NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia vem prestar os
seguintes esclarecimentos sobre a Nota Técnica nº 9 da Coordenação Geral de Saúde da Criança e
aleitamento materno:
1. A lei federal 13002/14, sancionada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da
União em 23 de junho de 2014, institui a obrigatoriedade da aplicação do “Protocolo de Avaliação do
Frênulo da Língua em Bebês”1 e não da triagem neonatal do frênulo lingual. Essa lei foi baseada no
trabalho de mestrado2 da Fonoaudióloga Roberta Martinelli, sob a orientação da Profa. Dra. Giédre
Berretin-Felix, desenvolvido na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo.
2. A nota técnica foi baseada no parecer técnico-científico3, elaborado por profissionais que não tem
publicações sobre estudos com frênulo lingual no âmbito nacional e internacional, sendo sugerida a
aplicação do instrumento Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT)4 para avaliação do frênulo lingual
em bebês. Quando o referido parecer foi elaborado, o processo de validação do Protocolo de
avaliação do frênulo da língua em bebês proposto por Martinelli (2013)2 ainda encontrava-se em
desenvolvimento, tendo sido finalizado no projeto de Doutorado de Roberta Martinelli, também sob
orientação da Profa. Dra. Giédre Berretin-Felix, na mesma instituição, em 2016, contemplando todas
as etapas do processo de validação, a saber: validade de conteúdo, validade de critério, validade de
construto, bem como, confiabilidade, sensibilidade, especificidade e valores preditivos 5. A validação do
referido protocolo foi realizada para a população brasileira.
3. Ressalta-se que o instrumento Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT)4, sugerido para ser utilizado
pela nota técnica nº 9, não cumpriu todas as etapas do processo de validação, segundo as normas
internacionais. Além disso, para que o mesmo seja aplicado no Brasil é necessário que sejam
realizadas as etapas de tradução e adaptação transcultural para ser aplicado na população brasileira,
obedecendo os princípios da ciência6-7.
4. Sendo assim, o único protocolo totalmente validado segundo as normas internacionais é o
Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês (MARTINELLI, 2016).
Abaixo o link para a tese:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25143/tde-17052016-150210/pt-br.php
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