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PE-162 - AUMENTO DOS ÍNDICES DE ANQUILOGLOSSIA EM RECÉM-NASCIDOS

Guilherme Zanusso Vieira, Tuane Pedretti, Elsa Cristine Zanette Tallamini, Fernanda Pasqualeto Vedana

Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Introdução: A anquiloglossia, inserção incorreta do frênulo lingual na face sublingual e/ou no assoalho da boca, 
é um dos fatores presentes nas dificuldades de amamentação de recém-nascidos, com necessidade de diag-
nóstico e resolução precoce. Objetivo: Apresentar a porcentagem de anquiloglossias a partir da avaliação da 
equipe de fonoaudiologia. Método: Estudo de carácter documental, quantitativo e retrospectivo comparando 
os diagnósticos de anquiloglossias registrados em indicadores do setor de fonoaudiologia de um hospital ao 
norte do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados no período de abril a dezembro dos anos 2018 e 2019. 
Foram incluídos todos os nascidos vivos internados e triados em maternidade. E excluindo os internados em 
pediatria, unidade de terapia intensiva neonatal e aqueles que evoluíram a óbito. O meio de avaliação para o 
diagnóstico, foi o protocolo institucional adaptado para triagem da avaliação do frênulo lingual baseado no 
Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua com Escore para Bebês. Resultados: Entre os anos de 2018 e 2019, 
o total de recém-nascidos foi 549 e 520 respectivamente, sem ocorrência de óbitos. Em 2018 encontrou-se a 
porcentagem de 86,31% de bebês sem alterações, 4,99% duvidosos e 8,70% de anquiloglossias, conforme 
protocolo. No ano de 2019 constatou-se 77,88% de frênulos sem alterações, 0,76% duvidosos e, 14,80% de 
anquiloglossias, havendo aumento de 6,1% de frênulos alterados. O dados apontam que a incidência de an-
quiloglossias vêm aumentando conforme a especificidade dos testes aplicados, atualmente a literatura aponta 
como média de alterações à serem diagnosticadas a porcentagem de 2% a 10%, podendo chegar a 25 a 60% 
dos casos com anquiloglossia. Conclusão: Os dados comprovam a necessidade da aplicação de protocolo para 
realizar o teste da linguinha, contribuindo para o rápido e correto diagnóstico de anquiloglossias, prevenindo 
os prejuízos à amamentação.
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Introdução: A Síndrome de Moebius (SM) caracteriza-se pela paralisia congênita e não progressiva do VI e VII 
pares cranianos e compromete diferentes aspectos do corpo, que implicarão no desenvolvimento da crian-
ça. Descrição do caso: A SM, apresenta difícil diagnóstico, devido a associação de condições clínicas, sendo 
tardiamente fechado pela necessidade de investigação, da realização de exames de imagem e construção do 
histórico. O caso relatado, na visão da equipe multiprofissional, apresenta os seguintes sinais clínicos: paralisia 
facial, paralisia no VI e VII par craniano, estrabismo convergente, fissura labiopalatina e pés tortos. Discussão: A 
assistência multiprofissional prestada na SM contribui na qualidade de vida da criança e sua família, propondo 
intervenções no intuito de preservar e promover o desenvolvimento integral. Neste caso, o desfecho foi a ina-
bilidade de alimentação por via oral, tendo como alternativa a sonda orogástrica e desta forma a necessidade 
de sequência do acompanhamento em domicilio para novas alternativas de alimentação e desenvolvimento 
neuropsicomotor. Ainda, foi ofertado aos familiares, suporte diante do processo de compreensão do diagnós-
tico e instrumentalização dos cuidados propostos ao paciente. Conclusão: O impacto da experiência mostra a 
necessidade de constante atualização nas práticas associadas aos neonatos, bem como na atenção psicossocial 
acerca das demandas da paciente e sua família, para a realização do atendimento integral e a contribuição do 
desenvolvimento global.


