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Diz o mestre:
Tudo á nossa volta esta mudando constantemente A cada dia, o sol
ilumina urn mundo novo. Aquilo que chamamos de mina está repleto de
novas propostas e oportunidades. Alas trio percebemos que cada dia
diferente do anterior.
Hoje, em algum lupr, um tesouro o espera, pode ser um pequeno sorriso,
pode ser urna grande conquista, ago importa. A vida é feita de pequenos e
grandes milagres. Nada é aborrecido, porque tudo muda constantemente.
0 &Via não esta no mundo, !nay na maneira corno vemos o mundo.
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RESUMO

Os hábitos de sucção não nutritiva de dedo e chupeta (H S N N) constituem um dos
aspectos mais preocupantes para pais e odontopediatras, tendo em vista as repercussões
sociais e intrabucais de sua manutenção. Tm sido largamente discutidos ao longo do
tempo e mediante uma revisão de literatura, buscou-se analisar os fatores relacionados ao
seu desenvolvimento, suas repercussões na cavidade bucal (anomalias de ordem muscular,

dentária e esquelética), fatores predisponentes e etiológicos e o tratamento recomendado
Concluiu-se que os HSNN encontram-se significantemente associados a forma de
aleitamento, sendo que crianças amamentadas de forma natural tendem a desenvolver
menos H S N N, enquanto crianças aleitadas com mamadeiras tendem a desenvolvê-los
mais; os HSNN foram significantemente associados as más-oclusões, principalmente a

mordida aberta anterior; o tratamento deve ser precoce, com a concordância da criança, a
colaboração dos pais e envolvendo uma equipe multidisciplinar.

ABSTRACT

The habits of non-nutritive sucking of finger and pacifier (NNSH) are one of the
most preoccupying aspects for parents and pedodontists due to the social and intraoral
repercussions of its maintenance. They have been extensively discussed along the time and
by means of a literature revision it was searched to analyze the factors related to its
development, its repercussions in the oral cavity (anomalies of muscular, dental and
skeletal order), predisposing and etiologic factors, and recommended treatment. It was
concluded that the NNSH meet significantly associated to the nursing form, therefore,
childen breastfeeded in a natural way tend to develop less NNSH, while children nursed
with bottles tend to develop more NNSH; the NNSH were significantly associated to the
malocclusion, mainly the anterior open bite; the treatment should be precocious, with the
child's agreement, the parent'sicollaboration, and involving a multidisciplinary team.

1 INTRODUÇÃO

Nos tempos atuais, a Odontologia direciona-se A Area preventiva,

e neste

contexto, as mães devem ser orientadas desde a concepção da criança; os bebés devem ser
levados ao consultório, onde são fornecidas noções educativas de higiene bucal, dieta
alimentar, e as deformidades dento/faciais podem ser prevenidas e diagnosticadas
A manutenção da saúde depende da associação de fatores nutritivos, sociais,
emocionais. Alterações podem se manifestar devido A ausência de orientação, como as
consequências ocasionadas pela aquisição de hábitos de sucção não nutritiva (HSNN) de
dedo e chupeta, tendo em vista a instalação frequente destes em nossa sociedade.
Por sua vez, a utilização de meios artificiais de amamentação (mamadeira), em
substituição ao aleitamento natural, seja por impossibilidade do desenvolvimento desta
or doença materna, por exemplo), seja pela impossibilidade da mesma continuar a ser
exercida (fim da licença maternidade), tende a acontecer de forma crescente em nossa
sociedade, mesmo que o aleitamento materno seja o naturalmente indicado. Esta indicação
se deve ao fato da criança obter, além da nutrição, o aconchego, segurança, satisfação do
reflexo de nutrição, etc., mais difíceis de obter em outras formas de amamentação,
conforme a Teoria Psicanalítica.
Segundo SHOAF (1979), ALVES (1995), BAYARDO et al. (1996), COLETTI e
BARTHOLOMEU (1999), a etiologia dos HSNN tem sido intensamente pesquisada, ainda
mais que a literatura odontológica e médica proporcionam explicações amplamente
divergentes para este problema complexo e multifacetado. Existem basicamente três
teorias que tentam explicar o prolongamento dos hábitos de sucção considerados não
nutritivos: satisfação insuficiente das necessidades de sucção na infância; distúrbios
emocionais (Teoria Psicanalítica); um simples hábito aprendido que proporciona prazer.
Com a utilização de mamadeiras, o número de sucções necessárias para esvaziar a
mesma é relativamente menor que o número de sucções necessárias

para esvaziar o peito,

devido ao tamanho dos furos, geralmente adulterados, estabelecendo desta forma uma
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satisfação insuficiente das necessidades de sucção e, consequentemente, a provável
aquisição de um HSNN.

Através de uma revisão de literatura, propõe-se analisar a influência dos HSNN
relacionando-os com o desenvolvimento da face e, também, para conhecer anormalidades,
que possam vir a ocorrer em pacientes pediátricos, com a finalidade de orientar, e indicar
o tratamento adequado, o que permitirá reconhecer e diagnosticar precocemente patologias
e anormalidades decorrentes dos HSNN.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

PE1ERS et al. (1986) avaliaram o percentual desta má-oclusão, verificando sua
prevalência e seus tipos na dentição decidua em crianças com e sem hábitos de sucção, na
faixa etária de 3 a 6 anos de idade, sendo selecionadas 79 crianças de ambos os sexos,
caucasóides, não portadoras de caries clinicamente detectáveis, de restaurações que
comprometiam a distância mésio-distal dos dentes, de extrações prematuras, bem como de
anomalias dentárias de forma e tamanho. Este exame foi realizado com a criança em
oclusão cêntrica, agrupando-se os cruzamentos dentários em anteriores e posteriores, sendo
que estes últimos foram subdivididos em unilateidis e bilaterias, e os dados foi am n anotados
em fichas especialmente elaboradas. Observaram 15,75% de mordida cruzada posterior
(MCP) para crianças portadoras de hábitos de sucção não nutritivos (HSNN), diante de
14,84% para crianças não portadoras de HSNN, estes valores indicaram também, que a
mordida cruzada é dominante nas crianças do sexo femenino. 0 percentual de mordida
cruzada anterior (MCA) sofreu um acréscimo com o aumento da idade, todavia, a
frequência para as crianças portadoras de hábitos foi de 43,60%; e para as não portadoras,
de 39,15%. Os resultados mostraram também indices mais elevados de MCP para as
crianças com hábitos de sucção, 65,40%,

e mais baixos para os sem hábitos, 60,85%

Considerando-se a unilateralidade e a bilateralidade dos cruzamentos posteriores,
constataram que para os 2 grupos, prevaleceu a mordida cruzada unilateral; entretanto, a
frequência de mordidas cruzadas bilaterais foi mais elevada, 11,55%, Tara as crianças
portadoras de hábitos de sucção, numa proporção de 2:1. Estes resultados parecem sugerir
estreita relação entre hábitos de sucção e mordidas cruzadas posteriores bilaterais.

MEYERS e HERTZBERG (1988), realizaram um estudo com o objetivo de
elucidar os possíveis fatores etiológicos que são sensíveis A intervenção e determinar
especificamente se a amamentação com inamiadeira está associada A necessidade de
tratamento ortodrintico. Um questionário' foi enviado- aos pais de 737 pacientes entre 1-0 e
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12 anos de idade, com perguntas relacionadas ao método e duração de amamentação, tipo

de bico de mamadeira usado, uso de chupeta e hábitos de sucção, historia de tratamento
ortodemtico da criança e dos pais. Um total de 454 questionários foram analisados, onde
12,6% foram amamentados exclusivamente no peito; 37,2% foram amamentados no peito
e na mamadeira e 50,2% foram exclusivamente amamentados na mamadeira. 0 uso de
chupeta foi relatado por 236 (51,9%) da amostra total com duração média de 11,6 meses;

diante de 206(45,35) que relataram sucção digital com duração média de 49 meses. 0
tratamento ortodôntico foi recomendado para 313 crianças (68,9%), sendo que os pais de
143 (31,5%) relataram que seus filhos tinham sido tratados com aparelho; 141 (31,1%)

que nenhum tratamento ortodemtico tinha sido realizado ou recomendado. O uso de
chupeta em ralação ao método de amamentação não apresentou relação significante, nem a
sucção de dedo em relação ao método de amamentação. Houve uma forte associação
negativa entre o uso de chupeta e a sucção de dedo, implicando que as crianças tenderam a

sugar apenas os seus dedos (26,8%), apenas uma chupeta (33,6%) ou nem dedo e nem
chupeta (20,7%), mas não os dois (18,9%). 0 tratamento ortockintico administrado ou
recomendado, ou nem administrado nem recomendado em relação ao método de
amamentação, tipo de bico, vigor de sucção, uso de chupeta, tipo de chupeta e sucção

digital não apresentaram associação significante. A história dos pais quanto à necessidade
de tratamento ortodeintico estava significantemente associada com a necessidade de
tratamento nas crianças. A prevalência crescente da necessidade de tratamento ortodemtico
com o aumento do grau de exposição à mamadeira é sugestivo.

DADALTO (1989) estudou a frequência dos hábitos de sucção de dedo e chupeta,

alguns aspectos psicológicos que poderiam estar envolvidos e a relação com determinadas
maioclusões e aspectos funcionais. Examinou 600 crianças (280 de 3 à 6 anos e 320 de 7 a
12 anos), pertencentes a baixo e médio-alto níveis sócio-econômicos. Verificou que entre

as crianças de 3 a 6 anos, 20% sugavam chupeta, 11,4% o dedo, 5% dedo e chupeta e
44,35 % já tinham sugado dedo ou chupeta. Entre as crianças de 7 a 12 anos, 11,2%

sugavam dedo, 1,6% chupeta, 0,3% dedo e chupeta e 70,6% já tinham sugado dedo ou
chupeta. As crianças de nível sócio-econômico baixo apresentaram maior frequência de
hábitos persistentes de sucção de dedo e chupeta do que as do nível médio-alto. Concluiu

que a frequência de hábitos de sucção de dedo e chupeta foi menor entre crianças
amamentadas pelo seio materno.

As mis-oclusões diretamente relacionadas com tais
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hábitos foram; mordida aberta anterior, trespasse horizontal aumentado, relação canino
topo a topo e mordida cruzada posterior.

LINDNER E MODÉER (1989) estudaram a relação entre hábitos de sucção e
características dentais de mordida cruzada unilateral em crianças com 4 anos de idade. As

mordidas cruzadas foram classificadas através de exame clinico e o tipo de sucção, sua
duração e a intensidade através de um questionário. A diferença de largura do arco
superior/inferior na região canina foi estudando como estando negativamente relacionados
com a intensidade e a duração do hábito de sucção, e também com a sucção de chupeta em

comparação com a de dedo. Observaram que a duração e a intensidade do hábito de sucção
tem uma influência negativa pela redução do comprimento transversal do arco superior em
crianças com mordida cruzada unilateral, e que a sucção de chupeta foi mais deletéria para
a dimensão transversal na regido canina que a sucção de dedo.

Para BLACK (1990) a forma do arco dentário depende do equilíbrio harmonioso
dos tecidos moles que os circundam e toda e qualquer alteração nesse equilíbrio muscular
pode acarretar, junto com as demais causas, uma má -oclusão, principalmente quando este
desequilíbrio se estabelece através de um mau hábito bucal. Estes desvios dependem

diretamente da freqüência, intensidade e duração do hábito, posição do dedo na boca,

número de dedos sugados e chupetas envolvidas no ato. Desta forma, o tipo de má oclusão
que poderá vir a se estabelecer dependerá dessas variáveis.

URSI e ALMEIDA (1990) revisaram a literatura sobre a mordida aberta anterior,
estabelecendo seu conceito, etiologia, características, classificação e apresentando casos
clinicos ilustrativos desta anomalia. A mordida aberta anterior definida como a ausência de
contato na região anterior dos arcos dentários, com trespasse vertical negativo, estando os

dentes posteriores em oclusão, foi considerada uma entidade única, para a qual um
mecanismo puramente genético é responsável. Fatores ligados à hábitos deletérios,
função, ou tamanho anormal da lingua, A. respiração bucal, ao padrão de crescimento
vertical predisponente A, mordida aberta e à patologias congênitas ou adquiridas. Pode

S

estar classificada tanto com base na sua etiologia quanto a severidade de sua expressão.
Uma classificação que leva em conta a etiologia, considera as mordidas abertas anteriores
em: a) transitórias, que ocorrem quando os incisivos permanentes estão irrompendo e pelo
crescimento incompleto das areas dento-alveolares; b) as causadas por hábitos; c) pelas
patologias locais (dentes supra numerários, cistos e dilacerações; d) por patologias gerais
com alterações esqueléticas (fissura) palatina e disostoses crânio-faciais; e) pelo padrão de
crescimento vertical não patológico; e f) as causadas pela morfologia e comportamento da
lingua e lábios. Quanto a sua extensão, em mordida simples (compreendida de canino
canino), mordida aberta complexa ( de pré a pré-molar) e infantil (quando atinge os
molares). Quanto a amplitude ou grau de separação entre os dentes anteriores, confiando
valores: mordida aberta minima (abertura de até lmm), moderada (de 1 a 5nun) e severa,
(superior a 5mm).

NOWAK (1991), realizou uma revisão de literatura com o objetivo de verificar a
mudança da prevalência dos hábitos de sucção não nutritiva (HSNN) nos países
industrializados, seus efeitos nas relações dentárias, prevenção e tratamento precoce,
buscando identificar Areas de futura investigação. Foram analisados vários trabalhos
realizados com crianças nascidas até 9 anos de idade, utilizando questionário aplicado aos
pais, abordando a presença do hábito de succionar o dedo, bem como a sua duração e

concluíram que a prevalência de HSNN é maior em países industrializados e estes hábitos
promovem uma diminuição transversal da maxila e um aumento na mordida cruzada
posterior, na dentição decidua, onde recomenda uma prevenção e correção precoce desta
mi-oclusão.

LEGOVIC e OSTRIC (1991) realizaram um estudo com o objetivo de verificar de
que modo a alimentação da criança deve ser feita e quais os bicos fisiológicos e nãofisiológicos e chupetas podem ser usadas, agrupar as crianças de acordo com o tempo de
amamentação e avaliar a influência da amamentação no crescimento dos processos
alveolares e maxilo/mandibular. Examinaram 214 crianças com 3 anos de idade e
classificaram-nas em 3 grupos: não amamentaram ao peito; amamentaram por 3 meses ou
menos; e amamentaram por mais de 3 meses. Foram aplicados questionários aos pais,
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abordando se a criança chupou dedo, e se a criança respirava pela boca ou pelo nariz
enquanto dormia. No exame ortodantico foram realizadas as relações de caninos,
overbite e overjet. Foi constatado que uma maior porcentagem de crianças dos 3 grupos,
foram alimentadas usando bicos não fisiológicos, os quais não exigiram o mesmo grau de
atividade dos músculos bucais e peribucais. Um grande número de crianças, especialmente
aquelas que foram amamentadas por mais de 3 meses, não usaram chupetas, resultando
num grande número de crianças que chuparam dedos. Respirador bucal durante a noite
ocorreu mais nas crianças que foram amamentadas por mais de 3 meses. Não houve
diferença estatisticamente significante quanto a. frequência de classes I e H. Concluíram
que a amamentação materna é uma influencia fortemente favorável para o crescimento e
desenvolvimento facial da criança.

PAUNIO

et al. (1993) investigaram hábitos de sucção, sua conexão com o

histórico familiar em crianças de 3 anos de idade, bem como a associação de hábitos de
sucção e maloclusão. 0 estudo baseado em um levantamento, questionários e exames
clínicos odontológicos, verificou que o uso de chupeta geralmente esteve associado com

uma atitude negligente para com a escovação dental da criança. Isto pode implicar que os
pais precisam de mais apoio, encorajamento e aconselhamento pelo clinico da criança. Os
hábitos de sucção estiveram fortemente associados com a maloclus'a.'o.

OGAARD E LARSSON (1994) estudaram a prevalência de mordida cruzada
posterior em 445 crianças de 3 anos de idade com e sem uma continuação de hábito de
sucção de chupeta ou de dedo. Foi observada uma prevalência aumentada de mordida
cruzada posterior para sugadores de dedo, especialmente no sexo femenino. Verificaram
que a mordida cruzada posterior podia ser prevista apenas com o comprimento de arco
intercanino superior e a variável sucção de dedo não melhoraria a previsão. Foram
registrada altas prevalências de mordida cruzada posterior para sugadores de chupetas,
especialmente no sexo femenino (26%). Constataram que ambos os arcos tendiam a ser
mais estreitos nas crianças do sexo femenino, e que o uso de chupetas diminuía o
comprimento do arco intercanino superior e aumentava o inferior, e que são necessários
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pelo menos 2 anos de sucção de chupeta para produzir um efeito significante no arco
superior e 3 anos no arco inferior.

MODESTO et. al. (1994) fizeram uma revisão corn o objetivo de orientar os
odontologos no que diz respeito ao fenômeno da deglutição atípica, alertando para a
necessidade de um correto diagnostico e intervenção efetiva, citando como fatores
etiológicos as amígdalas e adenóides hipertrofiadas, respiração bucal, anquiloglossia, bico
de mamadeira inadequado, alimentação pastosa, injúria cerebral, tamanho inadequado da
lingua e rugosidade palatina grossa. Concluíram que o odontopediatra deve ser o
profissional a avaliar cuidadosamente os fatores relacionados com o aparecimento da
projeção lingual, para que seja estabelecido um tratamento adequado e obtenha-se um
crescimento e desenvolvimento dentofacial favorável. A presença exclusiva de deglutição
atípica determina um acompanhamento clinico ate que uma deglutição normal ocorra. A
deglutição anormal acompanhada de problema de fala exige urna correção de fonação

e

deglutição. Essa terapia é indicada de acordo corn a gravidade das anormalidades, sendo
preferível iniciada após os 8 anos de idade. Nesta idade, a criança apresentará melhor
cooperação e motivação. A presença de uma deglutição anormal associada com
maloclusão, com ou sem problema de fala, determina a correção da maloclusão, deglutição
e fonação. Maloclusão tipo mordida aberta anterior em crianças com idade inferior a 10
anos de idade permite um procedimento de observação, já que é possível a ocorrência de
uma auto-correção, devendo se indicar a seguir a terapia miofuncional.

ALVES et al. (1995) revisando a literatura sobre hábitos de sucção digital,
enfatizaram aspectos como etiologia, mi-oclusão e controle dos mesmos. Salientaram que
a etiologia dos hábitos de sucção não nutritivos (H S N N) apresenta explanações
divergentes para esse problema complexo, e citaram que ha basicamente três teorias para
tentar explicar o prolongamento desses hábitos: satisfação insuficiente das necessidades de
sucção infantil, distúrbios emocionais e um simples hábito apreendido. Em relação As misoclusões associadas, a mordida aberta anterior foi a mais frequentemente encontrada.
Houve uma aceitação, com relação à correção desta má -oclusão, após a ruptura do habito
numa idade precoce (antes da erupção dos dentes permanentes), embora deva-se considerar
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os fatores como intensidade, frequência e duração do habito, posição dos dedos e padrão
hereditário individual, principalmente. Devido a mordida aberta anterior também ocorrer
com a interposição da lingua, algumas vezes fica dificil determinar o que veio primeiro,
embora ambos possam estar presentes simultaneamente. Salientaram ainda que existem
fortes evidências de que o polegar é o fator etiológico primário da ma oclusão anterior e
não a atividade protrusiva da lingua. A protrusão lingual seria uma adaptação à abertura

anterior. Outras alterações dos tecidos bucais e funções musculares tem relação com o
hábito de sucção digital: overjet acentuado, mordida cruzada posterior, inclinação labial
dos incisivos superiores e lingual dos inferiores, reabsorção das raizes dos incisivos
deciduos , deglutição atípica, hipotonia dos lábios superior e inferior, alterações de fonação

e respiração. Concluíram ressaltando o controle dos hábitos, enfatizando a importância de
um diagnóstico de causa precisa e observação das alterações para conduzir de maneira
favorável o tratamento, com ajuda ou não de profissionais de outras areas como
fonoaudiólogos, psicólogos e psicoterapeutas.

BASTOS et al. (1996) com o objetivo de obter dados sobre a duração da
amamentação e a aquisição de hábitos de sucção, realizaram 219 entrevistas com mães de
crianças entre 2 e 6 anos de idade Entre as mães entrevistadas, 183 (83,6%) amamentaram
no peito e 36 (16,4%) não. Num total de 157 mães (71,7%), relataram que suas crianças
chuparam chupeta; 8 (3,7%), chupeta e dedo polegar, 11(5%), polegar ou outros dedos e
43 (19,6%) não desenvolveram nenhum hábito de sucção. Concluíram que as crianças que

foram amamentadas por mais tempo tenderam a não desenvolver o habito de sucção ou
cessa-lo mais cedo.

BAYARDO et al. (1996) relataram a persistência de hábitos de sucção de acordo

com a teoria Freudiana,

relacionando-a com

a distorção dos

processos

orais

psicofisiológicos, podendo assim alterar estruturas estomatológicas, dependendo de sua

alteração, intensidade e frequência_ Foram aplicados 1600 questionários em crianças de 2 a
5 anos de idade, com o objetivo de investigar a presença de hábitos orais e fatores

associados à estes hábitos, e obtivera, como resultados que mais de 50% das crianças
estudadas apresentavam hábito de sucção, sendo que destes 23,7% apresentavam
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onicofagia, 23,6% bruxismo, 11,7% eram respiradores bucais, 11,3% chupavam dedo,
6.9% chupavam os lábios ou a lingua e 2,4% apresentavam outros hábitos. Verificaram
uma maior prevalência destes hábitos nas crianças entre 5 e 10 anos de idade. As meninas
também mostraram uma maior susceptibilidade em relação A estes hábitos. o número de
irmãos demonstrou forte relação com a ocorrência de hábitos orais, tendo-se uma maior
incidência quando trata-se de filho único, tendo-se uma menor incidência em crianças com
3 ou 4 irmãos, assim como a ausência do pai na integração familiar, tornou-se um fator
significante na ocorrência destes hábitos orais.

BOWDEN (1996) realizou um estudo longitudinal, verificando a frequência e as
alterações na morfologia muscular e esquelética, as relações canina e molar, e mordidas
aberta e cruzada, em 116 crianças de 2 até 8 anos de idade, que apresentavam hábito de
sucção de dedo ou chupeta, mediante exames bianuais. Foi relatado um aumento
significante na proporção de classe H, em crianças com persistência de sucção digital aos
8 anos de idade. Percebeu a ocorrência de variações na morfologia muscular: a incidência
de incompetência e hipofunção labial foi leve. Os vários tipos de morfologia muscular
também ocorreram mais frequentemente em crianças com suave classe II e relação classe
II, do que aquelas com relação classe I. Crianças que persistiam com sucção digital,
receberam aumento estatisticamente significante na proporção do esqueleto tipo 11, em
relação A base dentária, tendências A mordida aberta, lábio e lingua na posição de descanso.
A ocorrência destas relações de molar e canino não foram diferentes estatisticamente para
não-sucção, sucção-chupeta ou sucção-digital, embora as crianças que praticaram
frequentemente a sucção-digital, mostraram a tendência no aumento em direção
frequência da relação de classe unilateral, essas relações existiam entre 2 anos de idade. A
incidência de mordida cruzada não foi estatisticamente significante entre os dois grupos: os
que apresentavam hábitos de sucção e os que não apresentavam hábitos de sucção.

MOORE (1996) através de uma revisão de literatura considerou a etiologia da
maloclusão em geral como sendo resultante de efeitos variáveis de influências ambientais

múltiplas sobre uma predisposição genética igualmente variável. Um dos efeitos
ambientais mais tangíveis é o hábito de sucção que envolve os dedos ou chupetas.
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Consideraram ainda a natureza destes hábitos, seus efeitos sobre a dentição em
desenvolvimento e os métodos usados para combater o problema.

SERRA NEGRA et al. (1997) com a proposta de associar a forma de aleitamento
com a instalação de hábitos bucais deletérios (H B D)

e consequentes más-oclusões,

realizaram uma pesquisa com 357 crianças, com dentição decídua completa, entre 3 e
5anos, sendo anotadas as características das arcadas dentárias e as possíveis más-oclusões
presentes. Verificaram que 147 crianças (52,5%) foram amamentadas no seio num período
igual ou superior a 6 meses. Somente 44 crianças (15,7%) não receberam aleitamento
materno ou foram aleitadas até 1 mês. No que se refere à alimentação na mamadeira,
observaram que 146 crianças (52,1%) a utilizaram por um período superior a 1 ano e
somente 38 crianças (13,6%) nunca a usaram. Os resultados indicam que 211 crianças
(75%) apresentaram, pelo menos, um tipo de habito deletério, sendo o mais frequente, a
chupeta (75,1%), seguido pela sucção de dedo (10%). Foi observado que 57,5% das
crianças que não apresentaram H B D receberam aleitamento materno por 6 meses ou
mais e as crianças que nunca receberam aleitamento materno ou se o fizeram, foi num
período de até 1 mês, apresentaram um risco de desenvolver H B D sete vezes superior.
Foi observado que 57,5% das crianças que apresentaram H B D, foram alimentadas por
mamadeira por um período superior à 1 ano e somente 9,3% daquelas que apresentaram
hábitos viciosos, nunca a utilizaram. Quanto ao hábito de chupar dedo, este não
demonstrou relação estatística com a forma de aleitamento, devido ao pequeno número de
crianças com este habito. Ao avaliar a relação de H B D com más-oclusões, observaram
que as crianças com hábitos apresentaram em major número, mordida cruzada posterior
(M C P) ,23,9%, comparadas à apenas 7% com MCP e sem H B D, sendo assim, as
crianças que apresentam H B D, apresentam quatro vezes mais chance de desenvolver M C
P do que as crianças sem este habito e também destacam a mordida cruzada como
consequência de

H B D. A mordida aberta foi a mi-oclusão mais frequente (31,9%),

sendo que o risco relativo para mordida aberta anterior em crianças portadoras de H B D
foi aproximadamente 14 vezes superior em relação is crianças que não apresentaram tais
hábitos. Apenas 15,6% das crianças com H B D apresentaram sobressaliencia. Concluíram
que crianças com menor tempo de aleitamento materno desenvolvem, com maior
frequência, hábitos bucais deletérios, possuindo um risco relativo sete vezes superior com
relação àquelas aleitadas no seio por um período, no minim), 6 meses. Crianças aleitadas
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com mamadeira por mais de 1 ano apresentam quase 10 vezes mais risco de apresentarem
hábitos bucais deletérios do que aquelas que nunca utilizaram essa forma de aleitamento
Os hábitos bucais deletérios estão fortemente associados is más-oclusões. As más-oclusões
mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior e sobressaliência estão diretamente
relacionadas à presença de hábitos bucais, sendo que as crianças com hábitos deletérios
apresentam quatro vezes mais chance de desenvolverem mordida cruzada posterior do que
aquelas sem hábitos, quatorze vezes mais risco de apresentarem mordida cruzada anterior e
3,6 vezes mais chance de possuírem sobressaliên-cia.

FERREIRA e TOLEDO (1997) com o objetivo de identificar as relações entre o
tempo de aleitamento materno e a etiologia dos hábitos bucais, realizaram pesquisa com
427 crianças de ambos os sexos, de 3 a 6 anos de idade. Para tal, as mães responderam um
questionário relativo ao desmame, enquanto as crianças foram submetidas a exame clínico

(realizado por um único examinador) para a avaliação da oclusão e prevalência de hábitos
bucais nocivos. Concluíram que os hábitos de sucção e os hábitos respiratórios, bem como
a associação entre esses hábitos, exibiram uma relação entre valores significantes,
mostrando igualmente uma relação de dependência com o tempo de aleitamento materno
Com relação aos hábitos de sucção, essa frequência foi menor quanto maior o tempo de
aleitamento materno, e crianças que começaram mais cedo a utilizar mamadeira,
mostraram ter adquirido mais hábitos bucais nocivos do que aquelas que prolongaram a
amamentação natural além dos 3 meses de idade.

ABREU et al .(1997) realizaram uma revisão de literatura, buscando alertar sobre o
tipo de amamentação em relação ao desenvolvimento da oclusão. A amamentação é
considerada uma prática correta por pediatras e nutricionistas, e tem sido analisada não só
em relação aos efeitos nutricionais e imunológicos, bem como sobre a prevenção da
instalação e o desenvolvimento de hábitos bucais. Concluíram que a amamentação no peito

previne a instalação de hábitos deletérios, havendo escassez de dados e pesquisas nesta
Area, apesar de sua relevância para o desenvolvimento da criança.
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FALTIN JUNIOR E FALTIN (1997) salientaram que os hábitos perniciosos
devem ser evitados e eliminados, na medida do possível, pois representam causas de
alterações no mecanismo de desenvolvimento do aparelho mastigat6rio. A manutenção do
habito de sucção do polegar 6, no entanto, altamente perniciosa, pois interfere no
crescimento da maxila e mandíbula, no posicionamento dos dentes e nas funções
mastigatórias de deglutição, fonação e respiração. A interferência do habito em questão
deve ser sempre avaliada e entendida dentro da unidade esqueleto-dentição-função. A
consequência sera uma alteração morfofuncional do aparelho mastigatório, sendo que estão
na dependência do tipo facial e da tendência de crescimento de cada criança, podendo
produzir diferentes efeitos em diferentes crianças; as crianças de face retrovertida ou
dolicofacial estão frequentemente alterações mais pronunciadas do que as do tipo
provertido ou braquifacial. Este hábito de deve ser eliminado o mais cedo possível, com
um limite máximo de 3 anos de idade em média. A supressão do hábito esta intimamente
relacionada com o equilíbrio emocional e psicológico da criança que deverá ser respeitado.
Segundo OGAARD et al. (1994) são necessários pelo menos 2 anos de sucção de chupeta
para produzir um efeito significante no arco superior e 3 anos no arco inferior.

LINO (1997) citou que existem os hábitos corretos desejáveis e os incorretos
indesejáveis. Se admitirmos que os bons hábitos pela normalidade são estímulos

condutores da definição de formas e contornos morfológicos adequados, os maus hábitos
podem não satisfazer as exigências para o crescimento normal e conduzir as deformações.
Não podemos afi rmar de forma definida que levam a deformações, pois ha que se
considerar a predisposição individual, a idade e também as condições de nutrição e saúde
do indivíduo. Podemos então aceitar que para haver deformação é necessário que haja
predisposição, que a idade seja a dos surtos de crescimento e que, em certos casos, as
condições nutricionais sejam insatisfatórias e consequente deficiência da saúde.

FARSI e SALAMA (1997) verificaram mediante uma revisão de literatura, a
prevalência de hábitos de sucção com o objetivo de determinar a prevalência de hábitos de
sucção em crianças Sauditas; avaliar a influência de alguns fatores culturais sobre aquela
prevalência; estudar os efeitos que estes hábitos podem exercer sobre a dentição decidua.
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Este estudo foi realizado através de um questionário e exame clinico de 583 crianças com
idade variando entre 3 e 5 anos de idade. A prevalência de hábitos de sucção foi de
48,36%, com a sucção de chupeta constituindo a forma predominante. A maioria dos
usuários de chupeta abandonou o habito durante os primeiros anos de vida, enquanto mais
sugadores de dedo permaneciam ativos aos 5 anos de idade. Os hábitos de sucção

estiveram relacionados apenas com a educação dos pais e os métodos de amamentação da
criança, sem efeito significante em relação ao sexo, à ordem de nascimento ou à renda
familiar. Crianças com hábito de sucção digital tiveram significativamente mais relação
molar distal e relação de canino Classe H, maior Ctverjet e maior mordida aberta que as
crianças sem hábitos de sucção_ Estas diferenças foram ainda mais significantes quanto as
crianças sugadoras de chupeta foram comparadas com as não sugadoras. 0 único efeito
mensurável dos hábitos de sucção anteriores foi_ a mordida aberta. A mordida cruzada
posterior não foi mais comum nas crianças com hábitos de sucção que nas crianças sem
estes hábitos.

NGAN e FIELDS (1997) ressaltam que o diagnóstico e o tratamento da mordida

aberta desafia os Odontopecliatras que visam interceptar esta má -oclusão em uma fase
precoce. Através de uma revisão de literatura abordaram as causas e a cura da mordida
aberta anterior baseada em CAWS clínicos , e esta má-oclusão se desenvolve com um
resultado de interação de muitos fatores etiológicos, incluindo sucção de polegar e de dedo
Seu tratamento varia desde a observação ou simples controle do habito até procedimentos
cirúrgicos complexos. A identificação correta da etiologia melhora as chances de sucessso

do tratamento. A mordida aberta está presente porque a criança chupa dedo, ou pode ser
pela projeção de lingua.

CUNHA et al. (1998) salienta que para a malformação se instalar são necessários: a
persistência do hábito indesejável, duração: período de atividade; intensidade: definida
pela duração de cada sucção, bem como do grau de atividade dos músculos envolvidos;
posição da chupeta ou do dedo na boca; idade do término do hábito; padrão de crescimento
da criança, grau de tonicidade da musculatura bucofacial. Os problemas bucais decorrentes
dos HSNN mais frequentes &in. - mordida aberta anterior, inclinação vestibular e diastema
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entre os incisivos centrais superiores e retroinclinação dos inferiores, mordida cruzada
posterior, aumento de sobremordida, redução na largura da arcada dentária superior,
desenvolvimento de interposição lingual e alteração do padrão de deglutição e articulação
das palavras.

TOSTES (1998) com o objetivo de relatar um caso de mordida aberta anterior
causada por sucção persistente de polegar e discutir alguns aspectos relacionados à sua
etiologia e seu tratamento, concluiu que a idade ideal para intervir dependerá

individualmente da severidade do habito e do risco emocional, psicológico e dental. 0
aparelho com grade palatina pode ser indicado nos casos de sucção persistente,
principalmente na época de erupção dos incisivos permanentes, entretanto deve-se eliminar
o fator psicológico, se estiver presente . O tratamento efetivo para os casos de sucção

persistente requer muitas vezes o acompanhamento da família e de uma equipe

multidisciplinar composta de odontopediatra, pediatra, fonoandiétloga e- psicóloga.

VADIAKAS, OULIS, BERDOUSES (1998) objetivando investigar a prevalência e
as características- dos hábitos - de- suceria
" não_ nutritiv_os_al_ S1•11•1), avaliaram 600 crianças
de 3 a 5 anos de idade, e a sua possível relação com o comportamento da amamentação

Após examinarem as crianças, foram entregues questionários ao s pais_ incluindo perguntas
quanto aos padrões de amamentação, com especial referência a duração e a frequência da
amamentação no peita e- na mamadeira e- referentes- também à sucção de dedo ou de
chupeta. Um total de 316 questionários foi retornado pelos pais, sendo que a amostra
constituiu de 147 meninos (47%) e 168 meninas (53%). A maioria das crianças (154)
pertencia ao grupo de 5 anos de idade, enquanto a distribuição das crianças no grupo de 3 e
de 4 anos de idade foi 54 e 108-%-, respectivamente; 23%-da população- de- estudo- tinha uma

história de sucção digital, enquanto que o número respectivo para sucção de chupeta era
55%. Apenas 2% das crianças praticavam-tanto a sucção_ de dedo como de chupeta, e 24%
não apresentavam nenhum hábito. Mais de 80% das crianças examinadas eram sugadoras
digitais_ ativas_ (33% para as--de 3_ anos- -e- 3,5%-para as de- 5- anos). Quanta à amamentação,
81% foram amamentadas no peito por pelo menos 1 mês, com um período médio de
amamentação no peito de 4,2 meses. Apenas 12- crianças não foram amamentadas na
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mamadeira, com o resto apresentando uma duração média de amamentação na mamadeira
de 36 meses_ nenhuma evidincia clara de- associação entre a duração de amamentação no
peito e sucção digital. Quanto i. chupeta, houve uma tendência para uma diminuição da
prevalincia para a sucção da mesma i. medida que o_ período de amamentação no peito
aumentou; entretanto, a diferença não foi estatisticamente significante. Quanto
mamadeira, observaram uma diminuição significante_ na_ sucção digital para períodos de
amamentação com mamadeira maiores que 12 meses. Foram relatados consistentemente
altas porcentagens de sucção de chupetas (mais de 50%) entre crianças que foram
amamentadas na mamadeira, independentemente da duração do uso de mamadeira.
Crianças pré-escolares tendem a interromper mais- precocemente o hábito de sucção de
chupeta quando comparado com o hábito de sucção de dedo. As chupetas podem ter um
efeito preventivo contra a sucção digital, um vez_ que muita poucas crianças praticavam
ambos os hábitos. A amamentação com mamadeira pode estar associadas com hábitos de
sucção não-nutritiva se usado_ por umperiado_ longs_ o suficiente durante a infancia.

FORTE (1999) com o objetivo de relatar o aleitamento materno com a aquisição de
más-oclusões e de hábitos.-de sucção-não-nutritiva S N N), aplicou um questionário is
mies de 495 crianças, entre 3 e 6 anos de idade e realizou exame clinico, onde selecionou
180 crianças, sendo 90 com_ e- 9C1 sem- má-oclusão. Verificou que o aleitamento materno
exclusivo esteve relacionado tanto ao menor número de casos de má -oclusão, quanto
presença de_ hábitos- de- sucção_ não nutritiva (II S_ N N).0 aleitamento materno foi
relacionado tanto i presença de má -oclusão, quanto i presença de H S N N, que também
foram relacionados ao desenvolvimento_ principalmente de mordida aberta
anterior, embora não tenham sidos encontradas diferenças quanto ao tipo específico de
sucção- (deck, ou- chupeta), Sugeriu- que- o- aleitamento- materno_ exclusivo- por períodos
maiores de 4 meses deve ser enfatizado, por favorecer

o correto crescimento e

desenvolvimento da-faces a harmonia-da oclusão-e-a não-instalação- de II SN N.

ROBLES et al. (1999) realizaram um estudo com o objetivo de verificar a
influe:ncia da duração da amamentação- natural na prevalência de hábitos- de sucção
persistentes- em crianças- com a dentadura decídua completa. Os hábitos considerados
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persistentes foram hábitos de sucção de dedo e sucção de chupeta após os 2 anos de idade
Relacionaram a presença desses hábitos de sucção persistentes à ocorrência de qualquer
dos diversos tipos de má -oclusões examinadas. 0 estudo, também, deve por intenção
verificar a relação da duração da amamentação natural com o tempo de uso de mamadeira
Foi elaborado um questionário com perguntas sobre tempo de amamentação natural
presença e tempo de uso de mamadeira (amamentação artificial) e sobre hábitos bucais de
sucção (uso de chupeta, sucção de polegar e outros dedos), procurando avaliar a presença e
duração desses hábitos (a fim de classificá-los como persistentes e não-persistentes),
totalizando 164 questionários referentes ao mesmo número de crianças, analisando as
principais características da oclusão decídua de cada criança. Ao final, chegaram à um total
de 125 crianças com ausência de caries extensas ou outras anomalias que poderiam
interferir na oclusão, sendo 70 do sexo masculino e 55 do sexo femenino. A idade destas
crianças variou de 2 anos a 6 anos e 3 meses. De acordo com os dados obtidos, concluíram
que o tempo de amamentação natural entre 4 e 8 meses apresentou menor frequência de
crianças que usam mamadeira além dos 2 anos de idade. Em crianças cujo período de
amamentação natural foi baixo ou acima do considerado ideal, a frequência do uso de

mamadeira além dos 2 anos de idade foi maior; as crianças que apresentaram um tempo
maior de amamentação natural demostraram uma menor frequência de hábitos bucais de
sucção persistentes em comparação aquelas crianças que tiveram um período de
amamentação natural abaixo do ideal; foi comprovada associação positiva, bem como a
relação entre a presença de hábitos bucais persistentes de sucção e a ocorrência de máoclusões na dentadura decídua.

COLETTI e BARTHOLOMEU (1999) realizaram uma pesquisa através de 94
questionários distribuídos aos pais de crianças entre 3 a 6 anos de idade, abordando os
possíveis fatores que podem levar a criança ao hábito de sucção de dedo e chupeta, o que
levou a remoção do hábito e as possíveis alterações de comportamento após a remoção
do(s) mesmo(s). Dos formulários analisados, 59,6% das crianças apresentaram somente o
habito de sucção de chupeta, 6,4% apresentaram exclusivamente o hábito de sucção de
dedo, e 13,8% apresentaram ambos os hábitos de sucção de dedo e chupeta, enquanto
20,2% não succionavam nem dedo, nem chupeta. Concluíram que o hábito de sucção é um
reflexo inato, observado antes mesmo do nascimento. De modo geral a aceitação da
criança e os aspectos emocionais possivelmente envolvidos no hábito devem ser levados
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em consideração; a ausência do pai ou da mãe na família parece agir como urn dos fatores
predisponentes dos hábitos de sucção; filhos únicos não apresentaram mais hábitos do que
as crianças com irmãos; na gravidez planejada encontraram crianças com menor número de
hábitos de sucção, quando o período de gravidez transcorre sem problemas emocionais e
de saúde encontramos um número menor de crianças com hábitos de sucção;
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prolongamento da amamentação natural diminuiu a incidência de hábitos de sucção; o uso
de mamadeira parece agir como um dos fatores predisponentes dos hábitos de sucção, o
inicio do hábito de sucção de chupeta, na maioria das vezes, ocorre logo após o
nascimento, porque a família tem o costume de dar a chupeta ao bebê logo que nasce e/ou
para acalmar as crianças. No prolongamento do hábito a maioria das crianças procurava
chupeta para dormir; o hábito de sucção de dedo inicia na maioria dos casos nos primeiros
meses de vida e é mais observado quando a criança está com fome ou sem motivo
aparente; as crianças, para abandonar o hábito de sucção de chupeta normalmente
necessitam de incentivo dos pais, ao contrário do observado na sucção de dedo, onde a
maioria das crianças deixa o hábito sem motivo aparente; normalmente as crianças não
substituem os hábitos de sucção de dedo e chupeta por outros após a remoção destes.
Quando ocorre, no hábito de sucção de dedo, a transferência é para a chupeta, no hábito de
sucção de chupeta, a transferência é para hábitos que envolvem cobertor ou travesseiros e
onicofagia; após a remoção dos hábitos a maioria das crianças apresentam distúrbios
ligados ao sono e irritabilidades passageiras. Para algumas crianças houve melhoria no
relacionamento e aprendizado.

ZUANON et al. (1999) avaliaram a influência da amamentação natural e artificial
no desenvolvimento de hábitos bucais em crianças, através das respostas de um
questionário enviados às mães de 594 crianças de 3 a 7 anos de idade. Observou-se que do
total de crianças estudadas, 18,85% receberam somente amamentação natural, 21,72%
receberam amamentação artificial e 52,85% amamentação mista. Entre as crianças que
participaram do estudo, 299 (50,34%) desenvolveram hábitos de sucção. Entre as crianças
que receberam amamentação natural, 41(36,61%) desenvolveram hábitos de sucção, das
que foram amamentada artificialmente 73(56,58%) desenvolveram hábitos e das que
receberam ambos os tipos de amamentação, 185(60,%) desenvolveram hábitos bucais.
Entre as crianças que foram amamentadas no peito até 1 ano de idade, 58,70%
desenvolveram hábitos. para as crianças que tiveram tempo de aleitamento materno até 3 e

5 meses, 70,15% e 60,09% respectivamente, desenvolveram este hábito. Quando foram
amamentadas por mais de 12 meses, apenas 25% desenvolveram hábitos de sucção existem
associação estatisticamente significativa entre tempo de amamentação e desenvolvimento
de hábito. Concluíram que A. medida que aumentou o período de amamentação natural,
diminuiu a incidência de hábitos bucais; não houve diferença significante entre o
desenvolvimento de hábitos de sucção entre as crianças amamentadas artificialmente e
para elas que receberam amamentação mista; as crianças amamentadas somente no peito
apresentaram menor incidência de hábitos bucais, salientou que o fator emocional deve ser
sempre considerado diante da instalação de um hábito.

CORREA (1999) citaram que por volta da 34 a semana de vida intra-uterina, o feto
desenvolve o reflexo de sucção, o que pode ser evidenciado por meio de exames ultrasonográficos, onde muitas vezes observa-se o feto succionando o polegar. Um equilibrado
crescimento e desenvolvimento maxilo/mandibular é favorecido com a intensa função dos
músculos mastigat6rios, durante o ato da sucção, pois o ato de sugar exige esforço
muscular necessário para que possa escoar o liquido. 0 bebê é obrigado a morder, avançar
e retruir a mandíbula. Durante o ato da amamentação, ocorre a coordenação dos reflexos

de sucção, deglutição e respiração; estas funções podem também ser chamadas de neonatais, pois estão presentes desde o nascimento e são vitais para sua sobrevivência. Ao
nascer, a acuidade tátil está bem mais desenvolvida nos lábios e na cavidade bucal que tios
dedos. A boca, faringe e laringe são portas de entrada do recém-nascido para o ambiente
extra-uterino, pois é neste local que se encontram o maior número propioceptores, que
quando estimulados regulam a respiração e sucção, determinando a posição da cabeça e do
pescoço durante a execução destas funções.
A duração do uso de mamadeiras, mesmo com bicos de forma e perfuração
apropiadas, não deve ultrapassar a duração de 1 e 6 meses pois a partir desta idade a
criança já possui maturidade para fazer a sua alimentação de forma convencional. Somente
18% das crianças amamentadas adquirem o hábito de sucção de dedos, e 70% das não
amamentadas no seio materno apresentam o hábito. Da mesma forma como o hábito de
sucção de dedos, as consequências do uso de chupetas são diferenciadas de acordo com o
tipo facial da criança, e deve ser eliminado até o terceiro ano de vida, segundo FALTIN
JUNIOR E FALTIN (1997)

3 PROPOSIÇÃO

Mediante a revisão da literatura atual pertinente relacionada aos Hábitos de Sucção
Não Nutritiva de dedo e chupeta, este estudo se propõe a analisar os fatores relacionados
ao seu desenvolvimento, suas repercussões na cavidade bucal (anomalias de ordem
muscular, dentária e esquelética), fatores predisponentes e etiológicos e o tratamento
recomendado.

4 DISCUSSÃO

Em relação a forma de aleitamento (natural ou artificial) LEGOVIC e OSTRIC
(1991); BASTOS et al.(1996) e DADALTO (1989 ) observaram que crianças
amamentadas de forma natural tenderam a desenvolver menos hábitos ou a cessá-los mais
cedo; segundo FERREIRA E TOLEDO (1997), quanto maior o tempo de aleitamento,
menor a frequência de HSNN e quanto mais cedo foi introduzido o uso de mamadeira,

maior a probabilidade da criança desenvolver um habito bucal, quando comparadas as
crianças que mamaram além dos 3 meses; e, segundo ZU_ANON et al. (1999), quanto
maior o tempo de amamentação natural, menor a incidência de hábitos, não havendo
diferença entre as formas de amamentação artificial e mista; para COLETTI,
BARTHOLOMEU (1999) e ROBLES et al. (1999), quanto maior o tempo de
amamentação natural menor a incidência de hábitos, sendo que o uso de mamadeira age
como um fator predisponente ao habito; SERRA NEGRA et al. (1997) e VADIAKAS et
al.(1998) também observaram que quanto maior o tempo de aleitamento, menor o risco de
desenvolvimento de hábito bucal, entretanto salientaram que quanto mais cedo for o
iniciado o uso de mamadeira e quanto maior for o tempo de duração de seu uso, maior a
probabilidade de aquisição de H S N N; ABREU et al. (1997) e FORTE (1999) citaram
que o aleitamento materno previne a aquisição de habito bucal.
Em relação a etiologia dos H S N N, SHOAF (1979), ALVES et al. (1995),
BAYARDO et at (1996) e COLETTL BARTHOLOMEU (1999) citaram a Teoria
Psicoanalitica de Freud, a satisfação insuficiente das necessidades de sucção infantil,
distúrbios emocionais e um simples hábito apreendido; enquanto para BAYARDO et al.
(1996) a etiologia dos hábitos relaciona-se com a distorção dos processos orais
psicofisiológicos.

Ainda em relação a etiologia, BAYARDO et al. (1996) salientaram que o número
de irmãos apresentou uma forte relação com H S N N, tendo-se uma maior incidência
quando trata-se de filho único e uma menor incidência em crianças com 3 ou 4 irmãos,
assim como a ausência do pai, também esteve significantemente relacionada a ocorrência
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destes hábitos; no entanto, FARSI e SALAMA (1997) não observaram associação entre o
desenvolvimento dos HSNN ea ordem de nascimento da criança, enquanto para
COLETTI e BARTHOLOMEU ( 1999) filhos únicos não apresentam mais hábitos do que
as crianças com irmãos, na gravidez planejada e sem problemas emocionais e de saúde,
encontramos menor número de crianças com hábitos.
Quanto à relação dos HSNN com a má-oclusão, OGA_ARD et al. (1994)

relacionaram a mordida cruzada posterior com o hábito de sucção de dedo ou de chupeta, e
verificaram uma prevalência aumentada de mordida cruzada posterior para sugadores de
dedo, especialmente meninas; PAUNIO et al. (1993); PETERS et al. (1986); MEYERS e
HERTZBERG (1988); LINDNER e MODEER(1989); DADALTO (1989); NGAN e
FIELDS (1997); ROBLES (1999) observaram uma associação entre a presença de HSNN
e o desenvolvimento de más-oclusões; MODESTO et al. (1994) salientam que a deglutição
atípica pode ser desenvolvida a partir do uso de mamadeira com bicos inadequados,
NOWAK (1991) citou a alta prevalência de HSNN em países industrializados e
relacionou-os a uma diminuição transversal da maxila e ao aumento da mordida cruzada
posterior na dentição decidua; BOWEN (1996) relacionou o hábito de sucção de dedo ou
chupeta com a alta frequência de alterações na morfologia muscular, esquelética e
dentária; URSI e ALMEIDA (1990) associaram a má-oclusão a fatores como hábitos
deletérios, função ou tamanho anormal da lingua, respiração bucal, padrão de crescimento
vertical predisponente A. mordida aberta e patologias congênitas ou adquiridas. Para
FALTIN e FALTIN JUNIOR (1997) e TOSTES (1998) a sucção persistente de polegar
causa mordida aberta anterior.
Quanto ao tratamento da má-oclusão, NOWAK (1991) recomendou a prevenção e
correção precoce; PAUNIO e SILLANDAA (1993) citaram a necessidade de
encorajamento, apoio e aconselhamento aos pais; ALVES et al. (1995) consideram que o
tratamento deve ocorrer após a ruptura do hábito, e preferencialmente antes da erupção
dos dentes permanentes. Para NGAN e FIELDS (1997) o sucesso do tratamento depende
da identifi cação correta da etiologia, e segundo TOSTES (1998), a idade ideal para intervir
dependerá individualmente da severidade e dos riscos emocionais, psicológico e dentais
e depende do acompanhamento da familia e de uma equipe multidisciplinar composta de
odontopediatra, pediatra, fonoaudiáloga e psicóloga. COLETTI e BARTHOLOMEU
(1999) salientaram que o tratamento deve levar em consideração a aceitação e os aspectos
emocionais da criança.
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5 CONCLUSÕES

De acordo com a revisão de literatura pertinente, tornou-se possível constatar:

A aquisição de H SN N encontra-se fortemente relacionada ao tipo de amamentação da
criança, sendo que o maior tempo de aleitamento materno favorece o não
desenvolvimento

do hábito e quanto mais prolongado, menor a probabilidade do

hábito ser desenvolvido; quanto mais cedo for introduzido o uso da mamadeira e mais
prolongado seu tempo de uso, maior o risco de desenvolvimento dos HSNN de dedo

e chupeta,
2 Crianças com HSNN de dedo e chupeta apresentam uma alta prevalência de másoclusões, principalmente a mordida aberta anterior.

3. A etiologia dos HSNN

relaciona-se com a Teoria Psicanalítica de Freud, a

satisfação insu fi ciente das necessidades de sucção na inrancia, distúrbios emocionais e

um simples hábito aprendido;
4. 0 tratamento deve ser a prevenção e correção precoce, com aconcordância da criança,

a colaboração dos pais e envolvendo uma equipe multidisciplinar com atuação de
pediatras, odontopediatras, psicólogos, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos.
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