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Amamentação 
na Odontologia 

O lei te matemo é consi
derado um a li mento idea l 
para o bebê, pois apresenl.3 
todos os componentes n~
ccssários para o desenvolvi 
mento feia!, bem como prcr 
porciona imunidade frente 
às. doenças . Os benefíc ios 
para o factcn_te (bebê) são 
iruímcros. pois. além de ad· 
qui rirc rn imun idade, rec~
bem o cálcio necessá rio 
para a formação óssea e 
denta l adequada. Daí a im-
ponância da mãe estar con- · O 
trolada pelo profissional de tigação se faz necessária . 
saúde a respeito dos níveis reflexo do vómito é comum 
decálcionosangueparanão frente à deglutição de ali -
correr risco de osteoporose. mentas substanciosos, pois 
A fa ltade lei tematcm oestá estes estimulam com mais 
relacionada com a dcficiên- intensidade o véu palatino e 
e ia no desenvo lvi me nto proporc iona tal reflexo em 
menta l e risco de doenças crianças desacostumadas. 
asmáticas e bronqui te. Já a Aos poucos a troca da con-
amamen rnção previne o ri s- sistência dos a limentos deve 
co de câncer de mama na ser realizada para criar to-
lactante (mãe) - pois os ín- lerância aos esr ímuJos . 
dices de estrógeno caem, Geralmente entre 4° ou 
hormônio relacionado com 5º mês após a amamentação 
tal doença - e diminui a de- a mãe pode ir trocando o 
pressão pós-parto. leite matemo por alimenms 

O ato da sucção que a mais consistentes como os 
c riança exerce no aleita· creminhos, vitaminas, se· 
men1oéum61imoexcrcício guindo a orientação do(a) 
par;i dcscn"'.olveros múscu- Odon1opedi.:11ra ou Mtdico 
los e ossos envolvidos na· "'Pêdia1ra, 

. fola, m;is1igaçfio. rc"piração A relação ent re o dcntis-
c deglutição. Se esta a1ivi - ta e a mãe deve acontecer 
dade for substituída pela antes do aparec imento do 
mamadeira , a sucção não primeiro dente no bebê. nes-
serâ tão e ficaz e aca rre tará · 1e con1ato serão insti tu ídos 
em a lterações ósseas, preju· métodos de higieniz.ação da 
dicando a posição dentária boca da criança para favo-
futura e haverá alteração no recer o cosrume do hábito de 
perfi l do rosto do bebê. Ain- higiene, bem como prevenir 
da como prejuízo. a mama- cá.ries na infância e doenças 
dcira pode favorecer uma oponunistas. que podem ser 
respir.:1ç5o bucal ao invts de t ransmitidas do peito da 
na!'al. como con. cqüência, miie p:ir.t a boca da criança. 
a cria nça íica mais suscclí- Para ia l. é impon ante a ori -
vcl àscárics cdocnçascomo cotação de limpeza da au-
ami gdalites, pne umo nia. réolil do peito matemo e da 
dentre outras. Com a respi- gengiva/lábios da criança 
ração bucal existe o ri sco do com um tecido l ~mpo e úmi
céu da boca (palato) ficar do para prevenção de docn
abaulado, acarretando em çâs fún g ic as como a 
mordida cruzada em dentes candidose. 
posteriores, necessi tando o 
uso de aparelhos on odôn-
1 icos. A gengiva to rna-se 
ressecad~ e inílamada, o que 
leva a um sa.ngramcnto ma.is 
f;kH - gera lmente quando 
º" dcn1 cs j ~ es tão crup
ciom.lados. 

O uso prol ongado da 
mamadeira leva a criança a 
um certo comodismo ecos
tume na a limentação. onde 
a mesma recusa alimentos 
mais consistentes e prefere 
a li mentos pastosos e adoci
cados. Muitas mães recla
mam que seus rilhos rcjei· 
tam !>ubsl!lncia." tidos como 
' 'duras", como fnuas , carnes 
e legumes - onde a mas-
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