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Resumo 
Este estudo tem como objetivo avaliar os principais 
resultados pós-frenotomia lingual à curto prazo 
relacionado ao aleitamento materno de recém-nascidos 
no Hospital Universitário da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. A díade mãe-bebê foi avaliada entre sete 
e dez dias após a cirurgia de frenotomia, e a maioria das 
mães relatou resultados favoráveis após a realização do 
procedimento no seu recém-nascido. Conclui-se que a 
cirurgia de frenotomia não ocasionou complicações pós-
operatória nos neonatos submetidos a esta abordagem, 
e promoveu condições favoráveis à manutenção do 
aleitamento materno exclusivo. 

Introdução  
A anquiloglossia, comumente conhecida como “língua 
presa”, é uma anomalia congênita, com prevalência de 4 
a 11% em recém-nascidos (RN), caracterizada por um 
frênulo lingual encurtado (O’SHEA et al., 2017). Em 
lactentes, sua principal implicação é sobre o aleitamento 
materno, e é apontada como um provável agravante a 
manutenção desta prática, (CAMPANHA et al.,2019) 
bem como possível fator de risco ao desenvolvimento de 
fissuras mamilares (CAMPBELL,2019).  
A literatura apresenta desfechos positivos relacionados à 
intervenção cirúrgica de liberação do frênulo 
denominada Frenotomia (FN), entretanto ainda são 
escassos os estudos que investigam a relação entre este 
procedimento e seu impacto no Aleitamento Materno 
(AM) (CAMPBELL, 2019). Por esta razão, o presente 
estudo objetiva avaliar resultados pós-operatórios 
mediatos na díade materna-infantil de neonatos 
submetidos a FN sobre a prática do AM. 

Material e Métodos 
Estudo observacional descritivo, realizado entre os 
meses de agosto a dezembro de 2019 no Hospital 
Universitário da UEPG (HU/UEPG). A amostra foi 
composta por neonatos submetidos ao procedimento de 
FN que compareceram à consulta pós-operatória. 
Mediante exame físico extra e intra bucal do RN, exame 
físico do seio da mãe, observação da mamada e 
aplicação um questionário semiestruturado, foram 
obtidos dados relativos ao AM exclusivo. O presente 
estudo foi inscrito e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, sob o parecer nº 07813519.4.0000.0105). 

Resultados e Discussão 
A taxa de comparecimento à consulta pós-operatória foi 
de 50%, os quais foram avaliados e compuseram a 
amostra final do presente estudo (n=56). Os resultados 
relacionados ao AM constam abaixo: 
Tabela 1. Variáveis pós-frenotomia relacionados ao Aleitamento 

Materno. n=56 (100%) 

  SIM NÃO 

Percepção Materna pós-frenotomia     

Amamentação melhorada 40 (71,4) 16 (28,6) 

Melhora nos sintomas emocionais 19 (33,9) 37 (66,1) 

Agravamento do problema 1 (1,8) 55 (98,2) 

Avaliação Clínica do Aleitamento Materno   

Presença de fissura mamilar 5(8,9)  51(91,1) 

Presença de eritema mamilar 1(1,8) 55(98,2) 

Presença de ulceração mamilar 1(1,8) 55(98,2) 

Pega correta durante o aleitamento 42(75) 14(25) 

Presença de dificuldade para amamentar  4(7,1) 52(92,9) 

Presença de dor no seio ao amamentar  3(5,4) 53(94,6) 

O alto índice (98,2%) das mães que relataram ausência 
de agravamento do problema evidencia a viabilidade e 
segurança da FN. Para tanto, seu correto diagnóstico 
demanda profissionais qualificados e capacitados para 
diferenciar as variações anatômicas do frênulo (BRITO 
et al.,2008).  
Uma taxa de 75% das díades apresentou manejo 
adequado na amamentação na consulta de retorno pós-
operatório e mais de 90% das mães não apresentava 
nenhuma lesão mamilar, queixa álgica ou dificuldade 
para amamentar. Este dado indica que provavelmente 
não houve instalação de quadros patológicos devido a 
abordagem precoce da FN, bem como pelas orientações 
de pega e manejo repassadas na avaliação inicial e após 
o procedimento.  

Conclusão ou Conclusões 
A FN não ocasionou complicações pós-operatórias nos 
neonatos. Em relação a prática do AM, a FN 
proporcionou resultados positivos ao binômio materno-
infantil e promoveu condições favoráveis à manutenção 
do aleitamento materno exclusivo. 
____________________ 

  O'Shea J.E. et al. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; v.3, n.3, p. 1-35. 

26 de outubro de 2020. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464654/. Acesso em  
  Campanha, S. M. A., Martinelli, R. L. D. C., & Palhares, D. B. 

Association between ankyloglossia and breastfeeding. CoDAS, São 
Paulo, v.31, n. 1. e20170264, 2019. Acesso em 26 de outubro de 2020. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-

17822019000100306&tlng=en.  
  Campbell, J. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. 
International Journal of Nursing Studies, v.91, p. 146-147, 2019. 

Acesso em 26 de outubro de 2020. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748918300
798?via%3Dihub.  

  Brito, S.F. et al. Frênulo lingual: classificação e conduta segundo ótica 
fonoaudiológica, odontológica e otorrinolaringológica. Revista CEFAC, 
São Paulo, v.10, n.3, p.343-351, 2008. Acesso em 26 de outubro de 

2020. Disponível em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462008000300009&lng=pt&tlng=pt.  

mailto:fabi.bucholdz@gmail.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464654/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-17822019000100306&tlng=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-17822019000100306&tlng=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748918300798?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748918300798?via%3Dihub
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462008000300009&lng=pt&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462008000300009&lng=pt&tlng=pt

