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Resumo 
 

 

Os primeiros dias após o nascimento da criança são fundamentais para o estabelecimento da 
lactação, entretanto existem inúmeros fatores que podem interferir nesse processo, dentre eles 
alteração no sistema sensório motor oral do recém-nascido (disfunção oral). A disfunção oral 
e sua relação com o aleitamento materno ainda é pouco explorada pela literatura atual, apesar 
de sua importância. A questão norteadora deste estudo foi a identificação da disfunção oral do 
neonato como um dos fatores que dificultam o desempenho satisfatório da mamada nas 
primeiras 48 horas de vida. A compreensão de sua manifestação e o diagnóstico precoce são 
fundamentais para o seu tratamento, facilitando a prática do aleitamento materno. A este 
questionamento foram estipulados os seguintes objetivos: identificar a freqüência de 
disfunção oral e verificar a associação entre os fatores socioeconômicos, variáveis 
relacionadas à mãe e ao recém-nascido, além da disfunção oral, com o desempenho da 
mamada. Realizou-se um estudo transversal, com um componente analítico, composto por 
588 mães e seus filhos nascidos a termo, saudáveis em uma maternidade pública de baixa 
complexidade na cidade do Recife-PE, com o título de Hospital Amigo da Criança. As mães 
foram entrevistadas na maternidade em relação aos dados socioeconômicos e demográficos da 
família, do recém-nascido e ao estabelecimento da lactação. Para a avaliação do sistema 
motor oral do neonato e da mamada foram elaborados dois índices com utilização da soma 
dos itens alterados (não esperados ou de risco) durante o exame: Índice de Disfunção Oral e 
num Índice de Avaliação da Mamada respectivamente. De acordo com a distribuição de 
freqüência destes índices, a disfunção oral foi subdividida em crianças sem alterações, com 1 
a 2 e de 3 a 10 alterações. Da mesma forma, a avaliação da mamada foi subdividida em 
binômios sem alterações, com 1 a 2 e de 3 a 5 alterações. Verificou-se que 57,3% da 
população estudada apresentou uma ou mais alterações na avaliação da mamada e, 
aproximadamente, 30% das crianças estudadas apresentaram disfunções orais, sendo 11,6% 
com maior número de alterações. Estas crianças tiveram uma chance quatro vezes maior de 
apresentarem alteração da mamada ao serem comparadas com aquelas que não apresentaram 
disfunção oral. A partir dos achados pode-se inferir que a detecção precoce de fatores que 
interferem no aleitamento materno exclusivo, bem como a disfunção oral, é fundamental na 
promoção desta prática, evitando o desmame precoce, devendo fazer parte da equipe da 
maternidade um profissional especializado em detectar e tratar as alterações do sistema 
sensório motor oral do neonato. Um olhar diferenciado às mães com alterações da mamada, 
pode oferecer melhor assistência e apoio no manejo do aleitamento, com perspectiva de um 
pronto estabelecimento da lactação.  
 
 
Palavras-chave: aleitamento materno, comportamento de sucção, desmame, diagnóstico 
precoce, lactação, recém-nascido. 
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Abstract 
 

 

 
The first days following the birth of a child are fundamental for the establishment of lactation. 
However, there are numerous factors that may interfere in this process, including 
abnormalities in the oral motor sensory system (oral dysfunction) of the newborn child. 
Despite its importance, oral dysfunction and its relationship with breastfeeding remains 
under-explored in the current literature. The guiding issue of the present study was conducted 
toward the identification of oral dysfunction in newborns as one of the factors that hinder 
satisfactory breastfeeding in the first 48 hours of life. Understanding its manifestation and 
early diagnosis are fundamental to the treatment of this dysfunction and the establishment of 
successful breastfeeding. The following objectives were established: identify the frequency of 
oral dysfunction and determine associations between breastfeeding performance and 
socioeconomic factors, variables related to the mother and to the newborn as well as oral 
dysfunction. A cross-sectional study with an analytical component was carried out on 588 
pairs of mothers/full-term newborns at a low-complexity maternity in the city of Recife (PE, 
Brazil), certified as a Child-Friendly Hospital. Mothers were interviewed at the maternity in 
relation to socioeconomic and demographic data of the family, the newborn and the 
establishment of lactation. For the evaluation of the infant's oral motor system and 
breastfeeding two index were developed using the sum of the items change (not expected or at 
risk) during the exam: Index of Oral Dysfunction and Index of Breastfeeding Performance, 
respectively. According to the frequency distribution of these index, the oral dysfunction in 
children was subdivided without amendment, with 1 to 2 and 3 to 10 amendments. Similarly, 
the assessment of breastfeeding has been subdivided into binomial unchanged, with 1 to 2 and 
3 to 5 changes. It was found that 57.3% of the population studied had one or more changes in 
the breastfeeding performance and approximately 30% of children showed oral disorders, and 
11.6% with the highest number of changes. These children had a four times greater chance of 
making change in breastfeeding when compared with those who did not oral dysfunction. 
Based on these findings, the early detection of oral dysfunction and factors that interfere in 
exclusive breastfeeding is fundamental to the promotion of this practice, thereby avoiding 
premature weaning, a healthcare professional specialized in detecting abnormalities in the oral 
motor sensory system of newborns should be part of the maternity staff. A differential 
treatment for mothers with breastfeeding changes, may offer better care and support in the 
management of breastfeeding aimed at the prompt establishment of lactation.  
 
 
Keywords: breastfeeding, sucking behavior, weaning, early diagnosis, lactation, newborn. 
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Apresentação 
 

 

 

 

Embora as taxas do aleitamento materno no Brasil tenham aumentado devido 

ao grande incentivo a essa prática, principalmente com a implantação da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança em várias maternidades, os índices de aleitamento materno exclusivo 

permanecem aquém dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A alta da 

maternidade ainda é precoce, não suprindo todas as dificuldades e incertezas das mães no 

manejo do aleitamento materno, fazendo com que outros alimentos sejam introduzidos 

indevidamente no cardápio das crianças. 

 

Alguns recém-nascidos a termo, saudáveis e sem intercorrências clínicas 

podem apresentar variações no comportamento da sucção, caracterizadas como desordens da 

sucção ou disfunções orais, que podem prejudicar o desempenho do neonato durante a 

mamada1,2. As crianças que apresentam disfunção oral necessitam de intervenção precoce já 

que, através do treino oral, é possível corrigir a dinâmica de sucção, permitindo o bom 

estabelecimento da lactação e, conseqüentemente, o desenvolvimento motor oral adequado3,4. 

 

Estudos têm demonstrado a influência da disfunção oral no desmame precoce5-

7. Entender cada fator que pode interferir no estabelecimento da lactação e sua forma de 

atuação é importante para aumentar o número de mamadas sem alterações e melhorar o início 

do aleitamento materno. Surge, portanto, o questionamento: A disfunção oral do neonato a 

termo saudável é um dos fatores que dificultam o estabelecimento da lactação? 

 

Na presente dissertação são incluídos um capítulo de revisão e um artigo 

original. O primeiro consiste em uma revisão da literatura descrevendo os aspectos relevantes 

para o não estabelecimento da lactação, dando ênfase a disfunção oral. 
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O segundo consiste de um artigo original, pertencente à linha de pesquisa 

“crescimento e desenvolvimento: avaliação, fatores determinantes e programas de 

intervenção”, cujo o título é “Influência da disfunção oral do neonato a termo sobre o início 

da lactação” e será submetido à Revista CEFAC. Seu objetivo principal foi verificar a 

influência da disfunção oral do neonato no estabelecimento da lactação nas primeiras 48 horas 

de vida. A partir dos seus resultados, espera-se contribuir para a compreensão da disfunção 

oral e para a formulação de programas que possam identificar o quanto antes os fatores 

envolvidos com as dificuldades no início da lactação, intervindo precocemente nessas 

alterações, facilitando o sucesso do aleitamento materno exclusivo.  

 

No último segmento deste trabalho estão descritas as considerações finais bem 

como algumas sugestões e recomendações de como lidar com o problema. 
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Capítulo de Revisão 
 

 

 

 

2.1 Introdução 
 

O leite materno promove uma nutrição adequada para o recém-nascido, além 

de proteção contra doenças infecciosas e várias doenças crônico-degenerativas, facilita o 

ganho de peso adequado evitando a obesidade1-3. O aleitamento materno oferece a 

oportunidade de uma harmoniosa interação mãe/filho, contribuindo psicologicamente para 

uma relação saudável, favorece o crescimento do bebê e um desenvolvimento adequado das 

estruturas orais no ato de sugar4,5. 

 

Apesar do conhecimento destes aspectos, a influência cultural ainda prevalece 

em muitas comunidades quando são oferecidos precocemente, nos primeiros dias de vida, 

outros alimentos como água, chá ou mesmo fórmulas lácteas, geralmente com a utilização de 

bicos artificiais em mamadeira, como também a introdução da chupeta, prejudicando, dessa 

forma, o início da lactação. Esta conduta poderá interferir não somente no estabelecimento da 

prática do aleitamento materno exclusivo, como também na sua manutenção nos primeiros 

seis meses de vida do lactente6,7. 

 

A sucção no peito é um importante estimulador do crescimento crânio-facial8,9, 

pois durante esse processo, todas as estruturas orais da criança se desenvolvem e se 

fortalecem, promovendo a atuação harmônica das funções estomatognáticas10. Também é a 

maneira mais indicada e adequada para promover o desenvolvimento motor-oral e o 

estabelecimento correto das funções realizadas pelos órgãos fonoarticulatórios (lábios, língua, 

bochechas e palato)11,12.  
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O desmame no Brasil ainda é precoce, ocorrendo muitas vezes devido às 

dificuldades iniciais no estabelecimento da lactação nas primeiras 24/48 horas de vida11,13,14. 

O recém-nascido pode apresentar desordens no padrão de sucção (disfunção oral) como, por 

exemplo, postura de língua fora do habitual ou incoordenação nos seus movimentos, ou ainda 

reflexos orais alterados (sucção, procura, gag, deglutição e mordida), refletindo no 

desenvolvimento motor-oral, prejudicando assim, o desempenho satisfatório da 

amamentação15. 

 

Os neonatos que apresentam disfunções orais requerem muita habilidade na 

aprendizagem para ordenhar o peito de suas mães, sendo necessário interceder precocemente 

mediante qualquer dificuldade no estabelecimento da lactação para prevenir o desmame12. 

 

Portanto, esta revisão tem como objetivo mostrar os principais fatores 

relacionados ao estabelecimento da lactação em neonatos a termo e suas interferências no 

aleitamento materno exclusivo, enfatizando o papel das disfunções orais no desmame precoce. 

 

 

2.2 Aleitamento materno 
 

À luz dos conhecimentos científicos atuais, o leite materno exclusivo é 

considerado, de forma consensual, como o único alimento capaz de atender de maneira 

adequada todas as peculiaridades fisiológicas do metabolismo dos lactentes13,16,17, pois 

apresenta concentrações adequadas e equilibradas de todos os nutrientes; possui teor de água 

suficiente para suprir as necessidades hídricas do recém-nascido; oferece inúmeras vantagens 

imunológicas, importantes na diminuição da morbidade e mortalidade infantil18-21. 

 

Acrescentam-se a esses fatores, o favorecimento do desenvolvimento cognitivo 

e intelectual22,23, além do aspecto econômico que, junto com as demais vantagens do 

aleitamento podem ser traduzidos em benefícios para a criança, a mãe, a família, a sociedade 

e o próprio Estado20,24 que se vê, muitas vezes, obrigado a importar fórmulas lácteas e leite 

em pó para suprir as necessidades decorrentes da prática do desmame precoce13. Portanto, a 

amamentação deve ser praticada de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida do 

bebê2,25-27. 
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O aleitamento materno exclusivo também tem efeitos positivos na saúde 

fonoaudiológica, uma vez que está relacionado ao crescimento e desenvolvimento craniofacial 

e motor-oral do bebê12,19, prevenindo alterações de fonação, deglutição, e respiração25. 

 
Dentre os fatores facilitadores do aleitamento materno exclusivo encontram-se 

na literatura os seguintes: mães com idade superior a 30 anos, que não trabalham fora do lar, 

multiparidade, experiência anterior com amamentação, escolaridade materna maior do que 8 

anos, famílias com melhores condições socioeconômicas, melhor assistência à mãe desde o 

pré-natal28-30. Outros fatores também associados: crianças nascidas de parto vaginal, com peso 

ao nascer maior do que 2.500 gramas, o contato precoce pele a pele entre a mãe e seu filho, 

pois favorece a sucção precoce, a prática do alojamento conjunto por fortalecer a relação mãe-

filho, e a não utilização de chupetas e mamadeiras31-33.  

 
A prática do aleitamento materno exclusivo deve ser iniciada o mais 

precocemente se possível, ainda na sala de parto com a ajuda da equipe de saúde, visando o 

fortalecimento do vínculo afetivo e o estímulo à amamentação. A experiência de uma mãe que 

resolve amamentar depende dos seus conhecimentos sobre o tema, da sua própria experiência, 

como também da influência da avó ou de outra mulher da família34,35. A técnica em alguns 

casos necessita ser aprendida31, pois toda mulher é capaz de produzir leite em quantidade e 

qualidade necessárias ao desenvolvimento do filho13. 

 
Em um estudo transversal realizado com crianças menores de um ano, 

observou-se que as crianças que mamaram no primeiro dia de vida demonstraram maior 

prevalência tanto em aleitamento materno como em aleitamento materno exclusivo, 

reforçando dessa forma, que a amamentação deve ser iniciada logo após o nascimento31. 

 
Os profissionais devem ser treinados para ajudar as mães no período de 

aleitamento do seu filho, a fim de que possa ser evitado o desmame20,28, visto que mais de 

95% das mães iniciam a amamentação, entretanto esse  número declina muito rapidamente 

devido as dificuldades encontradas no manejo do aleitamento materno36. 

 
Sugere-se, portanto, a participação de parceiros, familiares e amigos em ações 

educativas para fortalecer a confiança e habilidade das mães em relação à amamentação25, 

afinal muitas crianças que são desmamadas precocemente têm mães que queriam e podiam 

amamentar24. 
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2.3 Fatores de risco para o não estabelecimento da lactação 
 

A duração da amamentação pode ser influenciada por diversos fatores, que não 

atuam de forma independente37 e, embora a maioria das mulheres inicie o aleitamento 

materno, mais da metade das crianças não está em amamentação exclusiva no já primeiro mês 

de vida38. A prevalência de desmame no Brasil ainda é alta, chegando a 45% nos seis meses 

de vida e no primeiro ano do lactente, alcança 62%39. Esta prevalência é semelhante aos 

estudos de alguns autores32,40. Os fatores que podem interferir no estabelecimento da lactação 

podem estar relacionados à mãe, ao binômio mãe-bebê, especificamente ao bebê e os 

advindos da complexa interação de diversos aspectos socioculturais38. 

 
Entre os fatores maternos, podem ser destacados: malformações da mama ou 

mamilo, problemas com a mama, dor ou desconforto durante a amamentação, falta de 

experiência, estresse, introdução precoce da mamadeira, bem como do leite artificial11,13,33.  

As malformações da mama ou mamilo (plano, invertido, pseudo-invertido ou comprido), 

mamilo pouco retrátil ou inelástico, mamas volumosas e cirurgia redutora da mama podem 

ocasionar dificuldades durante a ordenha ou sucção do bebê41. Por outro lado, os problemas 

com a mama como ingurgitamento, trauma no mamilo (fissuras), bloqueio dos ductos 

lactíferos, mastite, abscesso mamário e baixa produção de leite têm a sua origem em 

condições que levam a um esvaziamento mamário inadequado14,42,43. Essas complicações 

trazem dor ou desconforto para a mãe, dificultando a continuidade do aleitamento materno, 

caso não sejam devidamente tratadas41,42,44,45. 

 

Outro fator que pode interferir negativamente no início da amamentação é a 

oferta de outros líquidos além do leite materno33,36,44,46-50. Em um estudo transversal realizado 

em Cuiabá, com uma amostra de 921 crianças menores de um ano, observou-se elevado 

consumo de água e chás, seguidos de leite de vaca nos menores de 120 dias51. Em outro 

estudo, constatou-se que no primeiro dia dos bebês em casa, foi ofertada água para 1,3%, chá 

para 5,1% e leite artificial para 4,3% dos recém-nascidos que tiveram alta da maternidade em 

aleitamento materno exclusivo50.  

 
Essa oferta normalmente é realizada através da mamadeira levando a criança a 

ter contato precoce com bicos artificiais, dificultando o aprendizado do neonato quanto à 

correta técnica de sucção e acoplamento ao peito, causando o fenômeno denominado 
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“confusão de bicos” (dificuldades na amamentação posterior à introdução do bico 

artificial)47,49. Alguns recém-nascidos apresentam esse fenômeno mediante apenas um ou dois 

contatos com o bico artificial, enquanto outros podem demorar até uma semana para 

apresentar a confusão dos bicos52, pois o uso desses tem associação significativa com o 

desmame53-55, sendo que aos seis meses apenas cerca de 10% das crianças mantêm o 

aleitamento materno exclusivo48-50. 

 

Além da mamadeira, outro bico artificial utilizado pelos pais é a chupeta, 

sendo que o risco do desmame em crianças que fazem seu uso é 3,16 vezes maior do que as 

que não usam chupeta37. Este hábito pode estar relacionado à diminuição da produção de leite, 

em razão da redução da freqüência das mamadas, porém, pode estar escondendo dificuldades 

na amamentação ou mesmo ansiedade e insegurança materna frente ao processo alimentar6,56. 

Estes fatos alertam para a necessidade de solucionar os problemas relacionados à 

amamentação o mais precocemente possível, pois em um estudo encontrou-se que a maior 

parte das crianças usavam chupeta desde a primeira semana de vida, e com quinze dias de 

idade 80% delas já faziam uso desse hábito que pode favorecer o desmame precoce40. 

 

Existem outros fatores associados ao desmame como os observados no estudo 

longitudinal realizado com 246 mulheres assistidas em uma maternidade no município de 

Itaúna (MG), no qual foram encontradas como variáveis de associação negativa com a 

duração do aleitamento materno: idade materna menor do que 20 anos, pois muitas das mães 

adolescentes não são preparadas para amamentar; número de consultas de pré-natal inferior a 

cinco e superior a nove, é indicativo de pouca assistência pré-natal quando inferior a cinco e 

gestação de alto risco quando superior a nove; primeira mamada após 6 horas de vida, 

dificultando o estabelecimento do vínculo mãe/recém-nascido6. 

 
O tipo de parto também tem associação com o aleitamento materno36,46,57. Em 

Pelotas (RS), foi realizado um estudo transversal aninhado a uma coorte, e observado que 

mães cujos partos foram cirúrgicos, tiveram um risco duas vezes maior de não amamentar na 

primeira hora de vida, dificultando assim o estabelecimento da lactação58. 

 

No binômio mãe-bebê, a principal dificuldade refere-se à condição do 

posicionamento e do encaixe da boca do recém-nascido no peito (pega), levando a um 

posicionamento incorreto e a remoção ineficiente do leite14.A postura inadequada interfere na 
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dinâmica de sucção e extração do leite, principalmente quando o recém-nascido fica afastado 

do corpo da mãe, sem o apoio necessário no quadril, com a cabeça solta, boca distante da 

aréola, sugando só o mamilo ou com a mãe segurando inadequadamente a mama, 

comprimindo os ductos lactíferos41.  

 
É importante ressaltar que também pode haver problemas de interação entre a 

mãe e o recém-nascido, pois, cada criança é única e a mãe normalmente pode apresentar 

dificuldade inicial para se adaptar às necessidades do novo filho, visto que as características 

individuais do bebê, o seu comportamento e condições de sucção assumem papel relevante no 

processo do aleitamento materno, tornando-se, muitas vezes, determinantes no 

estabelecimento da lactação41. 

 

Dentre as dificuldades específicas do neonato são citados: alterações nas 

funções de sucção e deglutição, frênulo de língua excessivamente curto, tipo de 

comportamento da criança (excitado, irritado, sonolento), hipotonia muscular, palato mais 

profundo, mandíbula mais retraída e as disfunções orais11,14. Essas dificuldades serão 

discutidas melhor mais adiante, considerando que qualquer fator materno ou relacionado à 

criança que limite o esvaziamento das mamas pode causar uma diminuição na síntese do leite, 

por inibição mecânica e química14. 

 
Deve-se salientar o fato de que o desmame precoce, por sua vez, poderá levar à 

ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado, provocando alterações na postura e força 

dos órgãos fonoarticulatórios, prejudicando inicialmente as funções de sucção, deglutição e 

respiração, repercutindo no desenvolvimento da mastigação e articulação da fala12. 

 

Além dos aspectos descritos, a amamentação sofre influência de diferentes 

fatores e envolve aspectos psicológicos e socioculturais, tais como o temor pela inaptidão em 

alimentar bem o filho, o retorno precoce das nutrizes ao trabalho, o estresse, a falta de 

experiência das mães primíparas, o estado emocional da mulher, pressões familiares e de 

amigos11,13,25,57,59-61. 

 

A mulher também se sente compelida a aceitar a intervenção de familiares e 

amigos, tomando decisões baseadas nas constantes interações que faz com seu meio 

relacional, sendo que as opiniões e interferências externas contribuem para o sucesso ou não 
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da amamentação, e do ponto de vista biológico, são raras as intercorrências que 

impossibilitam o aleitamento materno13,36,57,62,63. Por isso, ressalta-se a importância de se 

manter o aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida do recém-

nascido, porque quando há a interrupção precoce dessa prática aumenta-se o risco de morte 

antes dos dois anos de vida da criança59. 

 

Portanto, tendo em mente o fato de que o desmame precoce traz conseqüências 

negativas ao desenvolvimento da criança, o incentivo à prática do aleitamento materno e o 

adequado padrão de sucção são a base para a prevenção de alterações12, pois as principais 

variáveis relacionadas negativamente ao tempo de aleitamento materno exclusivo são 

passíveis de intervenção6. 

 

Dessa forma, os programas de incentivo à amamentação devem enfatizar a 

importância do aleitamento exclusivo, a correta introdução dos alimentos complementares, 

ratificando os malefícios da introdução precoce de outros alimentos, líquidos e bicos 

artificiais, principalmente entre as mães mais jovens e pertencentes aos grupos 

socioeconômicos menos favorecidos51. 

 
 

2.4 Desenvolvimento do sistema sensório motor oral 
 

Na fase embrionária da criança, a língua é inicialmente mais desenvolvida que 

a mandíbula, sendo que esta, por volta da oitava semana de gestação já tem o seu 

desenvolvimento completo. Com o crescimento mandibular e o fechamento das lâminas 

palatinas, a língua passa a apresentar movimentos reflexos de sucção e deglutição. Esses 

reflexos garantem a alimentação na fase inicial da vida, sendo os mais importantes: busca ou 

procura, sucção, deglutição, mordida, vômito e tosse11. 

 

Na fase neonatal, a mandíbula está geralmente muito retraída em relação ao 

maxilar, por isso a língua ocupa todo o espaço oral, mantendo contato com o lábio inferior ou 

interpondo-se entre os lábios, garantindo a formação do espaço aéreo-faríngeo permitindo a 

respiração nasal. A harmonia de movimentos entre lábios, língua, mandíbula, palato e 

bochechas é responsável pela extração e deglutição do leite. Essas diferenças anatômicas do 

recém-nascido são importantes porque o sistema oral infantil ainda não está tão estruturado e 

eficiente quanto no adulto11,15. 
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Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento motor-oral ocorre através dos 

movimentos realizados pelos órgãos fonoarticulatórios durante a função de sucção12. Com o 

movimento de sucção, as estruturas faciais se desenvolvem, de modo que ocorre o aumento 

do espaço intra-oral, gerando maiores possibilidades de movimentação da língua, que passa a 

alternar o movimento horizontal com o movimento vertical, ocasionando maior dissociação 

dos movimentos de lábios, língua e mandíbula12,64. 

 

Apesar de a sucção ser um ato reflexo, a ordenha, ou seja, a extração do leite 

do peito não o é, o que exige do bebê aprender a retirar o leite, adaptando suas condições 

anatômicas orais para o encaixe da mama de sua mãe, o que nem sempre é fácil, podendo 

ocorrer algumas dificuldades durante este processo. Na pega correta, o lactente realiza uma 

abertura ampla de boca, abocanhando não apenas o mamilo, mas também parte da aréola, e 

formando um lacre perfeito entre as estruturas orais e a mama15. 

 

O desenvolvimento neuropsicomotor normal caracteriza-se pela aquisição 

gradual do controle de postura, culminando com o surgimento das reações de retificação e 

equilíbrio. Também depende da integridade do sistema nervoso central e evolui de forma 

ordenada, de tal modo que cada etapa é conseqüência da precedente e necessária à posterior65. 

 
A adequação da postura corporal interfere na respiração tanto com relação ao 

modo quanto ao tipo e ritmo, favorecendo a coordenação desta com as demais funções do 

sistema estomatognático65. Para que a criança consiga se alimentar corretamente, necessita de 

estabilidade, principalmente cervical e mandibular, o que promove a mobilidade adequada 

para a sucção. Inicialmente, a estabilidade é oferecida pelo ambiente externo, ou seja, pela 

forma como a mãe segura e acomoda seu filho na hora da amamentação e, gradativamente a 

criança atinge maior controle e/ou estabilidade interna, ou seja, ela já consegue sozinha 

promover sua estabilidade cervical e mandibular64,66. 

 

Devido à grande importância da sucção para recém-nascidos e lactentes, é 

fundamental que todos os profissionais que atuam com estas crianças, conheçam e 

compreendam o mecanismo dessa função, pois diante de qualquer aspecto indicativo de 

alteração na alimentação relacionado à sucção, deverão solicitar sempre uma avaliação de um 

profissional especializado. Dessa forma, a detecção e a intervenção precoce poderão ser 

realizadas, propiciando o adequado desenvolvimento motor-oral10. 
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2.5 Disfunção oral 
 

Mesmo a sucção sendo um ato reflexo presente no início da vida, alguns 

recém-nascidos a termo, saudáveis e sem intercorrências clínicas podem apresentar variações 

no seu comportamento, devido à imaturidade transitória ou permanente, caracterizadas como 

desordens da sucção ou disfunções orais, que podem prejudicar o desempenho entre mãe e seu 

filho durante a mamada11,41. 

 

As disfunções do sistema motor-oral do neonato constituem importante causa 

para o surgimento das fissuras mamilares das mães, podendo ser um dos fatores de risco que 

contribuem para o desmame precoce11,12,14. As principais alterações das disfunções orais do 

neonato estão relacionadas aos seguintes aspectos64:  

 
− Desempenho dos reflexos orais. 

− Movimento da língua durante a sucção: presença de movimentos 

caracterizados por lambidas, ausência de canolamento e peristaltismo, protrusão exagerada, 

ausência de elevação da sua ponta ao palato e língua posteriorizada. 

− Lábios: quando há retração labial, dificultando a participação dos lábios 

durante a sucção. 

− Mandíbula: excursões exageradas ou muito amplas de mandíbula; retração 

acentuada e movimentos caracterizados como “mordidas”. 

− Diferenciações na coordenação entre sucção, deglutição e respiração que, 

muitas vezes, estão relacionadas à presença de algum problema no mecanismo de sucção, 

mais especificamente no ritmo. 

 

Para a correção das disfunções orais, faz-se necessário conhecimento sobre 

anatomia e neurofisiologia oral do recém-nascido, bem como experiência no manejo clínico 

da amamentação. As crianças que apresentam disfunções orais requerem muita habilidade e 

aprendizagem para ordenhar o peito de suas mães, necessitando de um profissional 

especializado para realizar o “treino da sucção” porque a técnica correta da sucção tem forte 

influência sobre o estabelecimento da lactação e a duração do aleitamento materno15. 

 

Um estudo descritivo, de corte transversal e quantitativo, realizado em um 

hospital escola de Santos com o título de “Hospital Amigo da Criança”, abrangendo 409 
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binômios de mães/recém-nascidos, as quais não apresentavam impedimentos orgânicos e 

psíquicos que interferissem na amamentação, identificou que 13% da população apresentava 

dificuldades iniciais na mamada e 33% apresentavam mamada insatisfatória, devido à 

disfunção oral dos recém-nascidos52. 

 

Outro estudo transversal descritivo corrobora com a pesquisa descrita, pois ao 

analisar a mamada em 100 binômios mães/recém-nascidos pertencentes a uma população 

saudável em uma  maternidade pública estadual de Maceió, verificou que os piores resultados 

foram relativos à adequação da sucção, sendo que 44% das crianças apresentavam disfunção 

oral10. 

 

Sempre que algum dos fatores relacionados à disfunção oral do neonato ocorre, 

observa-se que o ato de amamentar, torna-se fonte de dor, conflito e sofrimento, porque 

mesmo desejando, as mães se vêm impedidas de efetivar o processo de aleitamento por não 

poderem encontrar na amamentação o estabelecimento de um vínculo satisfatório com o seu 

filho11. 

 

As diferenciações no movimento de sucção podem trazer diversas implicações 

para a criança, entre elas: inadequação do desenvolvimento motor oral, presença de sucção 

ineficiente (gerando uma alimentação ineficaz), dificuldade na produção dos sons da fala e 

alterações na oclusão dentária64. Essas alterações podem ser diagnosticadas precocemente, 

através de uma avaliação motora oral do recém-nascido, por meio da sucção não-nutritiva, a 

qual deve contemplar aspectos referentes aos reflexos orais, postura de lábios, língua e 

bochechas, além de analisar movimentos mandibulares e de língua do bebê11. 

 
Para a observação da sucção não-nutritiva, o examinador deve introduzir o 

dedo mínimo enluvado na boca do bebê, pressionando o palato duro contra a polpa do dedo, 

de forma a estimular o reflexo de sucção, observando o ritmo e a força de sucção, 

movimentos de língua (peristaltismo e canolamento), além da coordenação entre sucção 

deglutição e respiração. No manejo das disfunções orais, recorre-se com freqüência ao treino 

oral da sucção e os pais devem participar como agentes ativos nesse processo, observando e 

favorecendo as modificações, até a adequação completa do funcionamento da amamentação15. 

A avaliação da mamada também deve ser realizada, sendo fundamental para orientar as 

intervenções dos profissionais de saúde, devendo ser feita para todos os pares mãe/bebê, pois 
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esta avaliação facilitará o manejo clínico das disfunções orais porque, quando identificadas 

precocemente, podem ser corrigidas38. 

 

As crianças que apresentam disfunção oral necessitam de um profissional 

treinado para tratamento das alterações encontradas; com prática em aleitamento materno, 

deve ser incluído sempre que possível na equipe das maternidades, a fim de tratar e minimizar 

ou eliminar as disfunções presentes nos recém-nascidos já que, pelo treino oral, é possível 

corrigir a dinâmica de sucção precocemente, evitando o não estabelecimento da lactação e, 

permitindo o adequado desenvolvimento motor-oral10,41. Ressalta-se ainda que em muitos 

casos é necessário que se faça várias visitas por parte do profissional da saúde ao binômio 

para que o problema seja solucionado67. 

 

 
2.6 Considerações finais 

 
O aleitamento materno é a mais adequada forma de se alimentar o recém-

nascido, portanto, deve sempre ser incentivado e as maternidades devem contemplar condutas 

e programas que visem melhorar essa prática. Para o sucesso do aleitamento materno é 

importante que se realize a avaliação da mamada em todos os binômios mãe-filho, procurando 

interceptar as dificuldades precoces no manejo da lactação, impedindo que fatores inerentes a 

esta prática atrapalhem os incontáveis benefícios da amamentação. 

 

A intervenção, quando necessária, precisa ser realizada nos primeiros dias de 

vida do recém-nascido, sendo este considerado o período mais crítico para a manutenção do 

aleitamento materno. Ainda deve haver acompanhamento no pós-parto e durante o todo o 

período de amamentação, identificando os fatores que levam ao não estabelecimento da 

lactação, como as disfunções orais. Estas são muitas vezes ignoradas ou negligenciadas, 

corroborando para o desmame precoce, tornando-se necessária a realização de ações que 

venham a minimizar os prejuízos causados pela sua presença, bem como instruir e capacitar a 

equipe de saúde e as mães no manejo do aleitamento materno e nas correções das disfunções 

orais. Porém, na literatura especializada, ainda são poucos os trabalhos científicos que referem 

condutas específicas destas disfunções orais na amamentação. 
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Resumo 

Objetivo: Verificar a associação entre a disfunção oral e os fatores 

socioeconômicos, variáveis relacionadas à mãe e ao recém-nascido com o 

desempenho da mamada, durante as primeiras 48 horas de vida do neonato. 

Método: estudo transversal, com componente analítico, realizado em maternidade 

pública na cidade do Recife-PE. Participaram todas as mães de neonatos a termo, 

que nasceram na maternidade entre abril e julho de 2008, perfazendo 588 binômios 

mãe/recém-nascido. A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de 

questionário à mãe. A avaliação do sistema sensório motor oral do neonato e 

avaliação mamada foram elaboradas, codificando-se como zero quando o item do 

desenvolvimento era “esperado/normal” e um quando “não esperado/de risco”. A 

soma total dos itens “não esperados/de risco” resultou em um Índice de Disfunção 

Oral e um Índice de Avaliação da Mamada.  Resultados: verificou-se que 57,3% dos 

binômios mães/recém-nascidos apresentavam alteração da mamada, 43,9% 

apresentavam 1 e/ou 2 alterações e 13,4% maior número de alterações. A 

freqüência de disfunção oral foi aproximadamente 30%. Na análise de regressão 

logística entre as variáveis incluídas no modelo, apenas a disfunção oral manteve-se 

associada significativamente com o insucesso da mamada. Crianças com maior 

número alterações da função oral apresentaram uma chance 4 vezes maior de ter 

alteração da mamada. Conclusões: sendo as disfunções orais uma das causas 

para o não estabelecimento da lactação, estas devem ser identificadas 

precocemente, visto que podem ser corrigidas, evitando o desmame precoce. É 

importante que as maternidades possuam uma equipe capacitada no manejo do 

aleitamento materno, com um profissional que dê atenção especial às alterações do 

sistema sensório motor oral. 
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Abstract 

Purpose: To determine associations between oral dysfunction and socioeconomic 

factors, variables related to the mother and to the newborn as well breastfeeding 

performance during the first 48 hours of life in newborns. Method: A cross-sectional 

study with an analytical component, was carried out at a public maternity in the city of 

Recife (PE, Brazil). Attended all the mothers of full-term newborns, born at the 

maternity between April and July 2008, totaling 588 mother/infant pairs. Data 

collection was carried out with the administration of a questionnaire to the mothers. 

The assessment of the oral motor sensory system of the child and breastfeeding 

performance were developed, coded as a zero when the item of the development 

was "expected / normal" and one where "not expected and risk." The sum total of the 

items "not expected and risk" resulted in an Index of Oral Dysfunction and an Index 

of Breastfeeding Performance. Results: it was found that 57.3% of the mother/infant 

pairs had change of feeding, 43.9% had 1 and / or 2 changes and 13.4% greater 

number of changes. The frequency of oral dysfunction was approximately 30%. In 

logistic regression analysis between the variables included in the model, only the oral 

dysfunction remained significantly associated with the failure of breastfeeding. 

Children with many changes in oral function showed a 4 times greater chance of 

having change in feeding. Conclusions: oral dysfunction is one of the causes for 

non-establishment of lactation, they should be identified early, as it may be corrected, 

thereby avoiding premature weaning. The maternity staff should be trained in 

breastfeeding management, with a healthcare professional that offers special care to 

abnormalities in the oral motor sensory system. 
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Descritores: aleitamento materno, comportamento de sucção, desmame, 

diagnóstico precoce, lactação, recém-nascido. 
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Keywords: breastfeeding, sucking behavior, weaning, early diagnosis, lactation, 

newborn. 
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Introdução 

 

O leite materno é a mais adequada fonte de nutrientes para o recém-nascido 

e uma rica fonte de anticorpos. O aleitamento materno oferece a oportunidade de 

uma harmoniosa interação mãe/filho, contribuindo psicologicamente para uma 

relação saudável, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento adequados para 

a criança e das estruturas orais1-4. 

A sucção no peito é um importante estimulador do crescimento crânio-

facial5,6, pois durante esse processo, todas as estruturas orais como lábios, língua, 

bochechas, ossos e músculos da face se desenvolvem e se fortalecem, promovendo 

a atuação harmônica das funções estomatognáticas7,8. Além disso, é a maneira mais 

indicada e adequada para promover o desenvolvimento motor-oral e o 

estabelecimento correto das funções realizadas pelos órgãos fonoarticulatórios9,10. 

Alguns fatores podem interferir no estabelecimento da lactação durante as 

primeiras 48/72 horas de vida do neonato, favorecer o desmame precoce, podendo 

estar relacionados à mãe, ao binômio mãe-bebê e especificamente ao recém-

nascido9,11-13. 

Os primeiros dias de vida correspondem a um momento importante para a 

amamentação, porque o recém-nascido pode apresentar desordens no padrão de 

sucção (disfunção oral), refletindo no desenvolvimento motor-oral10, prejudicando 

assim, o desempenho da lactação12. 

Sanches14 em um estudo do tipo transversal, na cidade de Santos em 1997, 

observou a mamada de 409 binômios mães/recém-nascidos, em um Hospital Amigo 

da Criança, identificando 13,0% de recém-nascidos com mamada insatisfatória que 

apresentaram disfunção oral, a despeito de tratar-se de uma população de crianças 
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com condições orgânicas, psíquicas e funcionais favoráveis para a amamentação. 

Outro estudo15 analítico, com corte transversal, realizado na cidade de Maceió, em 

uma maternidade pública estadual, identificou durante a avaliação da mamada, os 

piores resultados como sendo relativos à adequação da sucção dos bebês, uma vez 

que 44,0% dos binômios avaliados apresentaram alteração neste aspecto.  

Os neonatos que apresentam disfunções orais requerem muita habilidade na 

aprendizagem para ordenhar o peito de suas mães10, sendo necessário interceder 

precocemente mediante as primeiras dificuldades durante o estabelecimento da 

lactação mãe/recém-nascido11. Assim, em casos de disfunções orais no neonato um 

profissional especializado deve atuar de imediato, visando15 o reequilíbrio das 

funções do sistema estomatognático, diagnosticando e intervindo nas desordens 

funcionais desse sistema, para facilitar um adequado funcionamento oral11, 

principalmente levando-se em conta que tal dificuldade (disfunção oral), quando não 

abordada corretamente, pode implicar no desmame precoce16. 

Com base nesse fato, o objetivo desse estudo foi verificar a associação entre 

a disfunção oral e os fatores socioeconômicos, variáveis relacionadas à mãe e ao 

recém-nascido com o desempenho da mamada, durante as primeiras 48 horas de 

vida do neonato. 

 

Métodos 

 
 Estudo do tipo transversal descritivo, com um componente analítico, realizado 

na Maternidade Professor Bandeira Filho, pertencente ao Distrito Sanitário V, da 

cidade de Recife, no estado de Pernambuco. A escolha desta unidade se deu pelo 

fato de a maternidade ser de baixa complexidade, oferecer assistência integral à 

saúde da mulher e da criança, com atendimento básico e proposta de 
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acompanhamento pré, peri e pós-natal. Possui 44 leitos, e realiza cerca de 300 

partos por mês, dos quais 27% são cirúrgicos.  

A maternidade também dispõe de equipe especializada para dar apoio às 

mães com palestras sobre aleitamento materno no pré-natal, durante internamento 

da díade mãe-bebê e por ocasião do primeiro retorno após a alta, além de 

assistência no manejo do aleitamento. Adquiriu o título de Hospital Amigo da Criança 

em dezembro de 2002. 

 Participaram da pesquisa todas as mães e neonatos a termo saudáveis, que 

nasceram na maternidade no período de abril a julho de 2008. Foram excluídos 

todos os recém-nascidos gêmeos, pré-termos (<37 semanas) ou pós-termos (≥42 

semanas), baixo peso (<2500g), crianças que necessitaram de internação na 

unidade neonatal, apresentaram doenças neonatais, más formações congênitas em 

órgãos fonoarticulatórios e cujas mães estivessem impossibilitadas de amamentar 

por doenças ou uso de medicações que contra-indicassem esta prática. 

 

Variáveis do Estudo: 

• Idade materna: em anos. 

• Número de filhos: quantos filhos vivos possui. 

• Experiência anterior com amamentação: se a mãe já amamentou outro filho. 

• Escolaridade materna: número de anos que a mãe freqüentou a escola. 

• Renda familiar: quantos salários mínimos a família recebe por mês. 

• Tipo de parto: transpelviano ou cirúrgico. 

• Peso do neonato: igual ou superior a 2500g 

• Idade gestacional: avaliada pelo método de Capurro ou data da última 

menstruação (DUM) entre 37 e 41 semanas e seis dias. 
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• Disfunção oral: dificuldade na amamentação causada por alteração na 

cavidade oral do bebê, ou seja, em seus músculos e/ou estruturas do sistema 

estomatognático, tais como movimentos mandibulares restritos, língua 

posteriorizada, ausência de vedameto labial no peito, ritmo inadequado de 

sucção, ausência ou deficiência do reflexo de procura16. 

• As variáveis relacionadas à avaliação do sistema sensório motor oral e à 

observação da mamada serão descritas abaixo. 

 

 Os recém-nascidos foram selecionados através de consulta prévia do registro 

de nascimento do centro obstétrico. Ao serem localizadas as mães e seus bebês nas 

enfermarias, foi realizado o convite para a participação no estudo, com explicação 

verbal detalhada do mesmo. A partir do interesse da mãe, foi entregue o termo de 

consentimento livre e esclarecido, para que ela pudesse ler e assinar, ficando uma 

cópia com a participante e outra com a pesquisadora responsável. Posteriormente, 

foi aplicado o questionário à genitora, contendo dados socioeconômicos e 

demográficos da família, relacionados ao neonato (dados retirados do prontuário) e 

ao estabelecimento da lactação. Após preenchimento do questionário, deu-se início 

a avaliação do sistema sensório motor oral, seguida da observação da mamada. 

Todos os procedimentos de coleta foram realizados pela pesquisadora responsável. 

 
Avaliação do Sistema Sensório Motor Oral 
 

Para avaliação do sistema sensório motor oral foi elaborada pela 

pesquisadora uma escala baseada nos estudos desenvolvidos por Neiva e 

Leone5,17, Sanches16 e Castro6 diferenciando o normal/esperado dos fatores de 

risco/não esperados. O recém-nascido foi examinado no alojamento conjunto, entre 
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as primeiras 12 e 24 horas de vida, em estado de alerta, sendo posicionado no colo 

da pesquisadora, preferencialmente apoiado no seu braço esquerdo, para a 

observação das estruturas orais (lábios, língua, bochechas), ainda nesta postura, foi 

introduzida na boca do recém-nascido a falange distal do dedo mínimo direito da 

examinadora, para testar os reflexos orais e movimentação de língua, bochechas e 

mandíbula.  

Como padrão para definir o que era esperado/normal em cada aspecto 

avaliado, foram adotados os seguintes parâmetros para cada item: 

1. Reflexo de procura: resposta de busca à mama ou ao dedo da avaliadora 

voltando a cabeça em direção ao estímulo, com boa amplitude de abertura de 

boca e língua em assoalho da cavidade oral7,8,16. 

2. Reflexo de sucção: resposta ao sugar mediante o toque no ápice da língua e 

papila palatina, observada por movimentos ondulatórios da língua, de fora 

para dentro, com manutenção de sua anteriorização8,16. 

3. Reflexo de mordida: movimento de trancamento de gengivas, após estímulo 

tátil do dedo da examinadora ou do próprio mamilo materno16. 

4. Reflexo de gag: similar ao de vômito, diferenciando-se deste pela menor 

extensão da musculatura de faringe, laringe e língua, sendo sua resposta por 

toque a partir do segundo terço da língua8. 

5. Reflexo de deglutição: ausência de engasgos, tosse, regurgitação ou 

movimento durante a tentativa de deglutição16. 

6. Ritmo de sucção: rápido e depois estável, ou seja, movimentos rápidos 

mandibulares, caracterizados por grupos de sucção, com padrão irregular, 

para a descida do leite, porém com modificação posterior desse padrão, após 
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a extração do leite pelo recém-nascido, tornando-se estável, regular e 

harmônico7,16. 

7. Postura de lábios: ambos totalmente evertidos ou lábio inferior com maior 

eversão7,16. 

8. Postura de língua: anterior, com a ponta ultrapassando o bordo gengival 

inferior durante a ordenha ou sucção não-nutritiva7,16. 

9. Canolamento de língua: Língua envolvendo a mama ou dedo da examinadora 

inferiormente, em forma de cânula7,16. 

10.  Peristaltismo de língua: movimentos de deslocamento antero-posterior, com 

a propulsão do leite7,16. 

11.  Movimentos de bochechas: não visualização da participação do músculo 

bucinador durante a ordenha ou sucção não-nutritiva16. 

12.  Movimentos mandibulares: coordenados e suaves, observando sincronia e 

ritmo entre a elevação/anteriorização e abaixamento/posteriorização. Esses 

movimentos são realizados de modo conjugado com o ritmo da sucção, 

verticais e mínimos durante a mamada ou sucção não-nutritiva7,16. 

 

Quando o item do desenvolvimento observado era o “esperado/normal” 

codificava-se como zero (0) e, quando “não esperado/de risco” recebia o código um 

(1)6. A soma total dos itens “não esperados/de risco” resultou num Índice de 

Disfunção Oral que poderia variar de 0 a 12 pontos. Observou-se neste estudo uma 

pontuação máxima para este índice de 10 pontos, caracterizando a situação mais 

desfavorável. 
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Avaliação da Mamada 

 

A mamada da criança foi avaliada utilizando-se o formulário de observação da 

mamada do curso do Unicef/OMS “Manejo e promoção do aleitamento materno num 

hospital amigo da criança, curso de 18 horas para equipes de maternidades”18  

adaptado para o estudo. Para tanto, foi solicitado à mãe que colocasse o recém-

nascido no peito, ainda em estado de alerta, para realizar a sucção nutritiva através 

do aleitamento materno, e a pesquisadora observou os aspectos relativos ao tipo de 

mamilo e condições da mama da mãe, postura global da criança no peito, 

estabelecimento de laços afetivos, reflexos orais, vedamento labial, pega no peito 

materno, postura de língua, movimentos de bochechas e mandíbula, coordenação 

entre sucção/deglutição/respiração e se a mãe possuía dificuldade no aleitamento 

materno. 

Como padrão para definir o que era esperado/normal em cada aspecto 

avaliado, foram adotados os seguintes parâmetros para cada item: 

1. Posição corporal: postura materna confortável, cabeça e queixo do bebê 

tocando o peito e nádegas apoiadas18. 

2. Respostas do bebê: procura o peito quando sente fome, gira, busca e explora 

o peito com a língua, fica calmo e alerta, mantendo a pega da aréola. Na mãe 

são observados sinais de ejeção de leite (vazamento, cólicas uterinas, 

fisgadas)18. 

3. Estabelecimento de laços: mãe segura o filho com firmeza, mantém contato 

visual. Há grande quantidade de toques18. 

4. Anatomia do mamilo: formato normal e projetado para fora18. 
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5. Condições das mamas: macias, cheias e arredondadas antes da mamada, 

tecido com aparência saudável18. 

6. Coordenação sucção / deglutição / respiração: sucção lenta e vigorosa com 

períodos de pausa, sendo possível ver e/ou ouvir a deglutição, observando 

um ritmo harmônico e sincronizado entre sugar, deglutir e respirar, sem soltar 

a mama e sem dificuldades em retomar a ordenha para continuar a 

mamada7,16,18. 

Quando o item da avaliação da mamada era o “esperado/normal” codificava-

se como zero (0) e, quando “não esperado/de risco” recebia o código um (1). A soma 

total dos itens “não esperados/de risco” resultou num Índice de Avaliação da 

Mamada que poderia variar de 0 a 6 pontos. A pontuação máxima observada no 

presente estudo para este índice foi de 5 pontos, caracterizando a situação mais 

desfavorável. 

Os índices de disfunção oral e de avaliação da mamada foram elaborados 

utilizando-se o programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 

12. Esses índices foram categorizados, tomando-se por base as distribuições de 

freqüências de cada um, e subdividiram-se as categorias de disfunção oral em: sem 

alteração (0), com 1 a 2 e de 3 a 10 alterações. As categorias da avaliação da 

mamada foram subdivididas em: sem alteração (0), 1 a 2 e de 3 a 5 alterações. No 

Quadro 1, são apresentados os critérios empregados na classificação desse índices.  

Antecedeu a coleta, estudo piloto na referida maternidade com 23 duplas 

mãe/filho, com o objetivo de testar o instrumento de coleta (questionário) para 

realizar os ajustes necessários. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital Agamenon Magalhães/PE com o protocolo de número 
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56/2008, conforme normas para pesquisa envolvendo seres humanos através da 

Resolução 196/96. 

Os dados obtidos foram codificados e processados em dupla entrada para 

validação, através do software Epi Info versão 6.04. As análises estatísticas foram 

realizadas com o pacote estatístico SPSS, versão 12. Inicialmente realizou-se 

análise univariada entre as variáveis independentes e a avaliação da mamada 

(variável dependente). Para comparação das proporções foi realizado o teste do qui-

quadrado, tomando-se o valor de p≤0,05, como estatisticamente significante.  

Realizou-se análise de regressão logística com a finalidade de identificar a 

contribuição independente das variáveis estudadas em relação à avaliação da 

mamada. As variáveis com valor de p≤0,20 na análise univariada foram 

selecionadas para serem submetidas a esta análise, utilizando-se o método enter. A 

variável avaliação da mamada foi categorizada em dois grupos: sem alterações (0) e 

com 1 a 5 alterações.  

 

Resultados 

 
 Foram analisados 588 binômios mães/neonatos. As mães participantes da 

pesquisa tinham entre 13 e 43 anos, com média de 24 anos (DP=±6,0), sendo que 

um quarto delas era adolescente, com em média de dois filhos. Aproximadamente a 

metade das mães avaliadas não tinha experiência prévia com amamentação, pelo 

fato de se ter um grande número de primíparas no estudo (47,1%). Entre as 

mulheres estudadas, 56,3% tinha até oito anos de estudo, sendo uma população de 

baixo poder aquisitivo, pois metade da mesma pertencia a famílias de até um salário 

mínimo. 
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 Dentre os neonatos, três quartos nasceram de parto transpelviano, 52,0% 

eram do sexo masculino e apenas 4,6% (27/588) das crianças não estavam em 

aleitamento materno exclusivo. O peso dos recém-nascidos variou de 2500g a 

4815g, com 25,3% apresentando peso insuficiente e 17,4% com idade gestacional 

entre 37 e 38 semanas. 

 A avaliação das alterações relacionadas ao sistema sensório motor oral nas 

primeiras 48 horas de vida, são observadas na Tabela 1. Nesta tabela é possível 

observar alterações em praticamente todos os aspectos avaliados, sendo as mais 

evidentes o reflexo de procura (15,3%), reflexo de sucção (11,2%) e ritmo de sucção 

(17,3%), seguindo a seqüência da avaliação. 

 Na Tabela 2 foram verificados seis itens para a avaliação da mamada nas 

primeiras 48 horas de vida do recém-nascido, na qual se observaram 

comportamentos alterados com maior freqüência no que se referem à posição 

corporal da mãe e do bebê (19,6%), respostas do neonato (pega) (40,5%) e 

anatomia do mamilo (21,3%). Apenas uma criança (0,2%) apresentou alteração na 

coordenação entre as funções sucção/deglutição/respiração, o que já era de se 

esperar para uma população de recém-nascidos a termo e saudáveis.  

A avaliação da mamada segundo as variáveis maternas, do neonato e da 

disfunção oral, são observadas na Tabela 3. Verifica-se que 42,7% das duplas 

mães/recém-nascidos não apresentaram alteração da mamada, 43,9% com 

pequenas alterações (de 1 a 2), e 13,4% com maior número de alterações (3 a 10) 

(dados não apresentados em tabela). As primíparas foram as que tiveram maiores 

percentuais de alteração na avaliação da mamada (dado estatisticamente 

significante). Não houve diferença entre os grupos avaliados nos aspectos relativos 

à idade materna, experiência anterior com amamentação, escolaridade, renda 
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familiar e tipo de parto, assim como as características do recém-nascido (peso e 

idade gestacional). Por outro lado, a freqüência de disfunção oral foi de 

aproximadamente 30,0%, sendo 11,6% com maior número de alterações e, 17,9% 

com pequenas alterações. Ao ser verificado a influência da disfunção oral no 

desempenho da mamada, constata-se que quanto maior o número de alterações na 

disfunção oral, maior o percentual de alterações na avaliação da mamada, 

estabelecendo uma relação diretamente proporcional (p<0,001).  

Quando perguntado às mães se elas possuíam queixas durante a 

amamentação, apenas 8,0% (47/588) responderam que estavam sentindo dor e 

13,9% (82/588) relataram dificuldades para amamentar seus filhos (dados não 

apresentados em tabela). 

A Tabela 4 apresenta os odds ratio (OR) ajustados das variáveis incluídas na 

regressão logística (idade materna, número de filhos e disfunção oral). Apenas a 

disfunção oral manteve associação significante com o desfecho após o ajuste das 

variáveis. A ocorrência de disfunção oral associou-se significantemente com o 

insucesso da mamada. Crianças com 3 a 10 alterações da função oral apresentaram 

uma chance 4 vezes maior de terem alteração da mamada quando comparadas com 

o grupo que não apresentava disfunção oral. 

 

Discussão 

 

O início da amamentação é um momento muito importante para o 

fortalecimento do vínculo afetivo tanto para a mãe quanto para o filho. O seu 

estabelecimento acontece de forma dinâmica, envolvendo diferentes fatores. Assim, 

algumas alterações encontradas podem ser transitórias, devendo, no entanto, serem 
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valorizadas, visto que sua persistência repercute negativamente na lactação. Por 

esta razão, é importante sanar essas dificuldades iniciais antes mesmo da alta 

hospitalar16. 

Neste estudo, dentre as alterações mais freqüentes do sistema sensório 

motor oral encontradas, destacaram-se o reflexo de procura, reflexo de sucção, e 

ritmo de sucção como sendo as mais frequentes. Recém-nascidos saudáveis e sem 

intercorrências que interfiram na amamentação, ocasionalmente apresentam 

movimentos orais atípicos (disfunções orais) durante a mamada, que podem causar 

dificuldades na lactação decorrentes de alterações transitórias do próprio 

funcionamento oral, ou mesmo de algumas características individuais anatômicas 

que dificultam o encaixe adequado entre a boca do neonato e a mama de sua 

mãe14. 

Um dos sinais desfavoráveis à pega do recém-nascido ocorre quando o 

reflexo de procura está alterado, ou seja, diante da mama, o bebê abre pouco a 

boca e o lábio inferior everte, o que promove dificuldade na criança em abocanhar a 

aréola19,20. A disfunção no reflexo de procura não deve passar despercebida, pois, 

se mantida, pode acarretar uma baixa produção de leite e rejeição do peito pelo 

bebê15,21. Neste estudo 15,3% dos bebês apresentavam alteração no desempenho 

desse reflexo.  

Outro aspecto associado com a alteração de pega do neonato é o reflexo de 

sucção e seu ritmo, sendo o ritmo um dos fatores mais frequentemente relacionados 

às alterações no padrão de ordenha dos recém-nascidos11. Ao agrupar as 

disfunções do reflexo e ritmo de sucção, constatou-se que apenas um terço da 

população apresentou um padrão alterado, provavelmente, pelo fato de a população 
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ser constituída por crianças nascidas a termo, e em maternidade que desenvolve 

atividades de apoio e incentivo ao aleitamento materno.  

Em um estudo semelhante a este, realizado com 100 binômios mãe/recém-

nascidos a termo saudáveis, em uma maternidade pública estadual de alto risco na 

cidade de Maceió, observou-se que pouco menos da metade da amostra apresentou 

padrões inadequados de sucção15. Esta divergência de valores, provavelmente, 

ocorreu devido à diferença do tipo de demanda recebida e atenção oferecida em 

uma maternidade de alta complexidade. 

Assim como na população estudada, a literatura também refere que grande 

parte dos recém-nascidos apresenta condições adequadas quanto ao 

funcionamento do sistema sensório motor oral; contudo, mesmo com um índice 

baixo de disfunção oral, ressalta a importância de estar atento à essas alterações, 

visto que, quando presentes, podem levar ao desmame precoce16,19,22. 

As alterações do sistema motor oral do neonato também podem repercutir na 

pega, constituindo importante causa para as rachaduras e fissuras mamilares9,12, 

fazendo com que a mãe vivencie experiências negativas, como a dor e passe a 

demonstrar menor interesse e pré-disposição para amamentar seus filhos1,13,14,23.  

Em um estudo transversal, a incidência de queixas das mães de dor ou 

esfolamento mamário decorrentes de má pega durante a mamada ocorreu ainda no 

alojamento conjunto, antes do término das primeiras 48 horas após o parto, em 

quase metade da população16. Por outro lado, neste estudo, apenas 8,0% das mães 

referiram dor durante a amamentação, é provável que essa diferença tenha ocorrido 

pelo fato de esse aspecto ser subjetivo, podendo estar sujeito à experiência dolorosa 

individual de cada mãe e ser oferecido, na maternidade de coleta, além de 
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acompanhante 24 horas, a disponibilidade de uma equipe especializada para ajudar 

às mães no manejo da lactação. 

As queixas das mães com relação à amamentação, muitas vezes são 

negligenciadas pelos profissionais assistentes. Entretanto, esse estudo concorda 

com outros autores24,25, quando alerta para a necessidade em estar atento à queixa 

inicial das mães com dificuldades para amamentar, pois nestes casos há maior risco 

de desmame precoce. 

O manejo do aleitamento materno vem sendo estudado cada vez mais devido 

a sua importância para o bom estabelecimento da lactação, pois, mesmo havendo 

consciência de que se trata de um processo dinâmico, com variações a partir de 

aspectos inerentes a diferentes fatores, que envolvem tanto mãe como filho, deve 

ser considerado pelos atores envolvidos, principalmente pelos profissionais que 

atuam na maternidade12,13. 

Para um bom desempenho da mamada é importante que se realize a sua 

avaliação por profissionais treinados, observando detalhadamente os fatores 

relacionados ao manejo do aleitamento materno. Vários autores ressaltam que o 

posicionamento da mãe e do bebê é de fundamental importância para o 

estabelecimento da lactação11,15,20. Quando mãe e/ou recém-nascido estão mal 

posicionados, facilita a má pega12,19, interferindo na dinâmica de sucção com 

consequente baixa produção de leite11,20. Marques e Melo15 identificaram que um 

terço da população do seu estudo apresentou dificuldade em relação à posição 

corporal durante a mamada, maior porcentagem que a observada neste estudo, 

provavelmente porque a maioria da população foi constituída de multíparas. 

No momento da avaliação da mamada, mesmo a sucção sendo um ato 

reflexo, a ordenha não o é, o que exige do bebê aprender a retirar o leite, adaptando 
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suas condições anatômicas orais para o encaixe na mama de sua mãe. Porém, nem 

sempre isto acontece, podendo acontecer algumas dificuldades durante o 

processo14. As más formações dos mamilos (planos, invertidos, pseudo-invertidos), 

mamilo pouco retrátil ou inelástico também podem ocasionar dificuldades da 

ordenha ou da sucção do bebê, assim como mamas muito volumosas ou 

ingurgitadas geram dificuldades9,11,15. Neste estudo, foi observada alteração da pega 

da criança em quase metade da população, corroborando com os achados de 

Sanches16; entretanto, apenas um quinto dessas alterações foi referente à posição 

corporal da díade mãe/recém-nascido ou às alterações na anatomia dos mamilos, 

podendo sugerir que as demais alterações, na sua maior parte, estiveram 

relacionadas às disfunções orais do neonato. 

Nesta pesquisa utilizou-se, como já foi dito anteriormente, o protocolo da 

Unicef/OMS18 para observação do manejo do aleitamento materno. Entretanto, 

deve-se inferir que tal formulário embora amplamente utilizado na prática clínica, não 

foi desenhado como instrumento de pesquisa. Contudo, além do atual trabalho, 

outros também já utilizaram este formulário em suas pesquisas15,16, pois o mesmo 

além de se adequar à avaliação clínica, também demonstra a relação mãe/neonato 

durante o aleitamento materno. Ressalta-se também  que existem as adaptações à 

vida extra-uterina do recém-nascido e que muitas das alterações encontradas 

podem ser transitórias, mas as que persistirem necessitam ser corrigidas o mais 

precocemente possível1. 

Algumas pesquisas consideram que mães adolescentes frequentemente 

alcançam um menor índice de aleitamento, apresentando um risco 2,2 vezes maior 

de desmamarem precocemente seus filhos, provavelmente porque essas aliam 

muitas vezes insegurança e falta de confiança em si mesmas, além de imaturidade e 
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problemas com auto-imagem, que dificultam ainda mais o estabelecimento da 

lactação1,22,26-28. No entanto, há controvérsias visto que outros autores divergem, 

quando registram em seus estudos que mães adolescentes iniciam mais 

precocemente a amamentação28,29, ou ainda e, como registrado neste estudo, que a 

idade materna não influencia no bom desempenho da mamada21,25. 

Há um consenso entre estudiosos ao relatarem que primíparas têm maior 

chance de apresentar mamada insatisfatória, pois a falta de experiência é 

considerada fator de risco para o desmame precoce, afinal, mães que tiveram 

experiência prévia positiva, provavelmente terão mais facilidade em estabelecer a 

lactação com os demais filhos22,27,28,30-32. Estes dados também foram encontrados 

neste estudo, no qual quase metade das mães eram primíparas. Entretanto, devido 

ao baixo número de mães sem experiência em amamentar, não foi possível 

estabelecer uma relação de significância com a avaliação da mamada. 

A escolaridade materna e sua influência no aleitamento materno é fator de 

divergência entre os autores, alguns acreditam que a baixa escolaridade é fator 

desfavorável ao estabelecimento da lactação1,25,29,30,32,33. Entretanto, há 

divergências, como no estudo transversal aninhado a uma coorte, no qual foi 

observado que mães com menor escolaridade e menor renda iniciaram mais 

precocemente a amamentação28. Volpini e Moura21, não encontraram associação 

entre a escolaridade materna e a renda familiar com a amamentação, contudo, a 

literatura é controversa na medida em que alguns autores25,27,34 concordam que 

mulheres de baixa renda possuem menor índice de aleitamento, tendo 2,3 vezes 

mais chances de desmamarem seus filhos precocemente26. Todavia, em outro 

estudo35 foi encontrada como variável relacionada com maior possibilidade de 

amamentar, mães com menor renda familiar. No estudo atual, a renda familiar e 
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escolaridade materna não estiveram associadas a um maior número de alterações 

da mamada, possivelmente por ser uma população na qual a maioria das 

participantes pertencia a nível socioeconômico e de escolaridade semelhante. 

Com relação ao tipo de parto, alguns pesquisadores15,22,29,32 referem o parto 

cirúrgico como um fator de risco para o desmame precoce, favorecendo um maior 

tempo de separação mãe/recém-nascido, retardando portanto, o início e também a 

frequência das mamadas27. Silveira e colaboradores28 realizaram um estudo 

transversal aninhado a uma coorte na cidade de Pelotas-RS, entrevistando 2741 

mães, observando risco cerca de duas vezes maior para o desmame entre aquelas 

cujo parto foi cirúrgico. Por outro lado, o parto cirúrgico pode ser um fator de 

proteção para a amamentação, pois é dada maior atenção pela equipe às mães que 

foram submetidas à cesariana, exatamente pelo maior risco que estas possuem em 

apresentar dificuldade durante a amamentação33. Entretanto, na pesquisa atual não 

foi encontrada diferença com relação ao tipo de parto, provavelmente por se tratar 

de uma população que, além de ter um alto índice de parto transpelviano, tiveram 

seus filhos em uma maternidade com o título de Hospital Amigo da Criança, 

permitindo acompanhante à mãe 24 horas por dia para auxiliá-la, e equipe 

especializada para incentivar o aleitamento e ajudar a solucionar as dificuldades 

encontradas durante a amamentação, concordando com Ramos e colaboradores35 e 

Silva e colaboradores25. 

Poucos estudos relatam a influência do peso ao nascer com o aleitamento 

materno em neonatos a termo saudáveis, sendo observado apenas no estudo de 

Bertini e colaboradores30 uma influência negativa associada a bebês com peso 

insuficiente ao nascimento. No atual estudo no atual estudo não foi encontrada 

diferença associada a essa variável, ou mesmo com relação à idade gestacional. 
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Durante o manejo do aleitamento materno é importante que o profissional que 

atende ao binômio mãe/recém-nascido esteja atento à disfunção oral, pois quando 

presente, pode interferir no desempenho da mamada, sendo fundamental iniciar o 

tratamento o quanto antes. No presente estudo, observou-se que quase dois terços 

da população apresentaram algum tipo de alteração na mamada. Estas ocorreram 

em maior proporção, de acordo com o maior número de alterações do sistema 

sensório motor oral do neonato. Poucos trabalhos relatam a influência dessa variável 

tão importante no estabelecimento da lactação, porém esse fator deve ser 

considerado ao avaliar a mamada9,11,22. 

Um dos poucos estudos que referem à associação da disfunção oral com a 

amamentação ressalta que 13% da sua população apresentou mamada 

insatisfatória, sendo esse o risco para recém-nascidos que apresentam alterações 

de sucção cerca de oito vezes maior16. É necessário enfatizar que dois quintos da 

população estudada apresentaram de uma a duas alterações durante a avaliação da 

mamada, caracterizadas por movimentos orais atípicos, sendo que a maior parte 

delas provavelmente ocorreu devido à adaptação entre o binômio mãe/filho no início 

do estabelecimento da lactação. É necessário chamar a atenção que muitas vezes 

esta adaptação é um processo transitório e que faz parte do aprendizado 

espontâneo da díade32. Contudo, na persistência desses sinais, deve-se averiguar a 

real dificuldade no estabelecimento da lactação e tratá-la16. 

O fato de ter sido introduzida a avaliação do desempenho do sistema sensório 

motor oral, detalhando mais os aspectos relativos à criança, e essa avaliação ter 

sido realizada por um profissional especializado em identificar as alterações do 

sistema sensório motor oral, chama a atenção para essa variável nova que é a 

disfunção oral, e de sua grande importância no estabelecimento do aleitamento 
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materno, pois apresenta uma relação diretamente proporcional às alterações da 

mamada. 

Há autores que7,16,23 chamam a atenção para que se considerem as 

alterações relativas ao sistema sensório motor oral (disfunções orais), pois mesmo 

com baixa prevalência considerando a população total, quando presentes interferem 

negativamente no aleitamento materno, fazendo com que, em alguns casos, a 

criança venha a recusar o peito, ou não se satisfaça com o leite materno por não 

conseguir sugar adequadamente1,23. Afinal, a sucção é uma função complexa, 

necessária a criança no período pós-natal, e a alimentação depende da 

coordenação dos movimentos intra-orais e do ritmo da sucção4, cabendo aos 

profissionais da área de saúde ajudarem as mães no período pós-parto, a fim de 

minimizar essas dificuldades1. Assim deve-se apoiar principalmente àquelas 

crianças que apresentarem um maior número de alterações do sistema sensório 

motor oral, considerada neste estudo por no mínimo três alterações dos dez 

aspectos avaliados.  

Pode-se apontar como limitações do método deste estudo, o fato de a coleta 

ter sido realizada por uma única pesquisadora, não permitindo que a mesma 

estivesse cega ao resultado do desempenho da avaliação do sistema sensório motor 

oral quando realizou a observação da mamada, com possibilidade de se ter um viés 

de confundimento quando um resultado poderia ser sugestivo ao outro. Além disso, 

o fato de  ser um estudo transversal, o qual não permite relacionar às dificuldades 

iniciais da amamentação com o processo de manutenção do aleitamento materno 

exclusivo posteriormente, restringindo-se a avaliação dentro da maternidade nas 

primeiras 48 horas de vida do neonato. 
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Por outro lado, inova a metodologia de observação da amamentação, pela 

inclusão de itens específicos ao desempenho oral do recém-nascido, cujo mérito é 

ser passível de reprodução na prática assistencial, realizando avaliação precoce, 

devendo ser adotada como rotina nas maternidades . 

 

Conclusão 

 

A melhoria na qualidade da assistência à saúde materno-infantil pode ser 

considerada uma medida de extrema importância para o aumento nos índices de 

aleitamento materno, e os fatores que influenciam essa prática devem ser 

consolidados na operacionalização destas ações. As intervenções devem, ainda, 

propiciar às mães oportunidades de adquirir habilidades, minimizando as 

dificuldades iniciais.  

A disfunção oral do neonato a termo saudável é um dos fatores que interfere 

no estabelecimento da lactação, assim sendo, faz-se necessária, sempre que 

possível, a presença de equipe capacitada no manejo do aleitamento materno, com 

a inclusão de profissional que dê atenção especial às alterações do sistema sensório 

motor oral nas maternidades, para, além de transmitir informações às mães e 

prevenir alterações, também tratar as eventuais interferências das disfunções orais 

na lactação.  

A partir deste estudo, sugerem-se novas pesquisas que, além de envolver 

formulários de observação da mamada, promovam estudos prospectivos com 

propostas específicas de intervenção junto às mães e aos recém-nascidos, assim 

como o treino oral para neonatos com desordens no desempenho funcional oral da 

amamentação. 
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Índices Nº. de comportamentos 
investigados 

Classificação dos índices 

Disfunção oral 
 

12 Sem 
alteração 0 

1 a 2 
alterações 

3 a 10 
alterações 

Avaliação da 
mamada 
 

06 Sem 
alteração 0 

1 a 2 
alterações 

3 a 5 
alterações 

Quadro 1 - Classificação dos índices de disfunção oral e de avaliação da mamada. 
Recife, 2008. 
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Tabela 1 -  Avaliação do sistema sensório motor oral nas primeiras 48 
horas de vida. Recife, 2008. 
Variáveis Total (N=588) 
 N % 
Reflexo de procura   
normal 498 84,7 
alterado 90 15,3 
Reflexo de sucção   
normal 522 88,8 
alterado 66 11,2 
Reflexo de mordida   
normal 575 97,8 
alterado 13 2,2 
Reflexo de gag   
normal 584 99,3 
alterado 4 0,7 
Reflexo de deglutição   
normal 588 100,0 
alterado 0 0,0 
Ritmo de sucção   
normal 486 82,7 
alterado 102 17,3 
Postura de lábios   
normal 562 95,6 
alterado 26 4,4 
Postura de língua   
normal 568 96,6 
alterado 20 3,4 
Canolamento de língua   
normal 566 96,3 
alterado 22 3,7 
Peristaltismo de língua   
normal 550 93,5 
alterado 38 6,5 
Movimentos de bochechas   
normal 569 96,8 
alterado 19 3,2 
Movimentos mandibulares   
normal 560 95,2 
alterado 28 4,8 
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Tabela 2 -  Avaliação da mamada nas primeiras 48 horas de vida. Recife, 
2008.* 
Variáveis Total (N=588) 
 N % 
 
Posição corporal 

  

normal 473 80,4 
alterado 115 19,6 
 
Respostas da criança (pega) 

  

normal 350 59,5 
alterado 238 40,5 
 
Estabelecimentos de laços afetivos 

  

normal 526 89,5 
alterado 62 10,5 
 
Anatomia 

  

          mamilo   
          normal 463 78,7 
          alterado 125 21,3 
          condições da mama   
          normal 537 91,3 
          alterado 51 8,7 
 
Coordenação sucção/ deglutição/ 
respiração 

  

normal 587 99,8 
alterado 1 0,2 

*Fonte: Unicef/OMS. Manejo e promoção do aleitamento materno num Hospital Amigo da Criança; um curso de 
18 horas para equipes de maternidades. Brasília;  1993. Formulário de avaliação da mamada adaptado. 
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Tabela 3 -  Avaliação da mamada segundo as variáveis maternas, do neonato e da 
disfunção oral. Recife, 2008. 

 
* 277 mães eram primíparas 
** 76 mães não tinham a informação no prontuário 
Teste estatístico utilizado: qui-quadrado. Nível de significância: p≤0,05 

 

VARIÁVEIS TOTAL AVALIAÇÃO DA MAMADA  
 (N=588) SEM 

ALTERAÇÕES 
(0) (n=251) 

DE 1 A 2 
ALTERAÇÕES 

(n=258) 

DE 3 A 5 
ALTERAÇÕES 

(n=79) 

 
p 

 N % n % n % n %  
Idade materna          
< 20 anos 151 25,7 54 35,8 75 49,6 22 14,6  
20 e mais anos 
 

437 74,3 197 45,1 183 41,9 57 13,0 0,134 

Número de filhos          
1 277 47,1 102 36,8 141 50,9 34 12,3  
2 ou mais filhos 
 

311 52,9 149 47,9 117 37,6 45 14,5 0,005 

Experiência 
anterior com 
amamentação* 

         

Não 24 7,7 11 45,8 10 41,7 3 12,5  
Sim 
 

287 92,3 137 47,7 108 37,6 42 14,7 0,913 

Escolaridade 
materna 

         

Até 4 anos 99 16,8 41 41,4 43 43,4 15 15,2  
De 5 a 8 anos 232 39,5 97 41,8 101 43,5 34 14,7  
De 9 a 16 anos 
 

257 43,7 113 44,0 114 44,3 30 11,7 0,866 

Renda familiar          
< 0.5 salário 118 20,1 51 43,2 50 42,4 17 14,4  
0.5 – 1 salário 177 30,1 75 42,4 74 41,8 28 15,8  
> 1 salário 
 

293 49,8 125 42,7 134 45,7 34 11,6 0,729 

Tipo de parto          
Cirúrgico 158 26,9 63 40,0 72 46,6 79 13,4  
Transpelviano  
 

430 73,1 188 43,7 186 42,0 23 14,3 0,689 

Peso do neonato          
2500g - 2999g 149 25,3 67 45,0 66 44,3 16 10,7  
3000g - 4815g 
 

439 74,7 184 41,9 192 43,7 63 14,4 0,514 

Idade gestacional**          
37.0– 38.0 semanas 89 17,4 36 40,4 39 43,8 14 15,7  
38.1– 41.6 semanas 
 

423 82,6 178 42,0 191 45,2 54 12,8 0,755 

Disfunção oral          
De 3 a 10 alterações 68 11,6 12 17,7 36 52,9 20 29,4  
De 1 a 2 alterações 105 17,9 31 29,5 57 54,3 17 16,2  
Sem alterações (0) 415 70,5 208 50,1 165 39,8 42 10,1 <0,001
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Tabela 4 - Análise de regressão logística das variáveis associadas à avaliação da 
mamada. Recife, 2008. 

 

* Odds ratio 
Teste estatístico utilizado: regressão logística. Nível de significância: p≤0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIÁVEIS OR* não 
ajustado 

p OR* 
Ajustado

Intervalo de 
Confiança 

95% 

p 

Idade materna 
(anos) 

     

< 20  1,47  1,11 [0,71; 1,73]  
20 e mais  1,00 0,047 1,00  0,64 
 
Número de filhos 

     

1 1,58  1,37 [0,94; 2,00]  
2 ou mais  1,00 0,007 1,00  0,10 
 
Disfunção oral 

     

3-10 4,69  4,32 [2,23; 8,34]  
1-2 2,40  2,37 [1,49; 3,76]  
0 1,00 <0,001 1,00  <0,001



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 – CONSIDERAÇÕES 
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Considerações finais 
 

 

 

 

O aleitamento materno é um processo dinâmico e que depende de vários 

fatores para o seu pleno estabelecimento. Durante esse processo, podem ocorrer algumas 

alterações transitórias que merecem a atenção da equipe da maternidade, pois se não 

corrigidas naturalmente durante a adaptação entre mãe/neonato, necessitam de intervenção a 

fim de evitar o desmame precoce. 

 

A partir de diferentes estudos sobre os fatores que interferem no 

estabelecimento da lactação, observa-se que a disfunção oral do neonato a termo saudável tem 

sido mais freqüentemente identificada, devendo ser incluída entre esses fatores pois, 

normalmente, quando um aspecto está alterado no sistema sensório motor oral do recém-

nascido, pode interferir no funcionamento de todo o sistema e prejudicar o desempenho da 

mamada. 

 

A importante associação encontrada nesta pesquisa, entre as crianças que 

apresentam disfunção oral e o maior índice de alterações durante avaliação da mamada, 

apontam para a importância de reforçar o apoio a essas mães ainda internadas nas 

maternidades. 

 

Portanto, com base nos resultados obtidos, observa-se que o enfoque sobre a 

disfunção oral pode ser entendido como um componente estratégico para se evitar o não 

estabelecimento satisfatório da lactação. Nesse contexto, seria interessante que se incluísse 

nas equipes das maternidades um profissional capacitado para identificar e tratar as alterações 

do sistema sensório motor oral, incluindo a disfunção oral como mais um fator a ser 
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observado na avaliação da mamada, garantindo como resultado, uma melhor atenção ao 

binômio mãe/recém-nascido nesse momento importante para o estabelecimento da lactação e, 

melhorando os índices de aleitamento materno exclusivo. 

 

Poucos trabalhos relatam a influência da disfunção oral no estabelecimento da 

lactação, porém esse fator deve ser considerado ao avaliar a mamada. Conseqüentemente, é 

válida a sugestão de novos trabalhos que possam abordar a disfunção oral do neonato a termo 

saudável, contribuindo para a implantação de medidas de atenção à saúde mais eficazes. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa sob o nº 196/96. 

 
Título: DISFUNÇÃO ORAL NO NEONATO E ALEITAMENTO MATERNO  
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

       MATERNIDADE PROFESSOR BANDEIRA FILHO 
 

Solicitamos sua participação neste estudo científico que tem por objetivo verificar a 
influência da disfunção oral do neonato (dificuldade na amamentação causada por alteração 
nos músculos da boca do bebê e nos lábios, língua e bochechas) nos primeiros dois dias de 
vida. 

Sua entrevista será individual, em um encontro, e suas respostas serão mantidas em 
segredo. 

Informamos que as perguntas da entrevista poderão causar algum tipo de 
constrangimento e que a avaliação das estruturas da boca e da mamada do(a) seu(sua) filho(a), 
realizada pela pesquisadora, poderá causar algum desconforto, mas não representa risco à 
saúde da criança. A avaliação deverá durar cerca de 20 minutos.  

Após a entrevista e o exame do bebê, se seu(sua) filho(a) apresentar algum problema 
na boca que dificulte a amamentação, ele(a) receberá acompanhamento fonoaudiológico para 
tratar o problema e facilitar o aleitamento materno, se assim você desejar, na própria 
maternidade. 

Solicitamos também sua autorização para obter dados da papeleta, relativos ao parto e 
ao recém-nascido. 

Sua participação é livre e a desistência pode ocorrer a qualquer momento sem que 
você e ou o seu bebê tenham qualquer prejuízo no atendimento. 
 Se você quiser saber mais sobre o assunto poderá entrar em contato com: Fga. Karine 
Dutra Valério, no endereço: Universidade Federal de Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 
1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901, telefone (81) 2126.8514 ou 
através do e-mail: karinedutra@yahoo.com.br. 
 Sua participação estará autorizada depois de sua assinatura em duas vias deste 
documentos, sendo uma sua e outra da pesquisadora. 
 
Pesquisadora  _________________________________________________________ 
 
Voluntária _________________________________________________________ 
 
Testemunha 1  _________________________________________________________ 
 
Testemunha 2  _________________________________________________________ 
 

 
 

Recife, _____ de _____________ de 2008. 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta dos Dados 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NÍVEL MESTRADO 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Mãe 
1) Nome: _____________________________________________ 
    Idade: __________ anos 

idade 
    Endereço: ___________________________________________________ 
    Telefone: ____________________ 
2) Quantos filhos você tem? 
     1 (   ) um    2 (   ) dois    3 (   ) três    4 (   ) quatro    5 (   ) mais de quatro     

filhos 
3) Tem experiência prévia com aleitamento materno?   
     1 (   ) sim    2 (   ) não   8 (   ) não se aplica (1o filho)   9 (   ) não lembra 

expame 
4) Quantos anos você freqüentou a escola? __________ anos 

escola 
5) Exerce atividade remunerada? 1 (   ) sim    2 (   ) não 

atremu 
6) Sua profissão: 1 (   ) estudante   2 (   ) dona de casa   3 (   ) autônoma    
                            4 (   ) empregada doméstica   5 (  ) outras ___________________ profis 
7) Quantas pessoas moram em sua casa?  _______adultos   99 (  ) não informado 
                                                                     
                                                                     _______crianças   99 (  ) não informado 

adul 

crian 
8) No mês passado, quanto ganhou, em reais, cada pessoa na sua casa que 
trabalha? 

 

      1ª. Pessoa R$ ________   2ª. Pessoa R$ ________   3ª. Pessoa R$ ________ 
renda ,

      renda total R$____________                                       9 (   ) sem renda 
RN 
9) Data de nascimento: ____/____/____ 

dn / /
10) Peso ao nascer: _______________ g 

peso 
11) Idade gestacional: _________ semanas  9 (  ) não informado (RNT) 

 
1 (  ) DUM   2 (  ) Capurro   3 (  ) USG   9 (  ) não informado 

igsem ,
metig 

12) Sexo:   1 (   ) masculino   2 (   ) feminino    3 (   ) indeterminado 
sexo 

13) Tipo de parto:   1 (   ) transpelviano  2 (   ) Cirúrgico 
parto 

14) Qual o tipo de alimentação da criança? 
     1 (  ) leite materno exclusivo   2 (  ) leite materno+água   3 (  ) leite materno+chá 
 
     4 (  ) leite materno+água+chá   5 (  ) leite materno+outro leite 
 
     6 (  ) leite materno+água+outro leite   7 (  ) outro. Qual?____________________ 
 
 

alim 

Nº. do questionário: _____________ 
nquest   

Data da coleta: _____/______/______ 
data   / /

Prontuário No.__________________ 
npront 
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15) Se o bebê não está em aleitamento materno exclusivo, de que forma é ofertado o leite? 
     1 (  ) copo   2 (  ) seringa   3 (  ) copo+seringa   4 (  ) peito+copo    
     5 (  ) peito+seringa   6 (  ) peito+copo+seringa   7 (  ) outro. Qual?____________ 
     88 (  ) não se aplica (está em AME) 
 
 

oferta 

AVALIAÇÃO DA CRIANÇA  
0.N. NORMAL/ ESPERADO   1.R. RISCO/ NÃO ESPERADO 

Sucção não-nutritiva 
REFLEXOS ORAIS 
16) Procura 0. N 1. R 

snnpro 
17) Sucção 0. N 1. R 

snnsuc 
18) Mordida  0. N 1. R 

snnmor 
19) Gag 0. N 1. R 

snngag 
20) Deglutição 0. N 1. R 

snndeg 
21) Ritmo de sucção 0. N 1. R 

snnrisu 
LÁBIOS 
22) Postura 0. N 1. R 

snnlab 
LÍNGUA 
23) Postura 0. N 1. R 

snnlg 
24) Canolamento 0. N 1. R 

snncano 
25) Peristaltismo 0. N 1. R 

snnperi 
BOCHECHAS 
26) Movimentos presentes  0. N 1. R 

snnbch 
MANDÍBULA 
27) Movimentos mandibulares 0. N 1. R 

snnman 
Mamada / sucção nutritiva 
28) Mamilo    0. N 1. R 

mamilo 
29) Condições da mama  0. N 1. R 

conmama 
REFLEXOS ORAIS 
30) Procura 0. N 1. R 

snpro 
31) Sucção 0. N 1. R 

snsuc 
32) Ritmo de sucção 0. N 1. R 

snrisu 
33) Deglutição 0. N 1. R 

sndeg 
LÁBIOS 
34) Vedamento  0. N 1. R 

snlab 
LÍNGUA 
35) Postura  0. N 1. R 
 
 

snpos 

BOCHECHAS 
36) Movimentos presentes  0. N 1. R 

snbch 
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MANDÍBULA 
37) Movimentos mandibulares 0. N 1. R 
 snman 
 
MAMADA 
38) Pega em seio materno    0. N 1. R 

pega 
39) Coordenação sucção/ deglutição/ respiração              0. N 1. R 

sdr 
40) Postura global da criança em seio materno                 0. N 1. R 

posglo 
41) Estabelecimento de laços afetivos 0. N 1. R 

laços 
42) Dor da mãe ao amamentar      0. N 1. R 

dor 
43) Você está com dificuldade no aleitamento materno?   1 (   ) sim    2 (   ) não 

difame 
44) Disfunção oral                                                              1 (   ) sim     2 (   ) não 

do 
 
Observações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Freqüência do Índice de Disfunção Oral 
 
 
 
 
DISFUNÇÃO|  Freq  Percent   Cum. 
ORAL  
---------+---------------------- 
    0.00 |   415   70.6%    70.6% 
    1.00 |    60   10.2%    80.8% 
    2.00 |    45    7.7%    88.4% 
    3.00 |    34    5.8%    94.2% 
    4.00 |    16    2.7%    96.9% 
    5.00 |    10    1.7%    98.6% 
    6.00 |     3    0.5%    99.1% 
    7.00 |     1    0.2%    99.3% 
    8.00 |     1    0.2%    99.5% 
    9.00 |     1    0.2%    99.7% 
   10.00 |     2    0.3%   100.0% 
---------+---------------------- 
   Total |   588  100.0% 
 
 
      Total        Sum       Mean   Variance    Std Dev    Std Err 
        588        428      0.728      2.117      1.455      0.060 
 
    Minimum     25%ile     Median     75%ile    Maximum       Mode 
      0.000      0.000      0.000      1.000     10.000      0.000 
 
Student's "t", testing whether mean differs from zero. 
T statistic = 12.132,  df =   587   p-value = 0.00000 
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APÊNDICE  D – Freqüência do Índice de Avaliação da Mamada 
 
 
Avaliação|  Freq  Percent   Cum.  
DA MAMADA 
---------+---------------------- 
    0.00 |   251   42.7%    42.7% 
    1.00 |   136   23.1%    65.8% 
    2.00 |   122   20.7%    86.6% 
    3.00 |    60   10.2%    96.8% 
    4.00 |    16    2.7%    99.5% 
    5.00 |     3    0.5%   100.0% 
---------+---------------------- 
   Total |   588  100.0% 
 
 
      Total        Sum       Mean   Variance    Std Dev    Std Err 
        588        639      1.087      1.364      1.168      0.048 
 
    Minimum     25%ile     Median     75%ile    Maximum       Mode 
      0.000      0.000      1.000      2.000      5.000      0.000 
 
Student's "t", testing whether mean differs from zero. 
T statistic = 22.565,  df =   587   p-value = 0.00000 
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos do Hospital Agamenon Magalhães 
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ANEXO B – Formulário de Observação da Mamada do Curso do 
Unicef/OMS “Manejo e Promoção do Aleitamento Materno num Hospital 
Amigo da Criança, Curso de 18 horas para Equipes de Maternidades” 
 

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DE MAMADAS 
 
Nome da mãe: _____________________________________________ Data: _________ 
Nome do bebê: ____________________________________________ Idade do bebê: __ 
 
Sinais de que o aleitamento está correndo bem: Sinais de possível dificuldade 
POSIÇÃO CORPORAL  
(  ) mãe relaxada e confortável 
 
(  ) corpo do bebê próximo ao da mãe 
(  ) corpo e cabeça do bebê alinhados 
(  ) queixo do bebê tocando o peito 
(  ) nádegas do bebê apoiadas 

(  ) mãe com ombros tensos e inclinada sobre o 
bebê 
(  ) corpo do bebê distante do da mãe 
(  ) o bebê deve virar o pescoço 
(  ) o queixo do bebê não toca o peito 
(  ) somente os ombros/cabeça apoiados 

RESPOSTAS  
(  ) o bebê procura o peito quando sente fome 
(  ) o bebê busca o peito 
(  ) o bebê explora o peito com a língua 
(  ) bebê calmo e alerta ao peito 
(  ) o bebê mantém a pega da aréola 
(  ) sinais de ejeção do leite (vazamento, cólicas 
uterinas) 

(  ) nenhuma resposta ao peito 
 
(  ) nenhuma busca observada 
(  ) o bebê não está interessado no peito 
(  ) bebê irriquieto ou agitado 
(  ) o bebê mantém a pega da aréola 
(  ) nenhum sinal de ejeção de leite 

ESTABELECIMENTO       DE         LAÇOS AFETIVOS 
(  ) a mãe segura o bebê no colo com firmeza 
(  ) atenção face-a-face da mãe 
 
(  ) grande quantidades de toques da mãe no 
bebê 

(  ) a mãe segura o bebê nervosamente, 
tremendo ou fracamente 
(  ) nenhum contato ocular entre a mãe e o bebê 
(  ) mãe e bebê quase não se tocam 

ANATOMIA  
(  ) mamas macias e cheias 
( ) mamilos protáteis, projetando-se para fora 
(  ) tecido mamário com aparência saudável 
 
(  ) mamas com aparência arredondada 

(  ) mamas ingurgitadas e duras 
(  ) mamilos planos ou invertidos 
 
( ) tecido mamário com fissuras ou vermelhão 
(  ) mamas esticadas 

SUCÇÃO  
(  ) boca bem aberta 
 
(  ) lábio inferior projeta-se para fora 
(  ) a língua do bebê assume a forma de um 
cálice ao redor do bico do peito 
(  ) bochechas de aparência arredondada 
(  ) sucção lenta e profunda em período de 
atividade e pausa 
(  ) é possível ver ou ouvir a deglutição 

(  ) boca quase fechada, fazendo um bico para a 
frente 
(  ) lábio inferior virado para dentro 
(  ) não se vê a língua do bebê 
 
(  ) bochechas tensas ou encovadas 
(  ) sucções rápidas com estalidos 
 
(  ) pode-se ouvir estalos dos lábios, mas não a 
deglutição 

TEMPO GASTO COM A SUCÇÃO  
(  ) o bebê solta o peito naturalmente 
(  ) o bebê suga durante ____ minutos 

(  ) a mãe tira o bebê do peito 
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ANEXO C – Normas para Publicação da Revista CEFAC 
 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Escopo e política  

• Forma e preparação de manuscritos  

• Envio de manuscritos  

  

Escopo e política 

 

A REVISTA CEFAC: Atualização Científica em 
Fonoaudiologia _ (Revista CEFAC), ISSN 1516-1846, é 
publicada trimestralmente com o objetivo de registrar a 
produção científica sobre temas relevantes para a 
Fonoaudiologia e áreas afins, indexada nas bases de 
dados LILACS e SCIELO. São aceitos para apreciação 
apenas trabalhos originais, em português, inglês ou 
espanhol; que não tenham sido anteriormente publicados, 
nem que estejam em processo de análise por outra revista. 
Podem ser encaminhados: artigos originais de pesquisa, 
artigos de revisão, relatos de casos clínicos, textos de 
opinião e cartas ao editor; desde que atendam aos 
objetivos da Revista e às normas de publicação.  

Todos os trabalhos, após avaliação técnica inicial e 
aprovação pelo Corpo Editorial, serão encaminhados para 
análise e avaliação de dois pareceristas consultivos. Os 
comentários serão compilados e encaminhados aos 
autores para que sejam realizadas as modificações 
sugeridas ou justificadas em caso de sua conservação. 
Somente após aprovação final dos editores e revisores, os 
autores serão informados do aceite e os trabalhos 
passarão à seqüência de entrada para publicação. Os 
autores são os responsáveis pela autenticidade do material 
publicado, instituição de origem, ilustrações e uso de 
imagem, citações e referências que concernem ao 
trabalho.  

É reservado ao departamento editorial da Revista CEFAC, 
o direito de modificação do texto, caso necessário e sem 
prejuízo de conteúdo, visando uniformizar termos técnicos 
e apresentação do manuscrito. Após as correções 
sugeridas pelos revisores, a forma definitiva do trabalho 
deverá ser encaminhada por e-mail, em arquivo word, 
anexado, para o endereço revistacefac@cefac.br. 
Somente a Revista CEFAC poderá autorizar a reprodução 
em outro periódico dos artigos nela contidos.  
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Os trabalhos que não respeitaram os requisitos técnicos e 
as normas para publicação não serão aceitos para análise 
e os autores serão devidamente informados, podendo ser 
novamente encaminhado para apreciação após as devidas 
reformulações.  

- REQUISITOS TÉCNICOS  

a) Arquivos em Word, formato de página A4 (212 X 297 
mm), digitado em espaço duplo, fonte Arial, tamanho 12, 
margens superior, inferior, direita e esquerda de 2,5 cm, 
com páginas numeradas em algarismos arábicos, iniciando 
cada seção em uma nova página, na seqüência: página de 
título, resumo, abstract, descritores, keywords, texto, 
agradecimentos, referências, tabelas e legendas. Caso 
existam fotos, enviar anexadas no formato JPG ou TIF, 
com resolução que permita sua reprodução.  

b) permissão para reprodução do material fotográfico do 
paciente ou retirado de outro autor, quando houver; 
anexando cópia do "Consentimento Livre e Esclarecido", 
constando a aprovação para utilização das imagens em 
periódicos científicos.  

c) aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
quando referente a pesquisas com seres humanos. É 
obrigatória a apresentação do número do protocolo de 
aprovação da Comissão de Ética da instituição onde a 
pesquisa foi realizada, assim como a informação quanto a 
assinatura do "Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido", por todos os sujeitos envolvidos ou seus 
responsáveis (Resolução MS/CNS/CNEP nº 196/96 de 10 
de outubro de 1996).  

d) termo de responsabilidade do(s) autor(es) pelo 
conteúdo do trabalho, garantindo que o artigo nunca foi 
publicado ou enviado a outra revista, reservando o direito 
de exclusividade à Revista CEFAC e autorizando a 
adequação do texto ao formato da revista, preservando 
seu conteúdo  

e) as normas  que  se  seguem devem  ser obedecidas 
para  todos os tipos de trabalhos e foram baseadas no 
formato proposto pelo International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE), disponíveis no endereço 
eletrônico: http://www.icmje.org/  

f) A apresentação do trabalho quanto às citações e 
referências bibliográficas deverá estar baseada no estilo 
Vancouver e os títulos de periódicos deverão ser 
abreviados de acordo com o estilo apresentado pelo List of
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Journal Indexed  in  Index  Medicus,  da National Library of 
Medicine e disponibilizados nos endereços:  

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/journals 
/jourlists.cgi?typeid=1&type=journals&operation=Show 

- TIPOS DE TRABALHOS:  

Artigos originais de pesquisa: são trabalhos destinados 
à divulgação de resultados de pesquisa científica, de 
natureza quantitativa ou qualitativa; cuja ênfase deve estar 
nos objetivos justificados, na metodologia plenamente 
descrita e nos resultados obtidos que propiciem discussão 
respaldada em trabalhos anteriormente descritos ou em 
novos achados e conclusão pertinente aos objetivos. 
Devem ser originais e inéditos, seguindo os seguintes 
itens: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusão, Referências Bibliográficas (máximo de 35, 
sendo que pelo menos 70% deverão ser constituídos de 
artigos publicados em periódicos da literatura nacional e 
estrangeira (distribuição eqüitativa) e desses, 70% dos 
últimos 5 anos).  

Resumo constando de: Objetivo, Método(s), Resultado(s) e 
Conclusão(ões) - Abstract: Purpose, Method(s), Result(s), 
Conclusion(s).  

Artigos de revisão de literatura: constituem revisões 
sistemáticas da literatura sobre determinado assunto, 
constituindo revisão crítica e comentada sobre assunto de 
interesse científico da área Fonoaudiológica e afins, desde 
que tragam novos esclarecimentos sobre o tema, apontem 
falhas do conhecimento acerca do assunto e despertem 
novas discussões ou indiquem caminhos a serem 
pesquisados. Devem ser originais, seguindo os itens: 
Introdução que justifique o tema de revisão incluindo o 
objetivo; Métodos quanto à estratégia de busca utilizada 
(base de dados, referências de outros artigos, etc), e 
detalhamento sobre critério de seleção da literatura 
pesquisada (ex.: últimos 3 anos, apenas artigos de relatos 
de casos sobre o tema, etc); Revisão da Literatura 
comentada com discussão; Comentários Finais e 
Referências Bibliográficas (máximo de 35, sendo que pelo 
menos 70% deverão ser constituídos de artigos publicados 
em periódicos da literatura nacional e internacional e, 
desses, 70% dos últimos 5 anos).  

Resumo constando de: Tema, Objetivo e Conclusão _ 
Abstract: Background, Purpose, Conclusion(s).  
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Relatos de casos clínicos: relata casos raros, ou não 
comuns, particularmente interessantes ou que tragam 
novos conhecimentos e técnicas de tratamento ou 
reflexões. Deve constar uma introdução sucinta que 
justifique a apresentação do caso clínico, apresentação do 
caso descrevendo história, procedimentos e evolução dos 
resultados, discussão fundamentada e conclusão 
pertinente ao relato. Devem ser originais e inéditos, 
seguindo os seguintes itens: Introdução, Apresentação do 
caso, Resultados, Discussão, Conclusão, Referências 
Bibliográficas (máximo de 20, sendo que pelo menos 70% 
deverão ser constituídos de artigos publicados em 
periódicos da literatura nacional e internacional e, desses, 
70% dos últimos 5 anos).  

Resumo constando de: Tema, Procedimentos, Resultados 
e Conclusão _ Abstract: Background, Procedure(s), 
Result(s), Conclusion(s).  

Textos de opinião: incluem debates ou comentários 
apoiados em literatura ou em trabalhos apresentados em 
eventos científicos nacionais ou internacionais, que 
apontem para novas tendências ou controvérsias de temas 
de interesse. Deve conter no máximo, 1000 palavras e 10 
referências bibliográficas, exclusivamente constituídas de 
artigos publicados em periódicos da literatura nacional e 
estrangeira sendo 80% dos últimos 5 anos.  

Cartas ao editor: mensagens que tragam comentários ou 
discussões de trabalhos publicados na revista, sugestões 
ou críticas que apontem campos de interesse científico, 
além de relatos e informativos acerca de pesquisas 
originais em andamento.  

  

Forma e preparação de manuscritos 
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•PREPARO DO MANUSCRITO  

·1. Página de Identificação: deve conter: a) título do 
manuscrito em português (ou espanhol) e inglês, que 
deverá ser conciso, porém informativo; b) título resumido 
com até 40 caracteres incluindo os espaços; c) nome 
completo de cada autor, profissão, cargo, afiliação 
acadêmica ou institucional e maior titulação acadêmica; d) 
nome, endereço, fax e e-mail do autor responsável e a 
quem deve ser encaminhada a correspondência; e) indicar 
a área: Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz, Audiologia, 
Saúde Coletiva ou Temas de Áreas correlatas, a que se 
aplica o trabalho; f) identificar o tipo de manuscrito: artigo 
original de pesquisa, artigo de revisão de literatura, 
relatos de casos clínicos, textos de opinião ou cartas ao 
editor; g) citar fontes de auxílio à pesquisa, ou indicação de 
financiamentos relacionados ao trabalho, se houver.  

Em síntese:  

Título do manuscrito em português  
Título do manuscrito em inglês  
Título resumido: até 40 caracteres (incluindo espaços)  
AUTOR PRINCIPAL (1), PRIMEIRO CO-AUTOR (2), 
SEGUNDO-AUTOR (3), ...  
(1) profissão, cargo, afiliação acadêmica ou institucional e 
maior titulação acadêmica  
(2) profissão, cargo, afiliação acadêmica ou institucional e 
maior titulação acadêmica  
(3) profissão, cargo, afiliação acadêmica ou institucional e 
maior titulação acadêmica  

   

Endereço, fax e e-mail do autor responsável  
Área:  
Tipo de manuscrito:  
Fonte de auxílio:  

2. Resumo e descritores: a segunda página deve conter o 
resumo, em português (ou espanhol) e inglês, com no 
máximo 250 palavras. O resumo tem por objetivo fornecer 
uma visão clara das principais partes do trabalho, 
ressaltando os dados mais significativos, aspectos novos 
do conteúdo e conclusões do trabalho. Não devem ser 
utilizados símbolos, fórmulas, equações e abreviaturas. 
Deve ser consubstanciado, redigido de forma impessoal e 
estruturado em um só parágrafo, respeitando o tipo de 
trabalho encaminhado.  

Abaixo do resumo/abstract, especificar os 
descritores/keywords que definam o assunto do trabalho: 
no mínimo três e no máximo seis. Os descritores deverão 
ser baseados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 
publicado pela Bireme, que é uma tradução do MeSH 
(Medical Subject Headings) da National Library of Medicine 

di í l d l ô i bi b
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Envio de manuscritos 

 

- ENVIO DO MANUSCRITO PARA SUBMISSÃO  

Os documentos deverão ser enviados à REVISTA CEFAC _ 
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA EM FONOAUDIOLOGIA, de forma 
eletrônica: http://www.revistacefac.com.br; contato: 
revistacefac@cefac.br, em arquivo Word anexado.  

As confirmações de recebimento, contatos e quaisquer outras 
correspondências, devem ser enviadas ao Corpo Editorial por e-mail. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE - MODELO  

Nós, (Nome(s) do(s) autor(es) com, RG e CPF), nos 
responsabilizamos pelo conteúdo e autenticidade do trabalho 
intitulado ______________________ e declaramos que o referido 
artigo nunca foi publicado ou enviado a outra revista, tendo a Revista 
CEFAC direito de exclusividade sobre a comercialização, edição e 
publicação seja impresso ou on line na Internet. Autorizamos os 
editores a realizarem adequação de forma, preservando o conteúdo. 

Data, Assinatura de todos os Autores  

   

( ) Nome completo do autor que recebe a correspondência:  

( ) Data de envio do artigo: 
( ) Telefone: 
( ) Fax/e-mail: 
( ) Carta ao editor da Revista 
( ) Termo de responsabilidade dos autores (assinado por todos os 
autores)  

Página de rosto 
• ( ) Título completo do trabalho em português e inglês 
• ( ) Nome completo dos autores, seguido da maior titulação 
acadêmica, da afiliação institucional de cada um 
• ( ) Endereço completo, telefone, fax, e-mail do autor que recebe as 
correspondências  

Corpo do artigo 
• ( )Resumo em português e inglês e sem apresentar abreviaturas 
• Descritores em português e inglês 
• Tabelas, figuras numeradas em algarismos arábicos 
• Abreviaturas das tabelas explicadas em legenda 
• Inclui fonte das tabelas e/ou figuras quando não elaboradas pelo 
autor 
• O texto apresenta as divisões principais, conforme a categoria a 
que pertence
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• No texto, termos abreviados estão escritos por extenso na primeira 
vez em que são citados 
• Os pacientes estão identificados apenas numericamente  

Referências 
• As referências estão em página separada 
• Estão todas citadas no texto e numeradas com algarismos arábicos
• Estão formatadas conforme os exemplos das "Instruções aos 
autores", seguindo as normas de Vancouver 
• O nome de todos os autores estão listados nas referências. Quando 
há mais de seis, os seis primeiros estão listados seguidos da 
abreviatura et al.  

Formato e apresentação geral 
• O texto está digitado em folha A4 com espaço duplo, fonte Arial 12, 
margem de 2,5 cm de cada lado 
• Cada seção inicia em nova página conforme seqüência 
estabelecida nas Instruções 
• Inclui permissão para reprodução dos materiais 
• Inclui fonte ou permissão quando houver reprodução de materiais 
necessário 
• Inclui aprovação do Comitê de Ética, quando necessário 
• Inclui nome de agências financiadoras, se for o caso 
• Esta lista foi preenchida e anexada ao trabalho  

 
 
 

 


