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Resumo: A anquiloglossia é uma anomalia que causa modificações morfofuncionais da língua, muitas vezes 

comprometendo sua mobilidade e função. Os pacientes com esta condição podem apresentar dificuldade na 

amamentação, fonação, mastigação entre outras consequências. Este estudo visa verificar a prevalência de 

anquiloglossia correlacionada com a dificuldade de amamentação no puerpério imediato nos neonatos do Hospital 

Universitário Regional de Ponta Grossa por meio de questionários e exame clínico realizados no período de maio 

de 2018 ao março de 2019. Foram realizados 2.300 testes da linguinha, e diagnosticados 302 casos de 

anquiloglossia.  A dificuldade em amamentar relatada foi de 16,6%, sendo 3,1% mães de neonatos com 

anquiloglossia. Nos casos com relato de dor ao amamentar 2,1% estavam relacionados à anquiloglossia, e 1% 

relacionado à fissura mamária. Conclui-se que é necessário o diagnóstico e intervenção ainda no período puerperal, 

amenizando possíveis consequências para o binômio puérpera-neonatos. 
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As ações extensionistas realizadas se dirigem as parturientes do Hospital Universitário 

Regional de Ponta Grossa e aos seus neonatos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Desenvolvido no Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa, as ações realizadas 

atingem as parturientes e neonatos de todas as regiões do município de Ponta Grossa, bem 

como, de diversos municípios vizinhos que encaminham seus pacientes para o atendimento. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto se iniciam no Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa nos 

leitos de cada paciente (puerpério mediato) e ambulatório pós-operatório do HU. 

JUSTIFICATIVA 

A anquiloglossia é uma anomalia que causa modificações morfofuncionais da língua, 

muitas vezes comprometendo sua mobilidade e função. Os pacientes que apresentam esta 

condição possuem dificuldade na amamentação, fonação, mastigação, deglutição atípica, 

postura anormal de língua, diastemas dos incisivos centrais inferiores (BRITO et al., 2008). 

Nesses casos onde há alteração do freio, pode ocorrer o desmame precoce, baixo ganho de peso 

que pode comprometer o desenvolvimento do bebê (KUPIETZKY et al.,2005; MIRANDA et 

al., 2010). Desta forma, ao se diagnosticar a anquiloglossia e realizar a frenotomia de forma 

precoce, ainda nas primeiras horas de vida, evita-se que o paciente tenha tais consequências. 

Ao se garantir condições que favoreçam a manutenção do aleitamento materno exclusivo se 

favorece um adequado desenvolvimento do sistema estomatognático do neonato, bem como 

seu desenvolvimento de forma geral contando com os diversos benefícios do aleitamento 

materno.  

OBJETIVOS 

  

 Verificar a prevalência de anquiloglossia correlacionada com a dificuldade de 

amamentação no puerpério imediato nos neonatos do Hospital Universitário Regional de Ponta 

Grossa no período de maio de 2018 a março de 2019.  
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METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza como descritivo de caráter transversal realizado no Hospital 

Universitário Regional de Ponta Grossa, no período de maio de 2018 à março de 2019. Para o 

qual os dados foram obtidos por meio de questionários aplicados nas parturientes do HU/UEPG, 

e por meio de avaliação clínica bucal/Teste da Linguinha dos neonatos segundo o protocolo de 

Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT), recomendado pelo Ministério da Saúde, segundo a 

Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Os elementos do BTAT são: 

(1) aparência da ponta da língua; (2) fixação do frênulo na margem gengival inferior; (3) 

elevação da língua; (4) projeção da língua. As pontuações obtidas para os quatro itens são 

somadas e podem variar de 0 a 8, sendo que escores de 0 a 3 indicam potencial redução mais 

grave da função da língua (BRASIL, 2018).  

Após diagnóstico foi realizado a frenotomia seguindo um protocolo de procedimento 

hospitalar (PPH). Para a análise dos dados, considerou-se como interferência do frênulo lingual 

nos movimentos da língua a pontuação menor ou igual a 3. Em seguida, os mesmos são 

acompanhados para verificação da cicatrização, ganho de peso e de possíveis melhorias no 

aleitamento após o procedimento. Os dados das avaliações da aplicação dos protocolos nos 

recém-nascidos foram tabulados em planilha Excel.  

RESULTADOS 

Foram realizados 2.509 testes da linguinha nos neonatos do HU/UEPG no período de 

maio de 2018 à março de 2019, destes foram diagnosticados 302 (13,1%) casos de 

anquiloglossia com necessidade de frenotomia, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Prevalência de anquiloglossia e frenotomia. 

Mês/Ano Teste da Linguinha Frenotomia 

Maio/2018 239 35 

Junho/2018 224 30 

Julho/2018 204 20 

Agosto/2018 206 31 

Setembro/2018 203 25 

Outubro/2018 196 28 

Novembro/2018 185 34 

Dezembro/2018 215 27 

Janeiro/2019 224 33 

Fevereiro/2019 190 22 
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Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

 

Com relação ao sexo, é notória uma predileção pelo sexo masculino, o qual representou 

61,9% dos casos de anquiloglossia, correspondendo a 187 dos 302 casos em que a frenotomia 

foi realizada, conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Frenotomia por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

 

A dificuldade em amamentar foi relatada em 384 (16,6%) casos, dos quais 72 (3,1%) 

casos necessitavam da intervenção. Desta forma, 18,7% dos casos de dificuldade em amamentar 

estão relacionados com a anquiloglossia.  

Enquanto a dor ao amamentar foi relatada por 211 (9,1%)  puérperas, destas, 49 (2,1%) 

neonatos apresentavam anquiloglossia. Sendo assim, 2,1 % dos casos de dor ao amamentar 

registrados no período estavam relacionados à anquiloglossia. 

A fissura mamária foi relatada por 109 (4,7%) parturientes, dentre seus neonatos 25 

(1%) apresentavam indicação para frenotomia, ou seja, 1% dos casos de fissura estavam 

associados à anquiloglossia (Tabela 3). 

Tabela 3. Prevalência de anquiloglossia; De dificuldade em amamentar; Dor; Fissura; 

 
 

Mês/Ano 

 
Teste da 
Linguinha 

 
 

 
Frenotomia 

Dificuldade em 
amamentar 

Dor Fissura 

Total Anquiloglossia Total Anquiloglossia Total Anquiloglossia 

Maio/2018 239 35 43 6 04 1 0 0 

Março/2019 214 17 

Total: 2.300 302 

Frenotomia por sexo 

Masculino Feminino 

20 15 

22 8 

11 9 

15 16 

14 11 

18 10 

25 9 

17 10 

19 14 

15 7 

11 6 

187 115 
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Junho/2018 224 30 44 8 4 3 1 0 

Julho/2018 204 20 44 7 21 0 7 0 

Agosto/2018 206 31 31 8 15 4 9 4 

Setembro/2018 203 25 27 5 30 5 21 3 

Outubro/2018 196 28 31 5 27 6 7 3 

Novembro/2018 185 34 26 6 20 7 17 6 

Dezembro/2018 215 27 33 7 9 0 5 0 

Janeiro/2019 224 33 42 10 37 10 20 8 

Fevereiro/2019 190 22 27 7 17 13 9 1 

Março/2019 214 17 36 3 27 0 13 0 

Total: 2.300 302 384 72 211 49 109 25 

Fonte: Autoria própria. Projeto SBMI UEPG. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi verificada uma alta prevalência de anquiloglossia nos neonatos do Hospital 

Universitário Regional de Ponta Grossa, muitas vezes em associação aos sintomas de fissura 

mamária e dor, levando a dificuldades para o aleitamento materno. Desta forma, evidencia-se a 

necessidade do diagnóstico e intervenção ainda no período puerperal, amenizando possíveis 

consequências para o binômio puérpera-neonatos.  

APOIO 

Bolsista Fundação Araucária/PROEX/UEPG. 
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