
CHUPETA 

As nossas mentes têm a capacidade excecional em transformar e associar imagens às 

palavras. Portanto, quando falamos de bebés, a nossa mente transporta-nos em 

imagens de recém-nascidos, fraldas, berços, biberões e CHUPETAS! 

Mas o que tem de tão especial este pequeno objeto?! 

De geração em geração, esse conceito é passado, quase como um ensinamento, sendo 

que existe toda uma rotina social da introdução da chupeta na vida da criança e famílias.  

 

Usar chupeta é ou não prejudicial? 

Desde há muito um motivo de discórdia entre famílias e os profissionais de saúde.  

Existem várias investigações que estudam a sua utilização e defendem que o uso da 

chupeta só deve ocorrer em algumas situações, como a sua utilização durante o sono, 

já que consideram importante a sua sucção para diminuir o risco da síndrome de morte 

súbita durante os primeiros dias de vida do recém-nascido.  

Outras concluem que se ocorrer a sucção da chupeta antes das 4 - 6 semanas de vida do 

bebé, poderá causar interferência na rotina de aleitamento materno, impedindo deste 

modo que a sucção seja feita unicamente no seio da mãe.  

O uso da chupeta deve ser utilizado com moderação. Os pais devem e têm de pesquisar 

e informar-se sobre qual o tipo de chupeta a ser utilizada, assim como, o modelo e o 

material confecionado, para que sejam adequados à anatomia da criança, de modo a 

evitar o surgimento de problemas.  

 

Quais são os problemas associados à chupeta? 

As crianças estão em constante desenvolvimento, ou seja, crescimentos dos ossos e dos 

músculos. A nível da boca, o uso da chupeta poderá fazer com que a configuração entre 

a arcada dentária superior e inferior (dentes de cima e de baixo) se afaste, deixando um 

espaço chamado de mordida aberta (“buraquinho”). Associada a esta alteração, está 

também a alteração do posicionamento da língua dentro da cavidade oral. Esta 

alteração na boca é favorável ao surgimento de dificuldades de produção de alguns sons 

da fala (ex. “sopinha de massa”) e, nalguns casos, dificuldades mastigatórias e de 

deglutição.  



Para além destas alterações, existem também, alterações associadas ao nível da 

respiração, já que já que ocorre alteração da postura dos lábios, língua e mandíbula, e 

no qual as crianças apresentam uma respiração predominantemente oral em vez de 

nasal. Portanto o uso de chupeta numa criança com vários dentes, torna-se prejudicial. 

 

Há alguma idade específica para deixar a chupeta? Vai trazer problemas associados ao 

seu uso intensivo? 

Vários estudos indicam que a criança deverá abandonar o hábito da chupeta e outros 

hábitos de sucção a partir dos dois anos de idade, de modo a não ocorrer alterações 

orofaciais, assim como o uso constante e prolongado da chupeta após os três anos de 

idade, causa efeitos nocivos para as crianças.  

Todo o crescimento dos ossos da face é afetado, por exemplo, muitas das vezes que o 

nariz assume uma forma estreita e o septo nasal (separação interior do nariz) fica 

desviado, favorecendo uma maior probabilidade do aparecimento de patologias como 

rinites, bronquites ou sinusites, entre outras. 

Outra consequência importante do seu uso está ligado ao desmame prematuro, uma 

vez que poderá alterar a forma como a língua se comporta perante a sucção do seio, 

uma vez que será diferente perante a chupeta, o que pode fazer com que a criança deixe 

de ser capaz de fazer uma eficaz sucção na amamentação. 

 

Quais são desvantagens na sua utilização? 

Desmame precoce, que impede a criança de usufruir dos benefícios inerentes ao 

aleitamento materno, e pode, nalguns casos, desencadear malformações orofaciais, 

nomeadamente ao nível da arcada dentária.  

 

Quando existem alterações devido ao uso prolongado da chupeta, é importante que a 

criança seja seguida por uma equipa multidisciplinar, composta por: Terapeuta da Fala, 

Médico Dentista ou Ortodontista e Médico Otorrinolarringologista. 
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