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A Frenectomia é o termo utilizado para designar a retirada do freio lingual ou labial. A literatura 

traz como uma cirurgia com um grau de dificuldade simples. Assim como em qualquer 

procedimento cirúrgico, ela requer alguns cuidados para que o resultado esperado seja atingido. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a retirada de um freio labial, localizado na linha 

mediana, sendo visível ao levantar o lábio superior, que dificultava a higienização do paciente 

por conta das restrições dos movimentos labiais e ponderando a necessidade de uma remoção 

cirúrgica, devido a indicação do ortodontista, pela presença de um diastema entre os incisivos 

centrais conhecido como “diastema interincisivo”. A remoção cirúrgica do freio labial em 

conjunto com o tratamento ortodôntico é muito vantajosa, o freio muito espesso causa 

interferências funcionais retardando os movimentos ortodônticos e nesse caso clínico foi 

escolhido previamente a cirurgia e posteriormente o tratamento para o fechamento do diastema 

interincisivo, associado à presença de fibras do freio com inserção baixa, ao nível da papila 

interdentária, impedindo assim o fechamento natural desse espaço. A técnica escolhida para a 

realização desse procedimento foi a convencional, feita com bisturi e realizando uma sutura 

após a retirada do freio, salientando ao paciente os devidos cuidados pós-operatório para uma 

melhor cicatrização. É de extrema importância um diagnóstico criterioso afim de estabelecer o 

tratamento mais adequado para o paciente atendendo sempre as suas necessidades. Nesse caso 

as etapas foram realizadas minuciosamente e o objetivo cirúrgico foram alcançados, 

encaminhando assim o paciente para o seu tratamento ortodôntico. 
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