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Este artigo tem como proposta trazer uma breve revisão da importância do aleitamento materno na ótica da odontope-
diatria. A amamentação representa o fator inicial do bom desenvolvimento dos dentes e face, favorecendo a obtenção 
de uma oclusão dentária normal e consequentemente, mastigação adequada em vida futura. Há importância da ama-
mentação também no desenvolvimento de uma unidade funcional normal, isto é, de um perfeito equilíbrio neuromuscu-
lar dos tecidos que envolvem o aparelho mastigatório. A amamentação além de estimular o crescimento da mandíbula 
no sentido antero-posterior; reforça o circuito neurofisiológico da respiração, excitando as terminações neurais das 
fossas nasais, com consequente desenvolvimento dessas estruturas e de seus anexos.
Descritores: Aleitamento materno, Erupção dentária, Cárie dentária.

This article has as intended to bring a brief revision of the importance of the breastfeeding in the optics of the odonto-
pediatric. The breastfeeding is the initial factor for the good development of teeth and face, favoring the attainment of 
a normal dental occlusion and consequently a properly chewing in future life. There is also the importance of breastfe-
eding in the development of a normal functional unit; in other words, a perfect neuromuscular tissue balance involving 
the chewing unit. The breastfeeding, in addition to stimulating the growth of the mandible in the antero posterior order; 
reinforces the neurophysiologic circuit of breath, thrilling the nerve endings of the nostril, with the consequent develop-
ment of these structures and their attachments.
Descriptors: Breast feeding, Tooth eruption, Dental caries.

Este artículo tiene como proposta traer una revisión breve de la importancia del amamantar en la óptica de la odontope-
diatria. La lactancia representa el factor inicial de bueno desarrollo de los dientes y el rostro, favoreciendo la obtención 
de una oclusión dentaria normal y consecuentemente masticación adecuada en su vida futura. También la lactancia es 
importante en el desenvolvimiento de una unidad funcional normal, es decir, un perfecto equilibrio neuromuscular de 
los tejidos que envuelven el aparato masticatorio. La lactancia, además de estimular el crecimiento de la mandíbula en 
sentido antero-posterior, refuerza el circuito neurofisiológico de la respiración, estimulando las terminaciones neurona-
les de las fosas nasales, con el consecuente desarrollo de estas estructuras y de sus anexos.
Descriptores: Lactancia materna, Erupción dentaria, Caries dental.
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A época do pré-natal é muito importante para o favorecimento 
da lactação e da amamentação. A mulher deve ser estimulada a 
amamentar desde o período inicial da gravidez; a sua sensibiliza-
ção poderá ser efetuada pela exposição das vantagens para o seu 
filho, descritas previamente, além das vantagens para o seu pró-
prio organismo e consequentemente, para a sua saúde3.

Durante a gestação ocorre desenvolvimento mamário intenso 
sob influência do lactogênio, esteróides luteais e sexuais placen-
tários. A crescente liberação de prolactina pelo reflexo hipofisá-
rio contribui para o desenvolvimento das glândulas mamárias; os 
ductos e alvéolos se multiplicam tão rapidamente, que entre cinco 
e oito semanas de gestação, as mamas aumentam de volume visi-
velmente e ficam mais pesadas, a pigmentação da aréola intensifi-
ca-se e as veias periféricas dilatam-se4.

O acompanhamento por meio de orientações e exames para 
se verificar as condições dos mamilos é imprescindível, para que 
sejam preparados e estejam prontos na hora da amamentação, 
uma vez que pequenas alterações mamilares podem criar situa-
ções que interferirão no aleitamento. Se tais condições forem de-
tectadas durante o pré-natal, algumas práticas simples, orientadas 
por profissional de saúde podem sanar a maioria dos problemas3.

Os primeiros meses logo após o nascimento podem ser consi-
derados como continuação direta do estado intra-uterino, havendo 
necessidade da manutenção de um íntimo contato corporal com a 
mãe para que sejam satisfeitas as exigências dos sentidos sinesté-
sicos e muscular. Isto demanda que a criança seja carregada no 
colo com segurança a intervalos regulares, que seja amamentada, 
embalada, acariciada e que a tranquilizem4.

Após o nascimento, a inibição placentária da síntese de lei-

INTRODUÇÃO

A alimentação durante o primeiro ano de vida é fundamental 
para o crescimento e o desenvolvimento da criança. O alei-

tamento materno é considerado o mais natural e desejável mé-
todo de alimentação infantil, no que diz respeito aos aspectos 
fisiológicos e psicológicos.

A amamentação representa o fator inicial do bom desenvolvi-
mento dento-facial, favorecendo a obtenção de uma oclusão den-
tária normal e consequentemente, mastigação correta futura. Há 
importância da amamentação também no desenvolvimento de uma 
unidade funcional normal, isto é, de um perfeito equilíbrio neuro-
muscular dos tecidos que envolvem o aparelho mastigatório1.

A proposta deste artigo é mostrar a relação benéfica da ama-
mentação com o desenvolvimento da cavidade oral, bem como 
seus componentes e funções.

LeITe maTeRNO e amameNTaÇÃO
O leite materno apresenta inúmeras vantagens por ser completo 
do ponto de vista nutricional, promover a hidratação da criança, 
ser mais higiênico que os outros tipos de leite, ser livre de conta-
minação microbiana, ser de fácil digestão, apresentar temperatura 
adequada, proteger contra diarréia e desfavorecer o desenvolvi-
mento de microrganismos patogênicos no intestino2.

Em relação à mãe, o leite materno além de ser mais econômico, 
fácil e prático, favorece o relacionamento com a criança, mantendo 
o equilíbrio psicológico bem como proporcionando a sensação de 
prazer e solidificando o afeto pelo recém-nascido. Acelera a involu-
ção uterina, previne a hemorragia pós-parto, e diminui a incidência 
de câncer de mamas e outras doenças mamarias3.
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2,5mm para o sexo feminino e 2,7 mm para o masculino. Nos 
recém-nascidos, os movimentos mandibulares são pequenos, ape-
nas no sentido antero-posterior, devido ao pequeno desenvolvi-
mento do côndilo mandibular e da cavidade glenóide6.

Os processos alveolares estão cobertos pelos abaulamentos 
gengivais que logo se segmentam para indicar os locais de de-
senvolvimento dos dentes. Neste momento, a boca edentada da 
criança apresenta mucosa gengival de cor rósea, firmemente ade-
rida, denominada rodete gengival7.

A maxila apresenta-se com pouca profundidade, porém rica 
em acidentes anatômicos e a região do palato mostra-se bem mar-
cada, com as rugosidades palatinas bem evidentes. Em uma vista 
frontal, a superfície vestibular de ambos os rodetes possuem proe-
minências indicativas das coroas dos dentes decíduos em desen-
volvimento, sendo a região canina a mais evidente. A mandíbula 
do recém-nascido apresenta o sulco lateral distal da papila canina 
como acidente anatômico mais evidente; ao tato, a região anterior 
apresenta-se flácida e com morfologia biselada no sentido vestíbu-
lo-lingual, sendo maior em altura na região vestibular8.

A cavidade bucal cumpre o seu papel 
alimentar, dispondo do ponto de vista mor-
fológico de lábios, vilosidades, concavi-
dade palatina e do auxílio da musculatura 
jugal, sustentada pela bola de gordura de 
Bichat e pela membrana gengival de Robin-
Magiot, língua e mandíbula na realização 
da sucção do leite materno4.

No ato da amamentação o recém-nascido 
ordenha o peito materno e com os lábios de-
tecta o mamilo, contraindo-o firmemente (se-
lamento hermético); o rebordo corresponden-
te aos incisivos superiores apóia-se contra a 
superfície superior do mamilo e grande parte 
da aréola. A língua, por baixo, funciona como 
válvula controladora, enquanto a mandíbula 
realiza movimentos protrusos, além de deslo-
camentos no plano horizontal, sincronizados 
com a deglutição e a respiração. Esses movi-
mentos extraem o líquido lácteo do peito para 
a boca ao gerarem pressão negativa intra-oral, 
realizando três a cinco sucções para cada de-
glutição, representando um ritmo determinado 

pelos centros reticulares que pode persistir ate a idade adulta9.
Do ponto de vista funcional, os movimentos de ordenha 

efetua dos durante a amamentação natural ocasionam a movi-
mentação de cerca de 20 músculos orofaciais, com abaixamento, 
protusão, elevação e retrusão da mandíbula, por meio da atuação 
dos músculos pterigóideo e medial, masseter temporal, digástrico, 
geno-hioideo e milo-hioideo. Assim, a amamentação natural pre-
vine a ocorrência da síndrome do respirador bucal, além de pre-
venir o desenvolvimento da deglutição atípica, das más oclusões, 
das disfunções craniomandibulares, das alterações na fonação e 
de patologias do aparelho respiratório10.

A mama permite um exercício fisioterápico necessário ao 
desenvolvimento do sistema estomatognático. Através da ama-
mentação, a mandíbula posiciona-se mais anteriormente; alguns 
músculos mastigatórios, como o temporal (retrusão), o pterigói-
deo lateral (propulsão) e o milo-hioideo (deglutição) iniciam sua 
maturação e reposicionamento; a língua estimula o palato, evi-

te desaparece e o nível de progesterona no sangue da mãe cai 
rapidamente e as mamas enchem-se de colostro em até 30 ho-
ras após o nascimento. Entre 30 e 40 horas após o parto há mu-
dança na composição do leite, com aumento da concentração 
de lactose e do volume de leite. Mães que permitem que seus 
filhos mamem à vontade, frequentemente observam que têm 
maior volume de leite 48 horas após o parto, sem apresentar 
ingurgitação. Atualmente,  aceita-se que o fenômeno descrito 
como “descida do leite” marca a mudança do controle endó-
crino para o autócrino da lactação, situação em que o ato de 
sucção do leite, em meio hormonal favorável, é que governa a 
produção. Portanto, não é só o nível de hormônios maternos, 
mas a eficiente sucção pelo recém-nascido e/ou a remoção do 
leite que governa o volume lácteo produzido por cada mama5.

LaCTaÇÃO
Os reflexos maternos envolvidos na lactação são o da produção e 
o da ejeção do leite; ambos envolvem a ação hormonal, da pro-
lactina e ocitocina, respectivamente, e são sensíveis à força mo-
tora da lactação e da sucção. O estímulo das 
terminações nervosas do complexo mamilo-
aréola pelo recém-nascido envia impulsos 
pela via neural reflexa aferente ao hipotála-
mo materno, que resulta na secreção de pro-
lactina pela hipófise anterior e ocitocina pela 
hipófise posterior. A prolactina é hormônio 
chave da lactogênese, que estimula a produ-
ção alveolar inicial; induz o RNA mensageiro 
e o de transferência a sintetizarem proteínas 
lácteas e influencia a síntese de lactose nas 
células alveolares. A ocitocina contrai as cé-
lulas mioepiteliais, forçando o leite para fora 
dos ductos lactíferos; também são induzidas 
contrações uterinas que auxiliam a involução 
uterina rápida e completa. Além disso, a cha-
ve da manutenção da lactação é o comporta-
mento alimentar adequado do recém-nasci-
do, que significa esvaziar as mamas suficiente 
e frequentemente por períodos prolongados 
para manter os níveis dos hormônios lacto-
gênicos e impedir o aumento de substâncias 
que suprimam a lactação3.

Os reflexos infantis são acionados quando a criança se alimen-
ta; o reflexo de busca ou rotação faz com que o recém-nascido 
procure pelo mamilo enquanto abre bem a boca para apreender 
a maior porção possível da aréola mamária. O reflexo da sucção 
é deflagrado quando algo toca o palato. O ato de sucção compre-
ende duas ações: tração de tecidos para formar um bico e pressão 
da aréola tracionada contra o palato com a língua, que resulta em 
movimentos rítmicos da mandíbula, criando pressão negativa, e 
com a ação peristáltica da língua ordenha o leite da mama e o 
leva para a região posterior da cavidade bucal, estimulando os re-
flexos de deglutição e respiração4.

a CaVIDaDe BUCaL DO ReCÉm-NasCIDO e a meCÂNICa Da 
amameNTaÇÃO 
O neonato apresenta a mandíbula em relação distal com referên-
cia à maxila; esta diferença varia de 0 a 8 mm, sendo em média 

"A ALIMENTAÇÃO DURANTE 
O PRIMEIRO ANO DE 

VIDA É FUNDAMENTAL 
PARA O CRESCIMENTO E 
O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA. O ALEITAMENTO 
MATERNO É CONSIDERADO 

O MAIS NATURAL E 
DESEJÁVEL MÉTODO DE 

ALIMENTAÇÃO INFANTIL, 
NO QUE DIZ RESPEITO AOS 
ASPECTOS FISIOLÓGICOS E 

PSICOLÓGICOS"
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tando que a ação dos bucinadores seja inadequada; o orbicular 
dos lábios mostra-se eficiente na orientação do crescimento e 
desenvolvimento da região anterior do sistema estomatognático, 
ou seja, promovendo integração entre a recepção de estímulos 
corretos e respostas adequadas11,12.

FUNÇões NasaIs e BUCaIs
A manutenção da passagem de ar é um mecanismo necessário para 
que ocorra a transição da vida intra-uterina para a extra-uterina, es-
tabelecendo-se então a respiração. Durante a transição pós-natal, a 
região faríngea é altamente ativada; o recém-nascido deglute repeti-
damente, principalmente ar, de forma que o esôfago e o estômago 
se inflam de maneira rápida. A progressão para uma respiração mais 
adequada faz com que a faringe seja estabilizada, funcionando na 
manutenção da passagem de ar, expandindo-se e contraindo-se 
mais suavemente durante a inspiração e a expiração4.

O reforço da respiração nasal pode ser estimulado por meio do 
aleitamento materno, ao invés do uso da mamadeira. O aleitamen-
to, através da sucção, além de estimular o crescimento antero-poste-
rior da mandíbula, reforça o circuito neural fisiológico da respiração 
nasal. Isto porque durante a amamentação o recém-nascido não sol-
ta o seio e, portanto, mantém a respiração nasal em sincronia com 
o ato de sucção. Quando se faz uso exclusivo 
da mamadeira, deixa de haver estímulo para 
o crescimento antero-posterior da mandíbula, 
pois para sugar o leite da mamadeira, o lac-
tente não precisa realizar o exercício muscular 
que leva à propulsão e retrusão da mandíbula. 
Assim, a criança aprende a engolir sem sincro-
nia com a respiração, que leva a uma tendên-
cia ao aparecimento da respiração bucal13.

A fisiologia da sucção normal é chamada 
de ordenha, um processo alternado de sucção 
e pressão, que compõe duas fases distintas. A 
primeira é de aspiração e garante a apreensão 
da mama, a segunda é a de pressão para que 
se possa extrair o leite. Ao apreender o mami-
lo e parte da aréola mamária entre os lábios, 
a língua torna-se acanelada longitudinalmen-
te, contornando o mamilo, sendo que o lábio 
inferior serve de suporte para ela. Os lábios 
adaptam-se em proeminências radiais duran-
te a amamentação, promovendo selamento 
hermético em torno do mamilo. A língua jus-
tapõe-se ao palato mole e simultaneamente 
a mandíbula abaixa-se, criando um vácuo e 
aspirando fortemente o mamilo, que repousará sobre a plataforma 
incisal do rodete gengival superior, sem saída de leite. Na segunda 
fase a mandíbula avança e faz uma prensa, auxiliada pela ação da 
língua, agora transversalmente disposta sob o mamilo. A língua, 
então, serpenteia com a ação dos músculos milo-hioideo e o leite 
materno é levado até a faringe, iniciando o reflexo de deglutição14.

No momento da amamentação há ação coordenada entre as 
funções de sucção, deglutição e respiração, e estando relaciona-
das com o desenvolvimento correto das estruturas bucofaciais e 
sua harmonia funcional, sendo essas funções consideradas refle-
xas nesta fase. Durante esse processo deve ocorrer perfeita sincro-
nia entre o fluxo de leite e velocidade da sucção, que determina o 
momento exato de deglutição e também das pausas respiratórias. 

As diferenças neste processo dependerão da quantidade de leite 
sugado (fluxo), força muscular exercida, necessidade de pausa res-
piratória e da necessidade alimentar. Havendo inadequação des-
te processo este ciclo sofrerá adaptações, por exemplo, quando a 
criança apresenta alterações na função respiratória, onde o ritmo 
das pausas é mais freqüente, alterando também o fluxo de leite 
sugado e a força muscular exercida. A criança recebe vários estí-
mulos que proporcionam seu desenvolvimento; são estímulos tá-
til-sinestésicos, térmicos, olfativos, visual, auditivo e motores. Estes 
impulsos proporcionarão o desenvolvimento das funções básicas 
de sucção, mastigação, deglutição e respiração. Todos estes estí-
mulos dependem da posição ao amamentar4.

O processo de deglutição ocorre de maneira diferente antes e 
após a erupção dos dentes. Antes da erupção, a língua se interpõe 
entre as arcadas dentárias, em estreita relação com a superfície 
lingual dos lábios para criar o selamento necessário durante a de-
glutição. Isto caracteriza a chamada deglutição infantil. A erupção 
e a oclusão dos dentes incisivos levam a movimentos mandibula-
res de abertura e fechamento mais precisos, com isto a postura da 
língua é retraída. A partir do estabelecimento da oclusão posterior 
bilateral, com a erupção dos primeiros molares decíduos, iniciam-
se os movimentos mastigatórios e a deglutição madura4.

A mastigação não se desenvolve a partir 
do aleitamento; na verdade, a maturação do 
sistema nervoso central permite que funções 
completamente novas se desenvolvam. Essas 
funções são em grande parte, desencadeadas 
pela erupção dos dentes. Os primeiros movi-
mentos mastigatórios são irregulares e pouco 
coordenados; quando a dentição decídua se 
completa, os ciclos mastigatórios tornam-se 
mais definidos, pondo em marcha um circuito 
neural que proporciona o movimento da man-
díbula em lateralidade, para realizar a função 
de corte e apreensão dos alimentos13.

 A maturação da musculatura e o 
delineamento da articulação temporo-man-
dibular proporcionam maior estabilidade à 
mandíbula, que sofre movimentos de cresci-
mento para baixo e para frente. Ocorre alte-
ração na relação funcional entre a língua e os 
lábios, auxiliados pelo crescimento vertical 
do processo alveolar. Os lábios se alongam, 
adquirem a função de selamento da cavida-
de bucal e sua mobilidade torna-se mais se-
letiva. A língua desenvolve movimentos dis-

cretos, separados dos lábios e dos movimentos mandibulares. Esta 
mandíbula mais independente possibilitará o desenvolvimento da 
mastigação, fala e expressão facial15.

A intensidade de excitações da articulação temporo-mandi-
bular diminui, assim como a resposta de desenvolvimento cor-
respondente. O movimento de propulsão e retrusão necessário 
ao aleitamento deixam de ser exclusivos. A articulação temporo-
mandibular já não recebe excitação simultânea, mas alternada, 
pois a mandíbula inicia movimentos em lateralidade durante o 
ato mastigatório, conduzindo ao movimento chamado de “tra-
balho e balanceio”, iniciando a diferenciação dos tubérculos 
articulares da referida articulação, atenuando assim, o desenvol-

"A AMAMENTAÇÃO NATURAL 
PREVINE A OCORRÊNCIA DA 
SÍNDROME DO RESPIRADOR 
BUCAL, ALÉM DE PREVENIR 

O DESENVOLVIMENTO 
DA DEGLUTIÇÃO ATÍPICA, 

DAS MÁS OCLUSÕES, 
DAS DISFUNÇÕES 

CRANIOMANDIBULARES, DAS 
ALTERAÇÕES NA FONAÇÃO E 

DE PATOLOGIAS DO APARELHO 
RESPIRATÓRIO"
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vimento postero-anterior da mandíbula. O aparelho mastigatório 
necessita de tal quantidade de estímulos, pois é o único órgão 
que troca material (dentição decídua pela permanente) para con-
tinuar a se desenvolver13.

A função muscular está limitada à amamentação, mas os mús-
culos mastigatórios funcionam intensamente; durante a ordenha, a 
mandíbula é lançada para frente, sendo os músculos pterigóideos 
externos extremamente ativados. Os movimentos laterais são de 
pouca intensidade, mas os côndilos seguem quase os mesmos tra-
jetos que em protusão, permitindo que todos os músculos sejam 
utilizados. A língua em repouso descansa entre os rodetes gengi-
vais no espaço que será futuramente ocupado pelos dentes4.

CáRIes DeNTáRIas
Logo ao nascimento, a cavidade bucal do recém-nascido é prati-
camente estéril, mas após algumas horas passa a ser colonizada 
principalmente por microrganismos facultativos anaeróbicos. Co-
lônias de Streptococcus salivarius, Streptococcus mitior, Staphi-
lococcus e Lactobacillus são facilmente identificados no epitélio 
bucal do recém-nascido com poucas semanas de vida. Os Strep-
tococcus mutans e Streptococcus sanguis raramente são encontra-
dos na cavidade bucal de crianças edentadas, pois necessitam de 
superfícies duras para sua colonização16.

No segundo dia de vida do recém-nascido também já é possí-
vel detectar a presença de algumas bactérias aeróbicas, pois alguns 
destes microrganismos não necessitam de superfície dental ou sul-
cos subgengivais para sua colonização. A cavidade bucal do recém-
nascido é banhada por anticorpos que se originam de duas fontes 
principais: a saliva e o leite materno. Com a erupção dentária, a mi-
crobiota torna-se progressivamente mais complexa, oferecendo um 
ambiente propício para eventual estabelecimento de bactérias ca-
riogênicas. A partir de então é possível detectar a presença de Strep-
tococcus mutans e Streptococcus sanguis na cavidade bucal4.

O período mais crítico para aquisição do Streptococcus mu-
tans pelas crianças ocorre entre 19 e 31 meses de idade, com 
média de 26 meses; sendo este período conhecido como “jane-
la de infectividade”16.

Todos os tipos de leite possuem potencial cariogênico devido 
à presença da lactose, sendo preocupação o hábito frequente de 

amamentação não associada à higiene bucal, principalmente du-
rante a noite, quando o fluxo de saliva é reduzido. A estagnação 
do leite durante a noite é prejudicial ao esmalte dentário17-19.

A cárie de mamadeira é um tipo especifico de cárie rampan-
te, de aparecimento súbito, que afeta precocemente os dentes de-
cíduos de crianças em idades precoces; é resultante da ingestão 
prolongada e freqüente de leite materno ou mamadeiras contendo 
leite, sucos e chás enriquecidos ou não com açúcar, mel e acho-
colatados, durante o dia e nas horas de sono. Caracteriza-se por 
envolver grande número de dentes, ter evolução rápida, ocasionar 
extensa destruição coronária, atingir superfícies consideradas de 
baixo risco à carie e ter um padrão de envolvimento dental defini-
do, afetando os dentes decíduos na sequência em que irrompem 
na cavidade bucal. Na literatura nacional, o termo mais frequen-
temente utilizado para definir esta condição clinica é cárie de ma-
madeira, podendo ser observadas outras denominações como: cá-
rie de amamentação, cárie do lactante e mais, recentemente cárie 
precoce da infância e cárie severa da infância2.

CONsIDeRaÇões FINaIs
São indiscutíveis os benéficos do aleitamento materno, tanto que 
a Organização Mundial da Saúde o preconiza de forma exclusiva 
até o sexto mês de vida, e associado à alimentação complementar 
até dois anos ou mais.

O aleitamento natural deve ser estimulado, pois o ato fisioló-
gico da sucção na mama materna possui muitas vantagens. Apre-
senta valores dietéticos e imunológicos incomparáveis, estimula a 
função gástrica normal do recém-nascido, tem ação psicológica 
calmante, pelo amplo contato materno, conforto e calor naturais 
que o momento da amamentação proporciona à criança, evita 
superalimentação e diminui a aerofagia e, por fim, favorece um 
desenvolvimento maxilomandibular normal. Atualmente, enfatiza-
se a ação benéfica do aleitamento sobre o crescimento das várias 
estruturas faciais, prevenido a respiração bucal e facilitando a cor-
reta erupção dentária.

Destaca-se também o papel do odontopediatra na promoção 
da saúde da criança, pois uma correta e precoce higiene oral é 
extremamente importante no sentido de se evitar o aparecimento 
de cáries na dentição decídua.
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