 
linguais. 
 
  2. Frenulotomia: 
  2.1 Técnica da simples secção: Geralmente, utilizada para frênulos 
linguais anormais (anquiloglosia), poderá, no entanto, ser indicada para alguns 
casos de frênulos labiais, principalmente naqueles em que o cordão fibroso é 
bastante delgado.  Traciona-se o lábio do paciente, ou tratando-se de frênulo 
lingual, o cliente deverá fazer a tentativa de colocar a ponta da língua no palato.  
Utilizando-se tesoura reta com ponto fina, faz-se secção rápida, exatamente na 
bissetriz do ângulo formado pela superfície da mucosa labial e, a do rebordo 
alveolar, ou pela superfície lingual e, a do rebordo alveolar.  Se houver 
necessidade, são efetuados dois pontos de sutura.  Pode-se, logo após a 

11 
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anestesia, fazer dois pontos de reparo com sutura e, a partir desta porção 
mediana, fazer a secção (Figs. 13 e 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 13 e 14 – Frenulectomia lingual pela técnica da simples secção, notando-se o caso 

clinicamente.  A anestesia superficial, seguida da anestesia terminal infiltrativa na base 
do frênulo, lentamente, para não deformá-lo.  Os dois pontos de reparo, dados na porção 
mediana do frênulo e que servirão de referência, durante toda a manobra cirúrgica.  A 
manobra da secção e, da divulsão, podendo-se observar o frênulo totalmente distendido, 
pelo tracionamento da sutura. 

Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  2.2 Técnica da incisão em Z - (Zetaplastia): Nesta técnica, muito 
utilizada em cirurgia plástica, para evitar-se as incisões lineares, que provocam 
problemas de cicatrização, faz-se o tracionamento do lábio do paciente, para que 
o frênulo fique bem distendido, fazendo-se a demarcação do Z.  Em seguida, 
incisão no seu longo eixo e, duas outras nas extremidades da primeira e, em 
sentidos opostos, perpendicular ou obliquamente à primeira incisão.  A mucosa é 
descolada junto às incisões, rebatendo-se os retalhos e, distendendo-se o frênulo.  
Sutura-se com dois pontos nestes vértices (Fig. 15). 
  Esta técnica tem a vantagem de não retirar o frênulo, distendendo-o 
apenas e, de não permanecer tecido cicatricial fibroso nesta região, o que 
acontece, geralmente, com as outras técnicas.  Muito utilizada, para a exérese de 
frênulos labiais superiores, inferiores e, também para bridas cicatriciais. 

13 
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Fig. 15 – Técnica esquemática da Zetaplastia notando-se a facilidade com que o frênulo é 

distendido, podendo-se observar também um frênulo anormal que prejudicaria a 
colocação da prótese, tendo-se optado pela frenulotomia, realizando-se a técnica da 
incisão em Z ou zetaplastia. 

Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  3. Reinserção do frênulo (RIES CENTENO, 1934): Nesta técnica, 
após o tracionamento do lábio, são efetuadas duas incisões paralelas, traçadas 
lateralmente ao frênulo, de tal modo que cheguem em profundidade ao periósteo.  
Outra incisão perpendicular às duas primeiras, realizada na base do frênulo, 
completa o retalho (Fig. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 - Reinserção do frênulo labial superior pela técnica de CENTENO, vendo-se o frênulo 

anormal.  As incisões realizadas, com o descolamento do retalho e as suturas efetuadas 
nas partes laterais. 

Fonte – Acervo particular do Prof. Dr. Clóvis Marzola. 

 
  Com destaca-periósteo, afasta-se o retalho em toda extensão do 
frênulo, descolando-o numa posição mais distante e superior da crista alveolar, 
aproximadamente meio centímetro acima de sua posição primitiva.  Faz-se 
hemostasia pela compressão com gaze, suturando-se o retalho com dois pontos 
de cada lado das incisões, para mantê-los em sua nova posição.  O osso da parte 
inferior ficará exposto, havendo após alguns dias a formação de tecido de 
granulação e, completa reparação, ficando o frênulo numa posição mais superior 
à anterior, possibilitando assim correta colocação da prótese. 

15 
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FRENULECTOMIA EM 
ODONTOPEDIATRIA 

 
  Para entender de forma detalhada o tema proposto, deve-se saber 
inicialmente quando o frênulo labial superior aparece em uma criança.  Sabe-se 
que, a partir da sétima semana de vida intrauterina e, do tecido remanescente de 
células centrais da lâmina vestibular tem origem o frênulo labial superior, estando 
presente em um bebê a partir do terceiro mês de vida intrauterina.  No recém-
nascido, o frênulo se estende até a papila palatina e, com o desenvolvimento do 
processo alveolar e irrompimento dos dentes, sofre uma atrofia fisiológica, 
tracionando-o apicalmente, ficando posicionado em condições normais milímetros 
acima da margem gengival (IMPARATO, 2013). 
 

FREIO TETO-LABIAL 
 
  O frênulo teto-labial na dentição decídua é totalmente fisiológico, 
podendo assustar os pais com relação a sua aparência ou quando associado a 
um diastema.  O diastema mediano é normal na infância, desaparecendo com o 
desenvolvimento da oclusão.  Sendo assim, deve-se realizar um bom exame 
clínico e o conhecimento de odontopediatria bem como o desenvolvimento da 
criança sendo imprescindível para um correto diagnóstico (MARZOLA, 2008 e 
IMPARATO, 2013). 
 

FRÊNULO TETO-LABIAL 
PERSISTENTE 

 
  O frênulo teto-labial persistente é uma anomalia de desenvolvimento 
da oclusão, passando da dentição decídua para a dentição mista.  O diagnóstico 
deve ser realizado o mais precoce possível para a determinação de um correto 
tratamento.  Clinicamente observa-se uma inserção baixa junto à margem 
gengival ou na papila palatina, isquemia da papila palatina quando o freio é 
tracionado e, o clássico diastema interincisivo (MARZOLA, 2008 e IMPARATO, 
2013).  O frênulo teto-labial persistente pode causar problemas periodontais, 
restrição dos movimentos labiais, problemas oclusais, estéticos e de fonação 
(MARZOLA, 2008 e SALETE, 2010). 
 

OPORTUNIDADE 
CIRÚRGICA 

 
  A cirurgia odontopediátrica para a correção do frênulo deve ser 
realizada quando não existe espaço suficiente entre os incisivos centrais 
permanentes e caninos decíduos para irrompimento dos incisivos laterais 
permanentes.  Se existir espaço para os laterais, a intervenção deve ser feita até 
antes do irrompimento dos caninos permanentes. 
  Frente a um diagnóstico de frênulo teto-labial persistente, a melhor 
técnica preconizada é aquela por reposicionamento, antes do irrompimento dos 
incisivos laterais para auxiliar no fechamento do diastema (MARZOLA, 2008 e 
IMPARATO, 2013). 
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CONCLUSÕES 
 
  Pode-se concluir após todas estas considerações que estas 
alterações são um problema para os profissionais da Odontologia em pacientes 
de ambos os gêneros.  Devem ser tomadas providências quando do seu 
surgimento prevenindo-se contra possíveis traumas nestas estruturas.  As 
técnicas cirúrgicas devem ser avaliadas e praticadas com eficiência para serem 
minimizados os problemas.  Em odontopediatria a cirurgia do frênulo labial 
superior deve ser realizada mediante um bom diagnóstico e oportunidade 
cirúrgica para proporcionar melhor qualidade de vida infantil. 
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* De acordo com as normas da ABNT e da Revista de Odontologia da ATO. 
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