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RESUMO: 

 O freio lingual é uma estrutura anatômica fundamental para sucção, fala 

e alimentação. A alteração do frênulo lingual pode impedir o movimento da 

língua e com isso causará impactos anatômicos e funcionais para o paciente. É 

considerada uma anomalia congênita caracterizada pela inserção curta do freio 

lingual, identificada em diferentes faixas etárias, inclusive em recém – 

nascidos. Esta pesquisa teve como objetivo identificar alterações de frênulo 

lingual em 220 crianças de 6 a 12 anos de uma escola particular em São Paulo, 

sendo 105 do gênero feminino e 115 masculino, por meio da aplicação do 

protocolo de identificação de frênulo lingual proposto por Marchesan I.Q 2010. 

Foi encontrado alteração do frênulo em 13 crianças (12,38%) para o gênero 

feminino e 17(14,78%) para o gênero masculino. Os tipos de frênulos alterados 

foram curto, anteriorizado e curto anteriorizado, predominando o curto 

anteriorizado. O tipo de fixação no assoalho predominante encontrada foi 

carúncula sublingual entre os frênulos normais e entre os frênulos alterados, 

observou-se maior número na região de crista alveolar. O tipo de fixação na 

face lingual predominante nos frênulos normais foi na parte inferior da língua, já 

entre os alterados observou-se maior incidência entre o terço médio e no ápice 

da língua. Foi possível verificar prevalência de alterações de fala nos frênulos 

alterados. A alteração de fala mais predominante entre os frênulos tipo curto foi 

a omissão, nos frênulos anteriorizados foi a substituição e no curto 

anteriorizado foi  a substituição. 
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ABSTRACT: 

The lingual frenulum is a fundamental anatomical structure for suction, speech, 

and feeding. Altering the lingual frenulum may prevent tongue movement and 

thus cause anatomical and functional impacts to the patient. It is considered a 

congenital anomaly characterized by the short insertion of the lingual brake, 

identified in different age groups, including newborns. The aim of this study was 

to identify lingual frenulum changes in 220 children aged 6 to 12 years of a 

private school in São Paulo, of whom 105 were female and 115 were male, 

through the application of the lingual frenulum identification protocol proposed 

by Marchesan IQ 2010. The frenulum alteration was found in 13 children 

(12.38%) for the female gender and 17 (14.78%) for the male gender. The 

altered types of frenulum were short, anterior and short anterior, predominating 

short anterior. The type of fixation in the predominant floor was a sublingual 

caruncle between the normal frenulum and the altered frenulum, a larger 

number was observed in the alveolar ridge region. The type of fixation on the 

lingual face predominant in the normal frenulum was in the lower part of the 

tongue. Among the altered ones, a higher incidence was observed between the 

middle third and the apex of the tongue. It was possible to verify the prevalence 

of speech alterations in the altered frenulum. The most predominant speech 

alteration among the short type of frenulum was the omission, in the previous 

frenulums it was the substitution and in the short previous it was the 

substitution. 

 

Key words: Lingual frenulum; Diseases of the tongue; Prevalence. 
 
 

 

 

 

 



 
Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 4 

2 OBJETIVO .................................................................................................................... 6 

3 MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO .................................................................................... 7 

3.1 Comitê de Ética ....................................................................................................... 7 

3.2 Amostra ................................................................................................................ 7 

3.3 População e local de estudo ...................................................................................... 7 

3.4 Instrumento para coleta de dados .............................................................................. 8 

3.5 Coleta de dados ...................................................................................................... 8 

3.6 Análise dos dados colhidos ....................................................................................... 8 

3.7 Critério de inclusão e exclusão ................................................................................... 8 

3.8 Variáveis de estudo ................................................................................................. 9 

3.8.1 Gênero e Idade .................................................................................................. 9 

3.8.2 Respirador Bucal ................................................................................................ 9 

3.8.3 Tipos de Má Oclusão ........................................................................................... 9 

4 RESULTADOS .............................................................................................................. 10 

4.1 Amostra e suas características gerais ...................................................................... 133 

4.2 Exemplo dos diferentes tipos de frênulo .................................................... 147 

5 DISCUSSÃO .............................................................................................................. 199 

6 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 222 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 233 

ANEXOS ..................................................................................................................... 255 

 



 
Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A língua é um órgão localizado na cavidade oral que participa das 

funções de deglutição, sucção, mastigação e fala. Possui na sua base inferior, 

uma pequena prega de membrana mucosa que a conecta ao assoalho da 

boca, sendo denominada frênulo da língua. (MARTINELLI 2013) 

O frênulo lingual é uma estrutura anatômica fundamental para a sucção, 

fala e alimentação. A alteração do frênulo lingual pode impedir o movimento da 

língua e com isso causar impactos anatômicos e funcionais para o paciente. 

(MARCHESAN 2012) 

Os sintomas mais comuns que podem suscitar tais hipóteses seriam: 

imprecisão da articulação da fala, fonema /r/ brando com troca por outro 

fonema ou com distorção, pequena abertura da boca durante a fala imprecisão 

ou ineficácia dos movimentos da língua em movimentos isolados, língua, 

quando protraída, formando um coração no seu ápice, ou com pouca 

protrusão, ou ainda com protrusão levando seu ápice para baixo, língua com 

postura no assoalho da boca, dificuldades de fazer movimentos com a ponta da 

língua como lamber sorvetes, história de dificuldade de sugar o peito na época 

da amamentação, mastigação ineficiente e deglutição com alteração por 

dificuldade de acoplamento da língua no palato duro, entre outras. (Marchesan 

2004) 

Os problemas, citados na literatura, mais freqüentes causados pelo 

frênulo, quando alterado, são os relacionados à fala, seguidos dos relacionados 

à alimentação, principalmente durante a fase de amamentação, seguidos dos 

problemas de movimentação da língua e alterações de deglutição (Marchesan 

2004) 
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No recém-nascido o frênulo lingual é posicionado do ápice da língua até 

a base do processo mandibular alveolar. Na medida que existe 

desenvolvimento e crescimento ósseo, com prolongamento lingual e erupção 

dentária, o frênulo migra para posição central até ocupar a sua fixação 

definitiva com erupção dos segundos molares decíduos.(MOTTA 2009) 

 

 

Alteração do frênulo lingual dificulta a articulação normal com as demais 

estruturas estomatognáticas, resultando em um distúrbio da fala fonética, já 

que este, de acordo com a literatura, é o distúrbio orofacial mais 

frequentemente encontrado na presença de um frênulo alterado (PERLATO 

NM,2009). 

Na idade pré - escolar e escolar, a alteração do frênulo lingual se 

manifesta por dificuldades na articulação dos fonemas cujo ápice lingual deve 

tocar papila incisiva e/ ou palatina (l / n/ r/ t / d/ s/ z). (CUESTA, ET AL 2014) 

Poucos estudos procuram avaliar o frênulo através de medidas 

quantitativas. Provavelmente isto ocorre pela dificuldade em mensurar tecidos 

moles, já que imprecisões poderão ser freqüentes. Encontramos apenas três 

estudos que buscaram critérios quantitativos para mensurar e classificar os 

frênulos de língua. No primeiro estudo os frênulos linguais foram mensurados 

com uma régua criada para este fim e classificados da seguinte forma: 

comprimento médio do frênulo com menos do que 10 mm seria uma 

anquiloglossia suave; entre 10 e 15 mm moderada; mais do que 15 mm 

anquiloglossia severa tipo 1 e por último foi classificado como anquiloglossia 

severa tipo 2 aqueles frênulos que clinicamente eram classificados como 

severa anquiloglossia embora tivessem menos do que 15 mm de comprimento 

2. (Marchesan 2004) 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral foi avaliar os pacientes de uma escola particular na 

cidade de São Paulo na Clínica odontológica de uma Universidade particular na 

disciplina de Odontopediatria e Ortodontia através de um exame clínico 

detalhado e uma ficha clínica elaborado especialmente para este estudo 

baseando-se na literatura a fim de determinar a prevalência de alterações de 

frênulo lingual. 

 Objetivo específico foi orientar os responsáveis sobre a necessidade de 

um plano de tratamento multidisciplinar envolvendo pediatra, fonoaudiólogo, 

otorrinolaringologista e ortodontista, com intuito de melhorias nas condições 

gerais de saúde. 
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3 MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Comitê de Ética 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Paulista – UNIP. 

Foi elaborado de modo a assegurar os princípios éticos em pesquisa 

com seres humanos descritos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 1996). 

As seleções, foram realizadas dentro das exigências estabelecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP80378717.5.0000.5512) da Universidade 

Paulista – UNIP (Anexo I). 

           Cuidados especiais foram adotados para atender as exigências de 

pesquisa envolvendo os sujeitos. As características do estudo serão 

apresentadas buscando-se esclarecer eventuais dúvidas dos participantes. 

Foi utilizado o Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade 

(Anexo II). 

A privacidade, a confidencialidade dos dados e o anonimato dos sujeitos 

da pesquisa serão garantidos. 

 

3.2 Amostra 

 

Estudo observacional transversal com coleta de dados primários. 

 

3.3 População e local de estudo 
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A população de estudo foi constituída por aproximadamente 220 

crianças voluntárias, de ambos os sexos, com idade entre 6 a 12 anos, 

atendidos na Clínica de Odontopediatria e Ortodontia da Universidade Paulista 

– UNIP, campus Indianópolis, no ano de 2018. 

3.4 Instrumento para coleta de dados 

 

Através de uma ficha clínica por meio da aplicação do protocolo de 

identificação de frênulo lingual proposto por Marchesan I.Q 2010, ao decorrer 

do trabalho (Anexo III), foram avaliados características físicas e funcionais de 

frênulo ligual sendo elas: curto, anteriorizado e curto anteriorizado entre outros. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em 2018, no período diurno, com 

pacientes atendidos na Clínica de Odontopediatria e Ortodontia da 

Universidade Paulista – UNIP, campus Indianópolis, São Paulo. 

 

3.6 Análise dos dados colhidos 

 

Foi utilizado o teste qui-quadrado para analisar as possíveis associações 

clínicas com as características faciais, adotado-se um alfa =0,05. O programa 

estatístico utilizado foi o SPSS 21 para as realizações das análises. 

 

3.7 Critério de inclusão e exclusão 

 

O estudo inclui crianças de ambos os gêneros, com idade entra 6 e 12 

anos, atendidas na clínica de odontopediatria e Ortodontia da Universidade 

Paulista – UNIP, campus Indianópolis, São Paulo. 

Não houve exclusão ao decorrer da pesquisa. 



 
Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Paulista - UNIP 

 

 

 

3.8 Variáveis de estudo 

 

Para descrever as características da população e proceder ao 

levantamento de dados relativos à pesquisa foram escolhidas as variáveis 

listadas abaixo: 

3.8.1 Gênero e Idade 
 

O gênero e a idade dos participantes serão obtidos durante a entrevista. 

A idade será calculada por meio da diferença entre a data de nascimento até a 

data da entrevista, em anos completos. 

 

3.8.2 Deglutição Atípica 
 

Após a entrevista, o pesquisador realizou um exame clínico detalhado 

para identificar se o paciente apresenta deglutição atípica pela alteração do 

frênulo lingual. 

 

3.8.3 Tipos de Frênulo Lingual 
 

Através do exame clínico serão identificados os tipos de Frênulo Lingual 

presente nos pacientes com deglutição atípica, a fim de planejar um plano de 

tratamento adequado para o indivíduo. 

 A. Normal: Fixação no meio da face inferior da língua e, no assoalho, 

geralmente o frênulo só fica visível a partir das carúnculas sublinguais. 

B. Anteriorizado: Quando, na face inferior da língua, afixação estiver acima da 

metade. 

C. Curto:Fixação no meio da face inferior da língua como no frênulo normal, 

porém de menor tamanho.No geral, a fixação no assoalho da boca, é visível a 

partir da crista alveolar, quase sempre estando visíveis, as três pontas de 

fixação do frênulo na crista alveolar. 
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D. Curto e anteriorizado: Apresenta uma combinação das características do 

frênulo curto e do anteriorizado. 

E. Anquiloglossia: Língua totalmente fixada no assoalho da boca. 

4RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 220 crianças sendo 105 do sexo feminino, e 115 do 

sexo masculino, foi possível observar que 30 criancas apresentaram alterações 

no frênulo lingual sendo que 06 curto, 10 anteriorizado, e 14 curto anteriorizado 

(figura 1) e quando comparado os frênulos diagnosticados alterados em 

função dos gêneros não foi possível observar diferenças significativas. (figura 

2) 

Comparamos a amostra em relação a classificação do frênulo no 

assoalho da boca, foi possível que dos frênulos considerados normais, 18 

apresentavam inserção o na crista alveolar, 172 na carúncula sublingual, dos 

frênulos diagnosticados com curtos 5 apresentaram inserção na crista alveolar 

e 1 na carúncula sublingual, dos frênulos anteriorizados  8 na crista alveolar, e 

2 na carúncula sublingual e os frênulos curtos e anteriorizado 11 apresentaram 

inserção  na crista alveolar e 3  na carúncula sublingual. (tabela 1) 

Na (tabela 2) comparamos a distribuição da amostra quanto à fixação o 

do frênulo na face lingual  

Dos frênulos considerados normais, 23 apresentavam inserção entre a 

linha media e o ápice lingual, 167 na parte inferior da língua, e não houve 

incidência de frênulo com inserção no ápice. 

Dos frênulos diagnosticados com curtos 1 apresentavam inserção entre 

a linha media e o ápice lingual,  04 na parte inferior da língua, e  1  frênulo com 

inserção no ápice lingual. 

Dos frênulos diagnosticados anteriorizado, 4 apresentavam inserção 

entre a linha media e o ápice lingual,  não foi encontrado nenhum na parte 

inferior da língua, e  1  frênulo com inserção no ápice lingual. Os frênulos curtos 

e anteriorizados  5  apresentavam inserção entre a linha media e o ápice 
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lingual, não houve incidência de frênulo com inserção parte inferior da língua, e  

6  frênulo com inserção no ápice lingual.  

 Comparamos a distribuição das crianças com frênulos alterados e sua 

relação com a presença ou ausência de alterações de fala, dos 30 frênulos 

alterados, 27 apresentaram alterações de fala, e 3 não apresentaram 

alterações de fala.(figura 3). 

 Na figura 4 comparamos os frênulos encontrados com alteração de fala 

quanto ao tipo de alteração de fala apresentado. 

 Dos frênulos linguais curtos 3 apresentaram omissão, 2 substituições, não 

houve alterções do tipo distorção e 1 não apresentou nenhuma alteração . 

Dos frênulos linguais anteriorizados 2 apresentaram omissão, 6 substituições, 2 

distorção e 2  não apresentou nenhuma alteração . 

Dos frênulos linguais curto, todos apresentaram algum tipo de alteração de 

fala, 3 apresentaram omissão, 7 substituições, 4 distorção . 

 

      

Gráfico  01 - distribuição do total da amostra com alterações de frênulo, segundo o gênero.  
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Gráfico  02 - Distribuição da amostra com alterações de frênulo 

 

 

 

 

Tabela 01– distribuição das amostras quanto à fixação

 

 

Gráfico 03 – distribuição das amostras de frênulos alterados e o tipo de alteração da fala. 
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Distribuição da amostra com alterações de frênulo  

distribuição das amostras quanto à fixação do frênulo no assoalho da boca  

 

 

distribuição das amostras de frênulos alterados e o tipo de alteração da fala.  
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4.1 Amostra e suas características gerais 
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4.2 Exemplo dos diferentes tipos de frênulo  

 

A. Normal: Fixação no meio da face inferior da língua e, no assoalho, 

geralmente o frênulo só fica visível a partir das carúnculas sublinguais. 

B. Anteriorizado: Quando, na face inferior da língua, afixação estiver acima da 

metade. 

C. Curto:Fixação no meio da face inferior da língua como no frênulo normal, 

porém de menor tamanho.No geral, a fixação no assoalho da boca, é visível a 

partir da crista alveolar, quase sempre estando visíveis, as três pontas de 

fixação do frênulo na crista alveolar. 

D. Curto e anteriorizado: Apresenta uma combinação das características do 

frênulo curto e do anteriorizado. 

E. Anquiloglossia: Língua totalmente fixada no assoalho da boca. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A indicação de frenulotomia ou da frenectomia visa melhor adaptação da 

função alterada. Segundo a literatura existe considerável controvérsia entre os 

profissionais da saúde com relação à classificação do frênulo como normal ou 

alterado e também com relação à indicação ou não de cirurgia. 

(Medeiros,2006) 

Muito provavelmente essa diversidade de opiniões, assim como as 

divergências entre os autores, advém da inexistência de parâmetros comuns 

para avaliação e diagnóstico, além do desconhecimento mais aprofundado 

acerca das consequências das alterações do frênulo da língua.(Segal,2007) 

 
São poucos os protocolos existentes para avaliar essa prega mediana 

de túnica mucosa que restringe movimentos ou funções realizados pela língua 

sendo que, a maior parte dos protocolos publicados não apresenta descrição 

detalhada de como fazer a avaliação. Isso ocorre porque os autores, de modo 

geral, já possuem um conceito predeterminado do que é uma alteração de 

frênulo e Consequentemente poucas explicações são fornecidas para a 

identificação da alteração. (Oliveira LR,2007) 

Odontólogos e otorrinolaringologistas tendem a intervir cirurgicamente 

para corrigir as alterações do frênulo da língua. O fonoaudiólogo atua avaliando 

as condições do frênulo da língua via inspeção visual, verificando os 

movimentos da língua e avaliando as funções orofaciais de mastigação, 

deglutição e fala. Quando necessário sugere avaliação de outro profissional, 

intervenção cirúrgica ou fonoterapia para correção das alterações encontradas. 

(Dollberg,2006) 

Supõe-se que a protrusão também esteja relacionada com o 

posicionamento, ou seja, o sujeito adapta sua articulação, realiza movimentos 

mandibulares de anteriorização, interdentaliza os fonemas linguodentais, 

alveolares e líquidas 19 e com a Frênulo alterado, implicações na fala e tensão 

de língua. Já a omissão ocorre devido à dificuldade do falante em movimentar 

a língua, associada à tensão de língua reduzida, o que dificulta a vibração e 

execução fonética. (Silva AMT,2004) 
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A amamentação natural é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento craniofacial e dentofacial, pois promove o trabalho de toda 

musculatura orofacial favorecendo as funções respiratória, mastigatória, 

fonética e de deglutição. Os movimentos realizados durante a amamentação 

favorecem o selamento labial, o posicionamento correto da língua, corrige o 

retrognatismo fisiológico e resulta em grande atividade neuromuscular. A 

amamentação natural é a melhor maneira de prevenir a instalação da síndrome 

do respirador oral, pois estimula o correto crescimento e desenvolvimento 

craniofacial. Quando a criança passa a se alimentar através da mamadeira, a 

língua torna-se hipotônica, passa a se posicionar incorretamente e terá apenas 

o trabalho de dosar a quantidade de leite não havendo grande atividade 

muscular.  O posicionamento incorreto da língua fará o ar passar pela boca 

comprometendo a respiração nasal e favorecendo a atresia da maxila e a 

mordida cruzada posterior.  Neste estudo 80,8% dos pacientes respiradores 

bucais ou mistos apresentaram o palato ogival e 66,6% dos pacientes 

respiradores bucais ou mistos apresentaram mordida cruzada posterior 

unilateral devido o padrão de respiração e fatores etiológicos como hábitos 

deletérios (CARRASCOZA et al., 2006). 

Sendo assim, além de todas as alterações musculares, funcionais e 

dentárias o respirador bucal apresenta também alterações posturais e 

comportamentais que perpetuam até a vida adulta interferindo na qualidade de 

vida do indivíduo. Portanto é essencial que o profissional da área da saúde que 

tem contato com o paciente saiba avalia-lo de forma geral e criteriosa a fim de 

diagnosticar a síndrome de maneira precoce e trata-la de maneira 

multidisciplinar (DESOTTI, 2002). 

 

 É difícil de classificar o que se chama de “língua presa”,, referindo-se à 

uma fala específica e típica, a articulação de um grupo de sons alveolares 

(te,de,le,ne). Essas alterações, surgem na infância e a maior parte das crianças 

mantem na vida adulta, caso não tratadas. As alterações da fala são 

percebidas como “língua presa” pelo som fonético e relacionada com a 

dificuldade na subida da região anterior da língua até o palato para a correta 

articulação desses sons. para essa distorção nos fonemas é o frênulo lingual 
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curto e/ou anteriorizado. A fala poderá estar prejudicada nos movimentos 

isolados da língua, dificuldades em relacionar os movimentos na articulação da 

boca para produção de determinada os sons da fala, característicos na 

produção de consoantes alveolares que ocorre com a elevação da língua. 

(Gonçalves S.C, 2006) 

 Poderíamos dizer que existe uma considerável controvérsia entre os 

profissionais da saúde com relação a como classificar se um frênulo é normal 

ou alterado. A controvérsia também existe com relação à indicação ou não de 

cirurgia. Não é com pouca freqüência que observamos um paciente bastante 

inseguro por ter ouvido de diferentes profissionais da área da saúde opiniões 

bastante diversas sobre o seu frênulo lingual. O frênulo de uma pessoa pode 

ser caracterizado como normal ou como alterado dependendo dos critérios de 

avaliação utilizados por quem avalia. Pode ainda, mesmo sendo classificado 

como alterado, ser ou não indicado para cirurgia. Se houvesse um método 

seguro de classificação e avaliação quantitativo, somado aos qualitativos 

existentes, criar-se-ia a possibilidade de que qualquer profissional ao avaliar 

um frênulo tivesse, um parâmetro de maior confiabilidade para diferenciar 

frênulos normais de alterados.( Marchesan IQ, 2004). 
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6 CONCLUSÃO 

  

 Concluímos que houve uma incidência de alterações. Os tipos de 

frênulos alterados foram curto, anteriorizado e curto anteriorizado sendo o que 

mais predominou foi o curto anteriorizado. O tipo de fixação no assoalho 

predominante encontrada foi carúncula sublingual entre os frênulos normais e 

entre os frênulos alterados observou-se maior numero na região de crista 

alveolar. O tipo de fixação na face lingual predominante nos frênulos normais 

foi na parte inferior da língua, já entre os alterados observo-se maior incidência 

entre o terço médioe no ápice da língua.  

 Foi possível verificar prevalência de alterações de fala nos frênulos 

alterados. A alteração de fala mais predominante entre os frênulos tipo curto foi 

à omissão, nos frênulos anteriorizados foi a substituição e no curto 

anteriorizado foi  a substituição. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO I 
CURSO DE GRADUAÇÃO DISCIPLINA DE ORTODONTIA 

AUTORIZAÇÂO PARA EXAME CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 

 Por este instrumento de autorização por mim assinado, dou pleno consentimento à 
Universidade Paulista, Departamento de Graduação, por professores e alunos devidamente 
autorizados, realizarem exames clínicos 
em__________________________________________________________________________. 
Tenho pleno conhecimento que poderá se submeter a exames clínicos, radiográficos e ou 
fotográficos, para fins de diagnóstico e que a Universidade Paulista, possui como principal 
objetivo a instrução destinados a profissionais da área de saúde. Concordo com toda 
orientação que receberei, respeitando os princípios éticos e científicos concernentes a 
Odontologia e comprometo-me a acompanhar e seguir as recomendações e prescrições que 
me forem passadas.  

Concordo plenamente, que todos os materiais como análises de radiografias, fotografias, 
tomografias, modelos dos arcos dentários, históricos de antecedentes familiares, resultados de 
exames clínicos e de laboratório, e qualquer outra informação concernente ao exame e 
diagnóstico, constituem propriedades exclusivas desta Universidade Paulista, a qual dá pleno 
direito de guarda e de uso para quaisquer fins de ensino e pesquisa, além de sua divulgação 
em convenções, congresso, simpósios, jornais, revistas científicas nacionais e internacionais, 
tendo-me sido assegurado que será preservado o sigilo e a privacidade da identidade do 
paciente. 

                                                     _______________ ,_____ de_______________de_____________ 

Nome do responsável:___________________________________________________________ 

RG:_________________CPF:______________________ 

OBS: Para paciente menor de 18 anos e necessário assinatura de uma pessoa responsável 
(maior de 18 anos) e também assinar o termo de assentimento. 

Assentimento do 
menor__________________________________________________________ 

RG:______________________CPF:____________________ 

Assinatura do responsável:_______________________________________________________ 
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Nome do(a) aluno(a) assinatura:___________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

Nome do(a) professor(a):________________________________________________________  

Assinatura:___________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO II 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

     Por este instrumento de autorização por mim assinado, dou pleno consentimento à 
Universidade Paulista, Departamento de Graduação e Pós-Graduação, na área de 
concentração em  Ortodontia para, por meio de seus professores e alunos devidamente 
autorizados, após exames clínicos realizados e conseqüentemente diagnóstico, realizarem o 
planejamento e o tratamento Odontológico de meu (minha) filho (a), de acordo com os 
conhecimentos enquadrados no campo da Especialidade em Ortodontia, pois entendi 
claramente a proposta e as técnicas que serão utilizadas e todas as minhas perguntas foram 
esclarecidas. Serei informado (a) e devidamente esclarecido (a) sobre quaisquer mudanças 
e/ou finalidades de cada etapa do tratamento proposto. 

  Declaro que respondi corretamente todos os questionamentos relativos à saúde de meu 
(minha) filho (a) não omitindo nenhuma informação, o que possibilitou o correto diagnóstico e 
conseqüentemente o tratamento. 

     Tenho pleno conhecimento que esta clínica, aos qual meu (minha) filho (a) se submete para 
fins de diagnóstico e/ou tratamento, tem como principal objetivo a instrução e demonstração 
destinadas a profissionais da área de saúde, e que o atendimento Ortodôntico se realiza pelos 
alunos devidamente orientados por seus professores. Concordo, pois, com toda orientação 
seguida, quer para fins didáticos, de diagnóstico e/ou tratamento que respeita os princípios 
éticos e científicos concernentes à Odontologia e comprometo-me a acompanhar e seguir as 
recomendações e prescrições que me forem passadas. 

      Tenho pleno conhecimento de que durante o período de tratamento, meu (minha) filho (a) 
por ser menor de idade, deverá estar acompanhado por um responsável legal, maior de idade, 
preferencialmente o pai e/ou a mãe. 

     Tenho pleno conhecimento de que durante o período de tratamento, meu (minha) filho (a) 
poderá não ser atendido (a) em todas as suas necessidades de tratamento Odontológico, 
devido à complexidade do caso ou mesmo ausência de vagas disponíveis para atendimento 
indicado. 

     Tenho pleno conhecimento de que possuo direito de solicitar informações adicionais sobre 
o seu tratamento.  

      Tenho pleno conhecimento da possível necessidade de utilização de contenção física para a 
proteção de meu (minha) filho (a), assim como a utilização de minha ajuda nestas manobras. 

     Tenho pleno conhecimento do tratamento a ser recebido pelo meu (minha) filho (a) e 
recebi todas as informações necessárias para autorizá-lo. 
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     Concordo plenamente com a programação de atendimento proposta pela Universidade 
Brasil. 

     Concordo plenamente também, que todas as radiografias, modelos dos arcos dentários, 
históricos de antecedentes familiares, resultados de exames clínicos e de laboratórios, e 
quaisquer outras informações concernentes ao diagnóstico, planejamento e/ou tratamento, 
constituem propriedades exclusivas desta Universidade, as quais dão pleno direito de 
retenção, uso para quaisquer fins de ensino e pesquisa, além de sua divulgação em jornais e 
revistas científicas do país e exterior, respeitando os princípios éticos e legais vigentes, tendo-
me assegurado a preservação e resguardo da identidade de meu (minha) filho (a). 

                                           _____________________,____de_______________de_____________ 

Nome do responsável:___________________________________________________________ 

RG:_____________________________ 

CPF:_____________________________ 

Assinatura do responsável (pai, tutor, mãe)__________________________________________ 

Assentimento do adolescente:____________________________________________________ 

Nome e assinatura do professor(a) responsável:______________________________________ 

 

Declaro que as informações acima prestadas são totalmente verdadeiras. 
 
                   __________________________________________________ 
                            Assinatura do cliente ou seu responsável legal 
 

 

 

 


