
SEMINÁRIO 5
Segundo nível – ORAL LABIAL



Boca
Período Neo-

Natal
Amamentação

Relação mãe-
bebê

Teoria do 
Apego

Formação do 
Eu – Eu não eu

Período 
Simbiótico

Traços Orais
Oralidade 

reprimida e 
insatisfeita

Desmame
Problemas 
oculares

Borderlaine
Biopatias

relacionadas
Ponto de vista de 

Reich



Segundo Nível (a boca)

>> representa, no pensamento reichiano, o eixo da vida emocional pela relação com o não-si-mesmo e com o outro;

>> local por onde nos carregamos de energia e nos comunicamos pela palavra; 

>> a estrutura é criada para criar um vácuo que força o alimento para o interior da boca de depois ingerido;

>> local onde tomamos contato com a realidade (desde nascimento) em termos de prazer, ‘gratificação’, desprazer, 
frustação, rejeição ..;

>> a função de alimentação une esse nível ao 1º nível pelo olfato e visão;

>> os sentidos de olfação e gustação fornecem um meio de avaliar moléculas voláteis (‘evapora’) no ambiente e os 
componentes não-voláteis dos alimentos, discriminando odores e sabores;

>> a sensação de sabores resulta da combinação de informações gustativas, olfatórias e somatossensórias.



Segundo Nível (a boca)

Representa a AÇÃO



Boca (desenvolvimento)

>> Mesoderma Extra Embrionária 
(Celoma)

Separa a estrutura embrionária da 
placenta através do cordão 
umbilical

A placenta captura os nutrientes 
do sangue da mãe e transporta 
para o bebê e, além da nutrição, 
troca gasosa, remoção das excretas 
protege o bebê do sistema 
imunológico da mãe.

“Toda psicoterapia padece do fato de as bases primitivo-biológicas e sociológicas de todas as chamadas aspirações superiores terem sido negligenciadas” Análise do Caráter (24)



Boca (desenvolvimento)

DESENVOLVIMENTO

Primeiro Mês
Segmentação (clivagens: multiplicação de células), Gastrulação
(folhetos embrionários) e Organogênese (formação dos órgãos)
Anexos Embrionários

Quinto Mês
Amadurecimento dos órgãos. Movimento de chupar o dedo

Sexto Mês
Chupa o polegar com mais frequência, soluços. A mandíbula 
começa a ossificar-se (bilateralmente) antes de qualquer outro 
osso do organismo, com exceção da clavícula. Quando o osso 
latero-mesial se une a ela forma um único osso.

Segundo Mês
Começa a surgir os esboços da boca, os órgãos do sistema 
digestivo assim como os anexos

Terceiro Mês
Os lábios ganham forma, fígado bem desenvolvido, os rins 
trabalham em boas condições, o tubo digestivo começa a 
funcionar. O paladar do bebê começa a ser desenvolvido

Sétimo e Oitavo Mês

Quarto Mês
Boca não está no local correto e o queixo é muito pequeno
Dentes em formação

Nono Mês
Formação dentária concluída 

“Quanto mais a análise se aprofunda, mais fortes se tornam as resistências, isso se intensifica a medida que nos aproximamos da situação patogênica original” Análise do Caráter (31)



Boca (desenvolvimento)

“A energia orgone cósmica funciona no organismo vivo como energia biológica específica, governa todo o organismo, expressa-se nas emoções e nos movimentos 
puramente biológicos dos órgãos” Análise do Caráter (330)



Boca (desenvolvimento)

“No organismo encouraçado, a função de pulsação de todos os órgãos é enfraquecida num maior ou menor grau. Cabe à orgonoterapia restabelecer a capacidade plena de pulsação: 
aparecimento do reflexo do orgasmo” Análise do Caráter (338)

O corpo expressa que está retendoO corpo expressa que está em integração



Boca (sistema digestivo)

>> Função

- Digestão (fracionamento de 
macromoléculas)

- Absorção (nutrientes para 
correntes sanguíneas)

- Excreção (eliminação do que não 
é bom)



Boca (sistema digestivo)

>> Tubo Digestório

1- Boca

2- Faringe

3- Esôfago

4- Estômago

5- Intestino Delgado

6- Intestino Grosso

7- Ânus

>> Glândulas Anexas do Sistema 
Digestivo (ligado ao tubo)

1- Glândulas Salivares

2- Fígado

3- Vesícula biliar

4- Pâncreas

“A couraça muscular está disposta em segmentos e funciona de maneira circular (frente, dois lados e atrás)” Análise do Caráter (341)



Boca (sistema digestivo)

“a sensibilidade do corpo nas suas diversas formas constitui não só a 
fonte primeira do nosso conhecimento do mundo, mas também a malha 

indispensável à adaptação às circunstâncias exteriores”
sensibilidade que abre e fecha no mundo Livro: Tocar

“A condição do Ser Vivo é atravessado por substancias cujos elementos 
RETÉM e TRANSFORMA, rejeitando os subprodutos inúteis ou nocivos. 
Esse movimento compõe um ÚNICO ENCADIAMENTO FUNCIONAL com 
a finalidade de fornecer energia química para as moléculas e produzir 

materiais essenciais para CONSTRUÇÃO e REPARAÇÃO. Livro: Tocar

** não se trata de um movimento conservador, pois parte da energia é 
também consumida no trabalho celular (mecânica e térmica).

https://www.youtube.com/watch?v=RqnybNyYNds

https://www.youtube.com/watch?v=RqnybNyYNds


Boca (sistema digestivo)

O Sistema Digestivo não é um movimento em linha reta (boca-ânus), 
compreende uma série de ramificações

CAPTAÇÃO E INTENSIDADE + LIBERAÇÃO

EFICÁCIA
DO

ORGANISMO



Boca (sistema digestivo e orgasmo)

“Quanto mais a análise se aprofunda, mais fortes se tornam as resistências, isso se intensifica a medida que nos aproximamos da situação patogênica original” Análise do Caráter (31)

Que função tem, na pulsação orgástica, a junção das duas extremidades: 
boca e ânus?

“O orgasmo, tenta, sem cessar juntar 
as duas zonas embriologicamente 
importantes”

“Essa pulsação orgástica consiste em 
expansões e contrações alternadas 
de todo o plasma corporal”

“Relacionasse com a função vital do 
organismo (anseio mais profundo)”



Boca (partes que compõe a anatomia)

>> Lábios: auxiliam na sucção do leite materno. Ajudam na mastigação dos 
alimentos, fala e também na respiração. Crianças com lábio leporino 
passam por dificuldade na amamentação;

>> Dentes: são estruturas mineralizadas, formadas por coroa e raiz. Um 
adulto possui, em geral, 32 dentes e cada um tem uma função específica 
na mastigação. Os incisivos cortam os alimentos, os pré-molares 
transformam em pedaços menores e os molares finalizam a trituração;

>> Palato Duro (céu da boca): separa cavidade oral da nasal. Importante 
para alimentação e fala. A estrutura forma um vácuo propício. Crianças 
com palatos defeituosos (fenda palatina) precisam passar por cirurgia;

>> Palato Mole (abaixo da língua): fica atrás do palato duro. É composto 
por cinco estruturas musculares que conjuntamente agem auxiliando na 
fala e na pronúncia de consoantes, previnem a entrada de alimentos e 
líquidos na cavidade nasal durante a deglutição, e participam do reflexo do 
vômito.



Boca (partes que compõe a anatomia)

>> Cavidade Bucal: Onde situa-se entre as arcadas dentárias e os arcos 
palatoglossos situados posteriormente. Seu teto é formado pelos palatos, 
duro e mole, enquanto que o assoalho está constituído pela língua e o sulco 
que a separa das gengivas, o sulco linguogengival;

>> Glândulas Salivares (secreção da saliva): Influenciada pelo Sistema 
Neurovegetativo 
- excitação parassimpática torna fluida a saliva até provocar a SIALORRÉIA
- excitação simpática torna a saliva espessa, densa até chegar a 

SIALÓSQUISE (suspensão da saliva), devido medo, susto, podendo levar a 
diarreia e outros sintomas;

>> Gengivas: Tecido fibroso coberto por mucosa. A gengiva propriamente 
dita, gengiva fixa, está firmemente presa aos processos alveolares da maxila 
e mandíbula e aos colos dos dentes;

>> Mandíbula: é o componente móvel (se movimenta nos três planos: 
sagital, frontal e transversal) do crânio que forma a parte inferior da cabeça.



Boca (partes que compõe a anatomia - língua)

>> Língua: auxilia na fala, mastigação e deglutição, levando o alimento para 
os dentes de um lado para o outro e misturando-o com a saliva para que 
seja engolido. Conta com as papilas gustativas, responsáveis pelo paladar;

>> As papilas gustativas estão localizadas na língua e na parte superior da 
boca, ou seja, a gente só utiliza o sentido do gosto para testar alimentos se 
estes estivem na boca (diferente do peixe). A superfície da língua permite 
identificar sabores. Intervém quanto a superfície de aquecimento, 
acelerando a vaporização das frações voláteis. 

>> Os sabores azedo e salgado envolvem permeação, ou bloqueio, de 
canais iônicos por íons sódio (sabor salgado C) ou íons hidrogênio (sabor 
azedo B), enquanto sabores doce (D) e amargo (A) parecem ser mediados 
em alguns casos por receptores específicos (mas em alguns casos eles 
podem resultar de efeitos diretos em canais iônicos)

** Canais iónicos são proteínas de membrana
** Um íon ou ião é uma espécie química eletricamente carregada, que resulta de um átomo ou molécula que perdeu ou 
ganhou elétrons.



Boca (partes que compõe a anatomia - anexos)

>> Alvéolos (4): é a cavidade do osso da maxila e mandíbula onde se 
alojam os dentes, o alvéolo existe em função dos dentes na perda destes o 
alvéolo deixa de existir, sua função principal é dar suporte aos dentes para 
que possamos mastigar os alimentos;

>> Úvula (7): é um apêndice cônico do véu palatino, situado na parte 
posterior da boca - campainha, váula, goela ou sininho. Tem ação 
protetora quando alguma coisa for entrar na sua garganta. Não tem 
problema não tê-la, mas a bífida é prejudiacial. 



Boca (a voz )

>> A voz é produzida na laringe, onde se localizam as pregas vocais 
(cordas vocais). Ao respirarmos as pregas vocais se abrem e o ar entra 
e sai dos pulmões. Ao falarmos, elas se aproximam e o ar que sai dos 
pulmões, passando pelas pregas vocais, produzindo uma vibração 
que é a voz.

>> O som produzido passa pelas cavidades de ressonância (faringe, 
boca e nariz), alto-falantes naturais. Os sons da fala são articulados 
na boca, dentes, língua, lábios, mandíbula e palato. Estas estruturas 
modificam o som produzindo a fala.

>> O tom da voz pode ser modificado para sugerir emoções 
como raiva, surpresa e felicidade...

>> Por outro lado, o termo ‘sem palavras’ sugere algo que provém 
das profundezas da função vital. Análise do Caráter (333)  

“Além da função de comunicar, a linguagem humana também funciona como defesa. A palavra falada esconde a linguagem expressiva do núcleo biológico” Análise do Caráter (334)



Boca (a fala humana )

“a fala humana, forma biológica de expressão numa fase avançada 
do desenvolvimento, não é um atributo específico  do organismo vivo, 
o qual funciona muito antes de existirem uma linguagem e 
representações verbais” Análise do Caráter (332 e 333)

“a linguagem deriva das sensações percebidas por órgãos do corpo” 
Análise do Caráter (332 e 333)

“o organismo vivo se expressa em movimentos; por isso falamos de 
movimentos expressivos, característica inerente ao protoplasma 
através do movimento de expansão ou contração” Análise do Caráter (332 e 

333)

“a linguagem deriva claramente da percepção de movimentos 
internos e de sensações dos órgãos, e as palavras que descrevem 
estados emocionais refletem diretamente o movimento expressivo 
correspondente do organismo vivo” Análise do Caráter (332 e 333)

“Em alguns casos a função da fala deteriorou-se tal ponto que as palavras não expressam nada e apenas expressam uma atividade vazia e contínua por parte da 
musculatura do pescoço e dos órgãos da fala” Análise do Caráter (334)



Boca (e as relações)

>> gosto e olfato: estreitamente associados (apreciação de um alimento), sendo provável que a agudeza da 
discriminação e o prazer venham de substâncias voláteis (que se elavam na parte superior da boca, passam pelo céu 
e “se perdem” nas fossas olfativas. 

>> mão: tem uma estreita ligação com a cabeça, em especial a boca. Serve não só como defesa e equilíbrio como 
também ‘pinça de alimentos’, garantindo que a nutrição aconteça. 

>> coluna cervical: a forma da coluna cervical e a posição de sua articulação com o crânio resultam: orientação dos 
sistemas sensoriais, mobilidade geral da cabeça e ação dos maxilares, presentes na boca.

https://www.youtube.com/watch?v=rDXYitv37fc

“ Não dizemos ao paciente que seus órgão de mastigação estão em estado de contração crônica. É absolutamente necessário mostrar quais são exatamente os músculos específicos 
que estão contraídos, através de uma imitação com o nosso organismo” Análise do Caráter (335) – Por isso os actings

https://www.youtube.com/watch?v=rDXYitv37fc


Boca (problemas relacionados)

>> Gula: exprime agressividade oral, enquanto pulsão de incorporar o objeto amado se torna destrutiva se o sujeito 
sente necessidade de morder (usar dentes) o que comporta um sentimento inconsciente de culpa.  

>> Bulimia: Posição ansiosa depressiva, um apetite insaciável. Compensação da necessidade de ser amado, 
tendência a devorar o objeto gratificante para melhor possui-lo. Quando a bulimia faz engordar, ela exprime o 
desejo inconsciente de identificação com a mãe grávida. 

>> Anorexia Mental: Falta de apetite constante

>> Refluxo: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro 
do estômago voltam pelo esôfago ao invés de seguir o fluxo normal da digestão. Esse movimento é conhecido como 
refluxo e irrita os tecidos que revestem o esôfago, causando os sintomas típicos da DRGE. Entre as causas pode-se 
citar hérnia de hiato, hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, perda da peristalse do esôfago (contrações 
musculares coordenadas para conduzir o alimento para o estômago), aumento da secreção gástrica, aumento da 
pressão intra-abdominal e estômago muito cheio por tempo prolongado. Alguns sintomas são característicos da 
doença de refluxo gastroesofágico: Azia, Dor no peito, Regurgitação, Tosse seca, Rouquidão, Dor de garganta, 
Náusea após refeições, Afta, Pigarro, Sinusite, Otite, Sensação de "bolo na garganta“ e Erosão dentária.



Boca (problemas relacionados)

>> Vômito: é uma eliminação desconfortável, involuntária e forçada de alimentos. Nos bebês, o vômito pode ser 
distinguido da regurgitação. Os bebês com frequência regurgitam pequenas quantidades quando são alimentados 
ou logo depois, normalmente enquanto se tenta fazê-los arrotar. A regurgitação pode acontecer, porque os bebês se 
alimentam rapidamente, engolem ar ou são alimentados demais, mas ela pode ocorrer sem razão aparente. Os 
vômitos são normalmente causados por um distúrbio. Pais experientes em geral conseguem distinguir a regurgitação 
do vômito, mas pais de primeira viagem podem precisar conversar com um médico ou enfermeiro.
Vômitos podem causar desidratação, porque há perda de líquidos. Em recém-nascidos e bebês, as causas mais 
comuns dos vômitos incluem Gastroenterite (infecção do trato digestivo), decorrente de um vírus Refluxo 
gastroesofágico. Em crianças mais velhas, a causa mais comum é Gastroenterite devida a um vírus Estreitamento ou 
bloqueio da passagem para fora do estômago

>> As anormalidades do paladar e do olfato comprovaram ser um tema bem mais complexo do que se reconhecia 
anteriormente e também estão presentes em situações como deficiência de vitaminas (B6, B12, A) e de zinco ou de 
cobre, tabagismo, gravidez, anestesia geral, traumas dentários, arrinencefalia e desvios do septo nasal.



Boca (problemas relacionados)

>> Ortodentia: as enfermidades dentárias se reportam a essa frustação ORAL com a culpabilidade reativa.

>> Bruxismo: é uma desordem funcional possivelmente relacionada a fatores genéticos, a situações de estresse, 
tensão, ansiedade, ou a problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca. Bruxismo é uma 
desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono. Essa pressão pode 
provocar desgaste e amolecimento dos dentes. Nos casos mais graves, podem ocorrer também problemas ósseos, 
na gengiva e na articulação da mandíbula (ATM).
Possivelmente, a disfunção está ligada a fatores genéticos, a situações de estresse, tensão, ansiedade, ou a 
problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca, por exemplo.
Não se sabe exatamente por quê, o bruxismo acomete 15% das crianças e afeta indistintamente homens e mulheres. 
A incidência tende a diminuir com o passar dos anos.

>> Briquismo: Quando o problema se manifesta durante o dia, recebe o nome especial de briquismo.

>> Transtornos alimentares: A disfunção alimentar ou transtorno alimentar (TA) é um transtorno mental que se 
define por padrões de comportamento alimentares desviantes que afetam negativamente a 
saúde física ou mental do indivíduo.



Boca (problemas relacionados)

>> Cleptomania: Compensa a ausência de gratificação oral

>> Anemia:

>> Leucemia:

>> Sífilis:

>> Aids:

>> Cirrose hepática:

>> Diabetes:

>> Doenças auto-imunes:

.

>> Sindrome Maniaca-Depressiva: Falta de coordenação funcional entre olhos e boca
- Fase depressiva: dificuldade de olhar para o outro ou para si mesmo, a boca mostra uma tendência a ruminação 

agressiva
- Fase maníaca: a pessoa olha para a direita e esquerda para investigar e proteger-se, sentindo necessidade de 

chupar tudo com a boca



Boca (problemas relacionados)

>> lábio leporino (malformação congênita): A fenda no lábio e no céu da boca do bebê pode assustar os pais, que 
geralmente ficam sabendo que o filho tem o problema quando ele ainda está na barriga da mãe. A cada 
650 crianças, uma nasce com lábio leporino no Brasil. E isso ocorre com relativa frequência: é a segunda 
malformação mais comum entre os recém-nascidos. Por algum motivo, essas estruturas não se fecham. Além dos 
lábios, gengiva, dentes, nariz, osso e ouvidos podem ser afetados. Portanto, se os defeitos não forem corrigidos logo 
nos primeiros meses de vida, a criança terá dificuldades para comer, falar e corre o risco até de ter a audição 
prejudicada. O ultrassom é capaz de identificar a alteração a partir da 12ª semana de gestação, mas é um pouco 
antes disso que as partes do rosto não se juntam como deveriam. “A fissura ocorre entre a quarta e a décima 
semana de gravidez”, 65% dos casos acontecem pela influência de fatores ambientais, como viroses e infecções, 
consumo de álcool, uso de alguns medicamentos e outros. A primeira cirurgia, que une o lábio, é feita entre os 3 
meses e o primeiro aniversário. Dos 12 aos 18 meses, é hora de operar o palato, ou seja, reconectar o céu da boca, 
caso a fenda esteja ali também. Depois disso, uma nova intervenção é feita para reconstruir a gengiva e pode incluir 
enxerto ósseo para preencher falhas. Quando a criança está mais velha, uma operação estética final. Aliás, esse é um 
ponto interessante: mesmo crianças que têm o céu da boca aberto podem e devem mamar. “Não é impeditivo 
nenhum. Hoje em dia existem bandagens para aproximar os lábios que ainda não foram operados e clavas 
encaixadas dentro da boca para a criança engolir o leite materno”. O dentista também atua no acompanhamento 
dos portadores do problema. Isso porque os dentes frequentemente nascem desalinhados, em formatos diferentes, 
encavalados ou ainda ausentes. Ácido fólico ajuda a prevenir.



Boca (curiosidades)

>> O único músculo do corpo que não sofre “A língua não fadiga”. É um conglomerado de oito músculos separados 
que se entrelaçam para criar uma matriz flexível, formando o que é chamado de hydrostat muscular; esta estrutura 
é semelhante a tentáculos de polvo ou uma tromba de elefante. A língua pode não ser tão forte como os glúteos, 
mandíbula ou coração, mas fortalecê-la ainda pode ser útil. Tasko diz que há algumas evidências que sugerem que 
exercícios de fortalecimento podem beneficiar as pessoas que têm dificuldade em engolir, como aquelas se 
recuperando de acidente vascular cerebral. Alguns especulam que o fortalecimento da língua pode até mesmo 
melhorar habilidades de falar ou ajudar a tratar patologias da fala.

http://blogs.scientificamerican.com/octopus-chronicles/2014/01/10/octopus-arms-human-tongues-intertwine-for-science/


Boca (curiosidades)

>> Expressão duplo sentido (?)

>> Expressão chupar dedo (?)

>> Lobo Parietal – Responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura, pressão. Estimulação de certas 
regiões deste lobo em pacientes conscientes, produzem sensações gustativas. Também está relacionado com a 
lógica matemática.

>> Porque o som é fino (?)

>> Origem do sorriso (?)

>> Porque o bebê põe tudo na boca (?)

>> Porque a mulher não engravida durante a amamentação? Nas primeiras 10 semanas não é possível devido o 
efeito anovulatório da prolactina que é secretada na glândula pituitária em decorrência da sucção

>> Roquidão



Boca 

“Se o modo de expressão do paciente fosse biologicamente “puro”, ele não teria razão para procurar o auxilio de um orgonoterapeuta. Temos de atravessar uma amálgama de 
movimentos expressivos patológicos e antinaturais para chegar ao modo de expressão biológico genuíno” Análise do Caráter (334)



Período Neo-Natal

>> Corresponde ao intervalo de tempo entre o nascimento e os 28 dias de vida – fase de maior risco para a criança. 
Cerca de 65% das mortes no primeiro ano ocorrem neste período;

>> Representa a transição da vida no útero, onde o recém-nascido, imerso no meio aquoso tem temperatura e 
pressão numa constante, e passa para uma existência mais dinâmica e interativa com o meio;

>> Adaptação dos pulmões ao respirar, a amamentação será super importante;

>> Antes do nascimento, a circulação do sangue, a respiração, a alimentação, a eliminação de resíduos e a regulação 
da temperatura eram realizadas através do corpo da mãe. Depois do nascimento, os bebês precisam fazer tudo isso 
sozinhos;

>> Os primeiros minutos, dias e semanas depois do nascimento são cruciais para o desenvolvimento;

>> é um período temperamental apresenta muito mais uma reatividade ao invés de uma intencionalidade.



Amamentação (percepção da alimentação)

>> para o recém nascido significa a necessidade de ser amado, garantido e de se abandonar no repouso depois de 
saciado;

>> há muita dificuldade no início, sendo a relação com a mãe a base para uma boa alimentação;

Percepção 
da fome

Excitação
Agitação 
dolorosa

Satisfeita ou 
Reprimida

“Seio: a mais sagrada fonte do corpo, educadora da humanidade” William Painter



Amamentação (características do leite)

Colostro

(Pós Natal) - 10 dias

• Seus anticorpos reverberam por mais ou 
menos 6 meses;

• Age como laxante e previne diarreia;

• Único que limpa os resíduos do mecônio 
presente no trato intestinal do bebê;

• Mais rico do que leite de vaca;

• Em mães com bebês pré-maturos, o 
colostro é ainda mais forte;

• Encoraja o crescimento de bactérias 
desejáveis e desencoraja as indesejáveis;

• 15 à 20 vezes mais gamaglobulina do 
que o soro materno;

• Tem mais fatores que imunizam o bebê.

Leite Transitório

+ 8 dias

• Dura mais ou menos 8 dias após os 10 
primeiros dias de nascido.

• Para o colostro e o leite transitório não é 
necessário o movimento de sucção do 
bebê.

Leite Permanente

A partir do 18º dia

• Precisa ter uma constância de sucção 
para que o leite permanente, flua. Fazer 
leite + dar leite = Reflexo de descida 

** Em comparação com o leite animal, o do humano tem baixo teor de proteína e gordura. Para superar esse nível, o bebê acaba tendo que ter várias mamadas ao longo do dia 



Amamentação (o leite materno)

Importante fonte de energia
Presença de endorfinas 

(acalmam o bebê)

Rico em proteínas 
(evita infecções)

Rico em vitamina A 
(importante para a visão)

Fornece galactose e lactose (importante para o SNC)

Protege contra doenças alérgicas, diversos tipos de 
câncer, desnutrição, diabetes mellitus, doenças 

digestivas e cardiovasculares, obesidade, meningite, 
sarampo, doenças infecciosas e respiratórias e do 

trato urinário.



Amamentação (movimento de sucção)

>> O seio é um ‘substituto’ do cordão umbilical e placenta. Se de imediato, acelerará o retorno do útero ao 
tamanho. Aumenta a secreção de OXITOCINA na glândula pituitária produzindo contrações no útero;

>> As bochechas (3º lábio) desaparece entre 3º e 6º mês de vida. Elas colaboram com o fechamento da 
cavidade oral;

>> FISIOLOGICAMENTE: produz na mãe uma intensificação de sua ‘maternidade’ – o prazer de cuidar. 
Existem mecanismos constantes que unem faringe e boca num processo que envolve chupada, engolida e 
respiração, língua, lábio inferior, mandíbula e o hióide (base da língua), formando o ‘órgão oral motor’;

>> PSICOLOGICAMENTE: a intensificação consolida o vínculo simbiótico;

>> SIMBOLICAMENTE: passa a ideia de que dias melhores estão por vir;

>> NEUROLOGICAMENTE: Se o bebê nasce com uma disfunção respiratória, o incômodo melhora com o 
seio e estimula o sistema respiratório. Para bebês deprimidos, além da sucção é interessante dobrar o 
joelho do bebê contra o abdômen e pôr a ponta dos dedos na palma da mãe dele (segurança). 



Amamentação (movimento de sucção)

Bebê suga o seio

Estimulação 
cutânea inicia os 

impulsos nervosos

Circuitos nervosos 
viajarão até a 

glândula pituitária

Liberação de 
hormônio oxitocina 

na corrente 
sanguínea

Chega a informação 
no seio

Estimula as células 
mioepiteliais 

(alvéolos e dutos 
lácteos)

Expansão dos dutos

Maior fluxo de leite

Reflexo de descida 
completo

>> Prolactina (reflexo)

>> Oxitocina na 
glândula pituitária 
(ejeção de leite)

>> Usa diferentes 
músculos da barriga



Amamentação (desenvolvimento das estruturas orais)

>> O bebê quando nasce tem a mandíbula (região do queixo) pequena e retraída (posicionada mais para 
trás);

>> A cavidade oral (boca) é pequena e, por isso, a língua posiciona-se mais para frente;

>> Os movimentos que o bebê realiza ao sugar o leite (movimentos da mandíbula e dos músculos da 
boca/face) são os grandes  responsáveis pelo crescimento da mandíbula, proporcionando uma posição ideal 
para o nascimento dos dentes, além de prevenir futuros problemas nos dentes e nos ossos da face;

>> No nascimento as duas metades da mandíbula estão independentes. O movimento ajuda na fusão até o 
segundo mês de vida;

>> Os lábios, a língua, as bochechas, a mandíbula e os músculos da face são fundamentais para que a criança 
possa falar e mastigar corretamente;

>> Quando o bebê está mamando no seio materno, ele respira somente pelo nariz. Esse tipo de respiração 
faz com que o ar seja filtrado, aquecido e umedecido: fundamental para a estruturação.



Amamentação (desenvolvimento das estruturas orais)



Amamentação (desenvolvimento da linguagem)

>> Quando o bebê está mamando no seio materno, ele fica com a orelha bem na direção da boca da mãe. 
Essa posição favorece a identificação da voz da mãe e também do modo e do conteúdo daquilo que ela 
fala;

>> Quanto mais se falar com o bebê (modelo correto de fala), mais condições dele aprender a língua e 
mais rápida e eficiente será sua comunicação com ele mesmo e com os outros;

>> A QUALIDADE  e QUANTIDADE do movimento do ‘órgão oral motor’ está diretamente à FALA;

>> Quem mama no peito consegue desenvolver a fala com clareza, tonicidade, leitura e confiança;

>> Importante que a mãe FALE com o bebê. Quanto mais rica a verbalização mais a criança absorve.

“A orgonoterapia tenta influenciar o organismo não por meio da linguagem humana, e sim levando o paciente a se expressar biologicamente. Essa abordagem o conduz a uma 
profundidade da qual ele foge continuamente” Análise do Caráter (334)



Amamentação (porquê amamentar?)

IMUNOLÓGICOS

• Quantidades e proporções 
nutricionais inexistentes em 
outro tipo de leite

NEUROLÓGICOS

• Através do vínculo e vantagens 
nutricionais, principalmente 
gamaglobulina, lisozima, 
taurina e lactofenina

• Alternando os seios exercita os 
dois lados da cabeça

PSICOLÓGICOS

• Cognitivo

ORGÂNICO

• Vivendo o papel materno de 
forma criativa e 
economicamente saudável, 
suprindo necessidades 
metabólicas;

• Estimula os mecanismos de 
reflexos e de respiração

• Reflete no desenvolvimento da 
pele, através da estimulação 
tátil



Amamentação (porquê amamentar?)

Crianças amamentadas
Crianças amamentadas 

artificialmente
Crianças não amamentadas

- Mínimo de 12 meses
- Fisicamente mais superiores 
em todos os quesitos
- A arcada dentária de 
crianças amamentadas até 3 
ou 4 anos é de 99,6% normal

- De 4 à 9 meses são mais 
adiantadas do que as 
alimentadas pelo seio 3 meses 
ou menos
- Piores traços físicos, lentidão 
para aprender, andar e falar
- Arcada dentária com 
problemas diversos

- 4 x mais infecções respiratórias
- 20 x mais diarreia
- 22 x mais infecções variadas
- 8 x mais eczemas
- 21 x mais asma
- 27 x mais febre de feno

>> Não é recomendável a alternância de seio e mamadeira, podendo confundir o bebê.



Amamentação (porquê amamentar?)

>> O leite é composto por cerca de 160 substâncias fundamentais ao bebê

>> Mais do que apenas ganho de peso do bebê

>> Fortalecimento do vínculo mãe-bebê e favorecimento da aquisição da linguagem

>> Desenvolvimento das estruturas da boca, através do sugar

>> Lei de amamentação

“Somos seres ligados de maneira interdependente ao SEIO de comunidade e do meio ambiente”

>> Amamentação por 4-5 meses até 9 meses: permite que o recém nascido chegue a sua própria produção de 
anticorpos. Se a amamentação for bem feita não haverá distúrbio de acomodação-convergência, mas forma-se 
um núcleo depressivo de tipo insatisfeito, que conduz a depressividade em toda ocasião de perda, base de 
personalidade oral insatisfeita que tenderá a compensar-se com álcool, drogas, fumo. A depressão endógena é a 
do melancólico e a depressão exógena é reativa a vivências neonatais inadequadas. Esse tipo de amamentação 
terá maior ou menor influência na formação da psique, conforme for realizado o desmame (ideal que 8-9 mês). 



Amamentação (benefícios mãe e bebê)

Gratificação emocional

Sensação de força, de poder

Serena integração

Realização decorrente de manipular o 
bebê e levá-lo ao seio

Corre menos riscos de hemorragia pós-
parto

Favorece o retorno normal do tamanho 
do útero

Ajuda a eliminar as gorduras 
acumuladas na gravidez rapidamente

Estimula face, lábios, 
língua e boca

Potencializa as funções 
respiratórias

Melhora a circulação e 
oxigenação do sangue

Imunidade



Relação mãe-bebê (o esperado..)

Mãe

• Ver seu bebê, ouvir seu 
choro, senti-lo, dar boas 
vindas ao ‘seio da 
família’ 

• Mãe tem benefícios 
fisiológicos e 
psicológicos

Bebê

• Contato com a mãe, 
sentir o calor dela, 
estimulação cutânea e 
sugar seu seio.

• Filho tem benefícios 
vitais e psicológicos

Tranquilidade



Relação mãe-bebê  

• Filho insatisfeito, na fase adulta vai preferir beliscar, rejeitará 
alimento, passivo em frente ao alimento, obesidade

Mãe ansiosa com 
preocupação em dar de 

comer

• Ambivalência que se manisfesta por vômito, vontade de tomar, 
incorporar, introjetar e ao mesmo tempo rejeitar (bulimia)

Mãe com comportamento 
alimentar inadequado

>> a mãe é objeto de amor, sua perda simbólica ou real causa no desenvolvimento psico-afetivo uma 
condição depressiva, sendo uma de suas manifestações: o ciúme. Visto que a ‘agressividade’ erótica 
oral do bebê para com o seio da mãe satisfaz sua fome (necessidade primária), a frustação dessa 
agressividade dá origem a ‘destruição oral’.

“A biopatia humana, na verdade, nada mais é do que a soma total de todas as distorções dos modos de expressão naturais do organismo vivo” Análise do Caráter (334)



Relação mãe-bebê  

>> Mãe e bebê são programados para ter o máximo de contato no início, sendo a mãe já preparada para 
suprir as necessidades de seu filho;

>> Quando o bebê está mamando no seio materno, ouve o som dos bastidores cardíacos (coração) e a 
respiração da mãe. Essas sensações são muito familiares ao bebê, pois eram percebidas quando ele estava 
no útero;

>> Isso acalma o bebê, gerando bem-estar e a sensação de carinho, o que colabora para o seu 
desenvolvimento emocional e linguístico (linguagem)  

Passo antinatural

Sai “o leite da bondade humana” 



Relação mãe-bebê  

>> Importante um ambiente emocional seguro e amoroso;

>> O que fica estipulado no relacionamento de amamentação constituiu o fundamento para o ulterior 
desenvolvimento de todos os relacionamentos sociais humanos;

>> A comunicação que o bebê recebe através do calor da pele da mão se torna a primeira experiência 
socializadora de sua vida;

>> Chupar o polegar é em muitos casos um ato destinado à perpetuar o prazer que a criança viveu ao 
chupar o seio



Relação mãe-bebê (envolve..)

 Exagero ou Escassez

 Quantidade de solicitações do bebê

 Ritmo de mamada pelo bebê

 Manuseio da mãe

 Alimentações arbitrárias

 Horário

 Quantidade de contato físico

 Aceitação do bebê por parte da mãe

 Estabilidade materna

 Ajustamento conjugal



Teoria do Apego (ideia central)

Recém 
nascido

• Sistema primitivo do 
choro, sucção, 
agarramento e orientação

Semanas 
Depois

• o sorriso, balbuciação

Meses 
mais tarde

•Engatinhar 
e andar

Bebê nasce com um certo numero de sistemas comportamentais prontos para serem ativados por estímulos

Estes estímulos são enfraquecidos ou fortalecidos

Os padrões MOTORES são bem elaborados 

com tendência a responder de maneira 

especial a estímulos:

 Auditivo

 Visual

 Táteis e Sinestésicos

resultando ..



Teoria do Apego (fases)

Sistema altamente DISCRIMINATÓRIO e REFINADO ao longo da infância e da vida, sendo os 
MEDIADORES DO APEGO

• Nascimento até 8 (mínimo) ou 12 (máximo) semanas. (+) só se a condição for desfavorável (NÃO TEM APEGO)

• Orientação e sinais com discriminação limitada da figura, limitada aos estímulos olfativos e auditivos

• Respostas amistosas (ex: para de chorar quando ouve ou vê alguém)
Fase 1

• A partir de 12 semanas e dura aproximadamente 6 meses. (+) só se a condição for desfavorável (APEGO EM SITUAÇÕES)

• Orientação e sinais voltados para (1) ou mais de uma figura discriminada 

• Respostas amistosas porém de forma mais acentuada, voltada mais à figura materna do que outras pessoas
Fase 2

• A partir de 6/7 meses até 2º/3º ano de vida. (APEGO SE TORNA EVIDENTE)

• Manutenção da proximidade com uma figura discriminada, no modo como trata as pessoas e no repertório de respostas

• Respostas para algumas pessoas de forma amistosa e para outras não. Relação com a mãe em termos de correção p/ meta
Fase 3

• Surgimento de uma parceria corrigida para meta ( APEGO SE MANTÉM DENTRO DESSE ASPECTO), utilizando-se de MAPAS 
COGNITIVOS (mão passa a ser o outro)

• A criança passa a INFERIR VALOR  sobre as metas fixadas pela mãe e planos para atingí-los. Visão mais refinada.
Fase 4



Teoria do Apego (em suma)

Bebê nasce 

e tem todo o sistema 
sensorial funcionando

Poucos dias sente 
cheiros e vozes 

diferentes

Girando a cabeça e 
sugando ele vai 
demostrando 

preferencia a mãe

A visão vai se 
fortalecendo

Fixa-se a uma luz e 
segue-a e em poucas 

semanas segue 
padrões

Segue as formas de 
comportamento 
mediadoras do 

APEGO Mediadores do APEGO:

 Equipamento perceptual (o modo de 

orientação) 

 Equipamento efetor (mãos, pés, cabeça 

e boca)

 Equipamento sinalizador (chorar, sorrir, 

balbuciar e gesticular)



Teoria do Apego (atualização dentro do tcc)

Terapia do Esquema de Jeffrey Young tem como base a teoria da vinculação dos seres (teoria do apego). Ele 
entende que as crianças tem necessidades essências e quando essas necessidades não são atendidas a 

criança desenvolve esquemas disfuncionais (uma forma de auto-proteção) 

• Desejo pelo cuidador, proximidade, tolera estranhos, expressa confiançaSeguro

• Desestabiliza-se na frente do cuidador, reluta em receber aconchego, embora 
necessite dele. Parece sempre insatisfeito

Inseguro (ansioso 
e ambivalente)

• Não se esforça em manter contato. Não costuma distinguir o cuidador de um 
estranho

O inseguro 
evitativo

• Quando ocorre maus tratos a criança recebe informações ambígua
Apego 

desorganizado



Formação do Eu – eu não eu (Erika)



Período Simbiótico (Erika)


