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INTRODUÇÃO: 
O frênulo lingual é uma prega de túnica mucosa que permite que a parte anterior da 
língua mova-se livremente, conectando-a ao assoalho da boca. Na presença de 
variações anatômicas podem ocorrer diversas dificuldades na sucção, mastigação, 
deglutição, fala, além de alterações dentárias devido à postura baixa da língua.  
Atualmente existe a lei que torna obrigatório a realização da avaliação do frênulo 
lingual ao nascimento, o Teste da Linguinha - Lei nº 13.002/14, no entanto, muitos 
sujeitos que nasceram anterior a este período podem estar sofrendo com as alterações 
do frênulo lingual. Diante disto o objetivo foi realizar uma pesquisa que verificasse a 
prevalência de alterações no frênulo lingual em escolares com idade entre seis a dez 
anos. Essa pesquisa foi realizada juntamente com os dados coletados no projeto de 
extensão, "Prevenção e Manejo dos Distúrbios da Comunicação e da Alimentação", 
elaborado pelo curso de fonoaudiologia.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O projeto foi realizado em uma escola estadual na região norte do Rio Grande do Sul 
durante dois meses do ano de 2017. Analisou-se a anatomia do frênulo lingual de 64 
escolares, do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Sendo assim, foram 
incluídos na pesquisa somente os escolares que tiveram a autorização dos pais para 
participar do projeto de extensão, e nesse aceite do projeto, ressaltava-se a realização 
de triagem nas crianças a fim de dar uma devolutiva, e posterior encaminhamento e 
palestra para a comunidade escolar e para os pais.  Os frênulos foram avaliados por 
meio de inspeção oral e mobilidade da língua. Considerou-se alterado todos os 
frênulos que não tinham fixação no meio da face inferior da língua e, no assoalho 
ficavam visíveis antes das carúnculas sublinguais. Obtiveram-se os seguintes 
resultados, 68,75% (44) dos escolares apresentaram frênulo lingual dentro do padrão 
de normalidade, 31,25% (20) dos escolares apresentaram alterações no frênulo lingual.  



 

Das alterações encontradas 65% (13) apresentaram frênulo curto, 5% (1) 
apresentaram frênulo curto e anteriorizado, 15% (3) apresentaram frênulo curto com 
inserção na crista alveolar, 10% (2) apresentaram frênulo anteriorizado com inserção 
na crista alveolar e 5% (1) apresentou frênulo espesso. Foi possível, portanto, a 
contextualização dos resultados obtidos por meio da troca de experiências, durante a 
disciplina de introdução a motricidade orofacial.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Pode-se concluir que existem muitos sujeitos em idade escolar com as mais diversas 
alterações no frênulo lingual. Considerando as implicações destas alterações na idade 
escolar, sugere-se um trabalho informativo que envolva profissionais da área da saúde 
sobre o assunto em questão, a fim de que realizem o encaminhamento destes casos 
tardios a fim de solucionar ou minimizar as consequências miofuncionais, dentárias e 
psicossociais.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


