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Introdução

Resultados

A Atenção Primária em Saúde tem como objetivo
melhorar a saúde da população, promovendo
qualidade de vida.
A Equipe de Saúde Bucal verifica a ocorrência
constante de crianças com problemas estruturais
e estéticos devido ao uso de chupeta e
mamadeira.
É importante a conscientização dos pais e
profissionais da saúde sobre os malefícios desses
hábitos deletérios para o desenvolvimento facial
da criança, promovendo a prevenção precoce.
Necessário também criar programas direcionados
às gestantes e mães com bebês ainda pequenos,
com o objetivo de evitar o problema antes que ele
se instale.

Os principais problemas identificados foram:
mordida aberta, respiração bucal, palato ogival,
má-oclusão dentária, alteração na mastigação e
fonação, alteração no padrão de sucção e cárie
dentária.
Verificou-se também, que as mães são as
principais responsáveis por introduzir o hábito
deletério nas crianças e que, muitas vezes, o
pediatra é quem recomenda.
A amamentação materna é a melhor forma de
alimentação para bebês, pois promove o
adequado desenvolvimento craniofacial, é
importante na defesa imunológica, além de
promover correto estabelecimento das funções de
mastigação, deglutição, respiração e fonação.
Dentre as principais causas da interrupção do
aleitamento materno estão: a crença da mãe de
que seu leite é insuficiente e o retorno da mãe ao
trabalho fora do lar.

Objetivo
Identificar as principais alterações bucais
causadas pelo uso de chupeta e mamadeira e
propor ações para a prevenção de hábitos
deletérios, com o intuito de melhorar a saúde
bucal da população na atenção primária.

Metodologia
Foi realizada uma revisão da literatura em artigos
científicos, livros e documentos oficiais. A base de
dados pesquisada foi a Biblioteca Virtual em
Saúde.
Foram selecionados artigos no período de 1988 a
2009, que mencionassem o aleitamento materno,
hábitos deletérios e anormalidades bucais.

Considerações finais
É importante estabelecer ações eficazes de
educação em saúde bucal e capacitação dos
profissionais que atuam no serviço público.
Há também a necessidade de promover
campanhas de incentivo ao aleitamento materno,
além da conscientização da população sobre os
efeitos nocivos do uso de chupeta e mamadeira,
com o objetivo de evitar que alterações causadas
por esses hábitos aconteçam.
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