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Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o tema 
“Aleitamento e desenvolvimento orofacial em crianças ’’, nas bases de dados em saúde 
(Medline, Pubmed, e Scielo) durante o período de 2006 à 2016. Foram selecionados 15 artigos 
que incluíram os descritores “aleitamento, desenvolvimento orofacial, promoção de saúde” 
restringindo aos estudos relacionados com aleitamento materno exclusivo da criança, suas 
repercussões no crescimento e desenvolvimento facial, na respiração e na dentição do 
lactente. Os achados identificaram que a maioria dos estudos constataram que prática do 
aleitamento exclusivo possibilita o desenvolvimento normal dos dentes e face, possibilitando 
também o desenvolvimento de uma oclusão normal. Estes dados tem chamado a atenção dos 
odontólogos incentivando-os a produção de pesquisas mais detalhadas. A amamentação 
natural previne a ocorrência da síndrome do respirador Bucal, além de prevenir o 
desenvolvimento da deglutição atípica, das más oclusões, das disfunções Craniomandibulares, 
das alterações na fonação e de patologias do aparelho Respiratório. Grande parte dos estudos 
analisados apontam a contribuição do aleitamento no desenvolvimento estomatognático da 
criança, o que beneficiaria posteriormente sua qualidade de vida. Os resultados encontrados 
permitem inferir que há um incremento no interesse dos pesquisadores da área da 
Odontologia, em relação ao assunto sobretudo os estudiosos e especialistas mais relacionados 
à temática em questão (odontopediatras e ortodontistas) e que a prática do aleitamento 
exclusivo é benéfico para o desenvolvimento orofacial normal na primeira infância. 
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