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Diagnóstico e tratamento cirúrgico do freio teto labial persistente em
pacientes no período intertransitório da dentição mista – relato de caso
Diagnosis and surgical treatment of an abnormal upper labial frenum
at inter-transitory period of mixed dentition – a case report
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Resumo
O freio labial superior é uma estrutura dinâmica sujeito a variações na forma, tamanho e posi-

ção durante os diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. No nascimento,
o freio é geralmente largo e espesso e se estende até a papila palatina. Com a erupção dos inci-
sivos permanentes e à medida que ocorre o desenvolvimento do processo alveolar, há uma ten-
dência à atrofia fisiológica e ao afastamento apical da inserção do freio. Quando o freio permanece
com a inserção na papila palatina ou na margem gengival é então chamado de freio teto labial per-
sistente. Este pode causar diastema mediano, interferir na escovação, causar recessão gengival,
provocar a formação de bolsas periodontais, restringir o movimento do lábio, interferir na fonação
e produzir efeito estético indesejável. O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar um relato
de uma paciente do gênero feminino, com dez anos de idade, as principais consequências e o tra-
tamento cirúrgico do freio teto labial persistente. Frente ao relato, pode-se concluir que a frenec-
tomia foi o tratamento que propiciou o reposicionamento e uma nova inserção para o freio labial,
deixando que, com o desenvolvimento da oclusão, ocorresse o fechamento do diastema.
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Abstract
The upper labial frenum is a dynamic structure and changeable structure and is subject to va-

riations in shape, size and position during the different stages of growth and development. At birth,
the frenum is generally wide and thick and extends to the palatal papillae. The eruption of perma-
nent incisors and the vertical growth of the alveolar process make the insertion of frenum move
apically. When the frenum insertion remains at the palatal papillae, its called abnormal upper labial
frenum. The abnormal labial frenum, besides creating a diastema, is capable of interfering at oral
hygiene, limiting labial movement, causes gingival recession and affects esthetics. The purpose of
this study was to present a ten years old female patient report, the main consequences and the
surgical treatment of an abnormal labial frenum. In front of this report, it is possible to conclude that
frenectomy was the treatment which caused the frenum new position and its new insertion, making
possible that, by the occlusion development, it occurred the diastema closing.
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Introdução e Revisão da literatura

O freio labial superior origina-se na linha mediana da su-
perfície interna do lábio A sua origem é larga, mas o tecido
do freio propriamente dito é estreito e insere-se na linha
mediana da camada externa do periósteo e no tecido con-
juntivo da sutura maxilar e do processo alveolar18. No re-
cém-nascido, o freio labial frequentemente tem sua in-
serção na região da papila palatina, o que é denominado
de freio teto labial, podendo permanecer dessa forma até
o final do período de dentição decídua23.

No entanto, no decorrer do período intertransitório da

dentição mista e devido ao ganho de dimensão vertical
gerada pela aposição óssea em toda extensão do re-
bordo alveolar, o freio labial deve migrar apicalmente de
maneira gradual, assumindo uma nova inserção em dire-
ção a região vestibular7,11. Mas se eventualmente a inser-
ção do freio mantiver-se na posição palatina originária, to-
pograficamente esse freio deve ser considerado um
desvio do padrão de normalidade e denominado de freio
teto labial persistente7.

O freio teto labial persistente, com inserção baixa, fi-
broso e proeminente na maxila de crianças em dentição
mista, embora seja um achado comum, muitas vezes é
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uma preocupação para os cirurgiões-dentistas, especial-
mente quando associado ao diastema interincisivos7,11,15,18.
Clinicamente, além do diastema interincisivos o freio teto
labial persistente se caracteriza por causar isquemia da
papila palatina quando tracionado. Outras condições clí-
nicas indesejáveis podem estar presentes, quando a
quantidade exagerada de tecido e a inserção baixa são
capazes de interferir na escovação, dificultando a colo-
cação da escova na altura própria do vestíbulo durante a
limpeza convencional. Ainda, se as fibras musculares do
freio inserirem-se no rebordo da gengiva marginal livre,
distendendo o lábio durante a mastigação e a fala, podem
causar retração no tecido do colo do dente, podendo
provocar o acúmulo de restos de alimentos e, eventual-
mente, a formação de bolsas7-11,18,23.

A decisão sobre o tratamento do freio labial deve ser to-
mada depois de cuidadosa avaliação, a fim de determi-
nar se o resultado será desfavorável no caso de a condi-
ção persistir11. Quando se optar pela frenectomia labial
superior, a técnica menos traumática e preconizada atual-
mente é a técnica de reposicionamento de Chelotti15, cujo
objetivo é a mudança da posição anatômica do freio, al-
terando suas características morfofuncionais e que pro-
porciona o melhor resultado estético, eliminando apenas
a porção do freio com inserção indesejável11,14-15,17.

Este trabalho descreveu um caso de paciente no pe-
ríodo intertransitório da dentição mista com diagnóstico de
freio teto labial persistente e com indicação de frenecto-
mia, discutindo a época e a forma de intervir.

Relato de caso

Uma criança de dez anos de idade, do gênero feminino,
procurou a clínica de Especialização de Odontopediatria

do C.P.O. São Leopoldo Mandic – Unidade Brasília, por
apresentar diastemas entre os incisivos centrais superio-
res permanentes.

Através do exame físico, observou-se que a paciente não
possuía atividade de cárie tendo todos os dentes hígidos.
Além disso, a respiração era predominantemente nasal, com
participação da musculatura peribucal e estava no período
intertransitorio da dentição mista. Notou-se a presença de
freio labial largo, volumoso, com a presença de diastema in-
terincisivos e isquemia da papila palatina no momento de tra-
cionamento do lábio. Radiograficamente, a sutura interma-
xilar apresentou-se em forma de V invertido e não foi
observado nenhum corpo estranho na região confirmando o
diagnóstico de freio teto labial persistente (Figura 1).

Baseado em um paciente de baixo risco de cárie, foi
planejado um tratamento preventivo, o que incluiu: orien-
tações de higiene oral e profilaxia. Essa parte preventiva
visou, além de motivar a paciente em relação aos cuida-
dos com a saúde bucal, condicioná-la para a intervenção
cirúrgica junto ao freio labial.

Na segunda fase do planejamento, foi realizada a ci-
rurgia propriamente dita, para reposicionar o freio teto la-
bial superior. Optou-se pela técnica de reposicionamento
de Chelotti15. Previamente à cirurgia foi realizado todo o
protocolo de biossegurança.

Sendo assim, a antissepsia foi realizada, tanto extrabu-
cal (digluconato de clorexidina a 2%, foi aplicada com o
auxílio de uma pinça Kelly e gaze estéril, por meio de mo-
vimentos circulares em toda região perioral e abrangendo
também a região de pescoço) como intraoral, na região da
mucosa jugal onde foi realizado o procedimento cirúrgico.
Procedeu-se a aplicação da anestesia tópica com benzo-
caína a 5% no fundo de saco do vestíbulo dos incisivos
centrais por 2 minutos e anestesia infiltrativa para blo-
queio do nervo alveolar antero-superior, bilateralmente,
com lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 (Figura 2).

Figura 1. Diagnóstico freio teto labial persistente: inserção
baixa, diastema interincisivos e isquemia da papila

Figura 2. Técnica anestésica-infiltrativa bilateral, intrapapi-
lar e palatina
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A seguir, foi realizada a complementação anestésica in-
trapapilar e depois por palatino, ao redor da papila inci-
siva, para bloqueio do nervo naso-palatino. Para demar-
car a incisão, o lábio foi apenas tracionado de forma a
tencionar o freio. A primeira incisão foi feita com tesoura
cirúrgica reta rente ao rebordo, até o limite entre gengiva
inserida e mucosa alveolar (Figura 3).

Na segunda incisão, a inserção do freio junto a mucosa
gengival e gengiva inserida foi removida com bisturi e lâ-
mina 15 ou 15C até atingir o periósteo, de onde deve-se
remover as fibras do tecido conjuntivo até o limite da in-

serção palatina em formato de cunha (Figura 4) e na re-
gião do rebordo remanescente com a cureta cirúrgica
compatível com o diastema (Figura 5) . Realizou-se o de-
bridamento (Figura 6) com gaze estéril e lavagem da fe-
rida cirúrgica com soro fisiológico estéril e então, a sutura
da mucosa labial e colocação de cimento cirúrgico na fe-
rida cruenta mucosa gengival (Figura 7).

Após uma semana removeu-se a sutura e depois de 21
dias realizou-se o controle clínico da nova inserção do
freio labial (Figura 8).

Discussão

O diastema interincisivos que pode alterar a estética do
indivíduo e causar modificações na oclusão dentária para
muitos autores2,-4,8,10,13 está relacionado principalmente à
presença do freio teto labial persistente. Devido a essa as-
sociação, nas décadas iniciais do século passado, via-se no
freio labial o fator etiológico primordial do diastema interin-
cisivos na dentadura permanente1. A frenectomia preventiva

Figura 3. Primeira incisão com tesoura cirúrgica reta

Figura 4. Segunda incisão com bisturi

Figura 5. Curetagem do tecido remanescente

Figura 6. Debridamento com gaze
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era um procedimento realizado rotineiramente. Em mea-
dos dos anos 40 e 50, uma análise crítica de diversos es-
tudiosos começou a modificar a interpretação do freio labial9.

No terceiro mês de vida intrauterino, o freio labial superior
apresenta-se bastante volumoso e extenso, inserindo-se
profundamente na papila palatina, sulcando e dividindo o
arco alveolar em duas partes. Entretanto, o freio labial apre-
senta uma tendência à remissão ao longo da vida1. No pre-
sente relato, não ocorreu a mudança fisiológica frente ao de-
senvolvimento da oclusão, erupção dentaria e crescimento
do processo alveolar sendo diagnosticada a presença do
freio teto labial persistente e indicando-se o reposiciona-
mento cirúrgico do mesmo (Figura 1).

O diagnóstico correto do freio teto labial persistente de-
pende de um exame físico intrabucal observando-se:
diastema presente, inserção baixa e isquemia da papila
palatina ao tracionar o freio5,14-15. O caso relatado neste tra-
balho tem essas características e não pode-se deixar de
realizar o diagnostico diferencial (radiografia da região la-
bial superior para verificação de presença de corpo es-
tranho). Esse diagnóstico deve ser dado após a erupção
dos incisivos central superiores, ainda no primeiro período
transitório da dentição mista7-8,11,15.

Alguns autores1-3 não encontraram correlações estatís-
ticas entre a presença do freio teto labial persistente e o
diastema interincisivos e outros autores2,4,6 relataram que
a diferença entre um diastema causado por um freio labial
anormal e um diastema congênito é a inclinação dos lon-
gos eixos dos dentes. No caso de freio teto labial persis-
tente, há uma divergência no sentido incisal, no caso de
diastema congênito, existe um paralelismo entre os inci-
sivos. Se o freio for removido em época propícia, haverá
o fechamento do espaço no primeiro caso, enquanto no
congênito não haverá modificação. No presente relato,
esta divergência entre os incisivos centrais estava pre-
sente e após o reposicionamento do freio, observou-se a
redução espontânea do diastema interincisivos, corrobo-

rando com a literatura12,16.
Quanto à técnica utilizada para a correção da localiza-

ção do freio teto labial persistente, encontra-se o relato de
diferentes técnicas cirúrgicas para a frenectomia5,9,17,22:
exérese – quando se faz a remoção total da porção ana-
tômica visível macroscopicamente do freio, responsável
pela maioria das interferências que se pretende corrigir;
e reposicionamento – a mudança da posição anatômica
do freio, alterando suas características morfofuncionais.

A técnica de Chelotti15 ou do reposicionamento é a que
tem proporcionado o melhor resultado estético e permite a
manutenção da morfologia e função da estrutura anatô-
mica, eliminando apenas a porção com inserção indese-
jável. Nesta técnica, não se faz o pinçamento que muitas ve-
zes provoca uma cicatriz pelo maceramento da mucosa
mais delicada da porção interna do lábio. Para demarcar a
incisão, o lábio é apenas tracionado de modo a tensionar o
freio. Além disso no que se refere a técnica anestésica uti-
lizada, foi seguida a recomendação de alguns autores20,
onde a punção para a anestesia infiltrativa, deve ser reali-
zada no longo eixo dos incisivos centrais para que o edema,
que pode decorrer da infiltração da solução, não mascare
os limites do freio, dificultando a demarcação da incisão.

Os momentos de intervenção para o freio teto labial per-
sistente depende principalmente da época em que o pa-
ciente está e que procura atendimento odontológico19,21.
Dessa forma, frente a uma patologia do freio, sugere-se
para a intervenção cirúrgica na dentição mista11,14,15: após
a erupção dos incisivos centrais superiores, principal-
mente na ausência de espaço para erupção dos incisivos
laterais; após a erupção dos incisivos laterais superiores
e antes dos caninos permanentes. No presente relato, a
paciente estava no período intertransitorio da dentição
mista possuindo portanto os incisivos centrais e laterais
permanentes superiores.

Conclusões

1. O diastema entre os incisivos centrais superiores
pode ser causa ou consequência de um freio labial hi-
pertrófico com inserção ao nível da papila palatina.

2. Não há um consenso entre os diversos autores para
a melhor época de oportunidade cirúrgica não havendo
nenhuma revisão sistemática.

3. A técnica preconizada por Chelotti é de fácil execu-
ção promovendo o reposionamento sem perda de estru-
tura periodontal (papila) na dentição mista.

Figura 7. Sutura e cimento cirúrgico

Figura 8. Acompanhamento do caso após 21 dias: freio la-
bial superior com nova inserção
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