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No quesito desenvolvimento infantil,
chupeta é sinônimo de polêmica.
Muitas crenças estão envolvidas no
uso deste acessório: ela poderia
reforçar a musculatura da boca do
neném, acalmá-lo e até "ensinar" a
sugar melhor o peito da mãe. Ela
tornou-se algo cultural: as bonecas
vêm com chupetas e algumas só
param de chorar se o pedaço de
plástico for encaixado em sua boca.

O pediatra Luciano Borges, da
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), desaconselha absolutamente esse acessório. "Durante séculos os bebês
viveram sem chupetas e viveram bem. Algo que não é natural , não pode fazer bem
às crianças", afirma o médico. Um dos grandes problemas se dá para a mãe: o
movimento de sucção necessário para pegar a chupeta é diferente do movimento
para sugar o peito. Isso pode causar uma "confusão de bico", na qual o bebê acaba
sugando o seio de forma errada, podendo causar até fissuras no seio e correndo o
risco de retirar menos leite do que necessita. "Muitas mães chegam aos consultórios
dizendo que acham que seu leite está fraco e que o bebê vive faminto quando, na
verdade, ele está sugando o leite inadequadamente", diz o especialista. 

Além disso, o ato de chupar a chupeta
pode fazer a criança engolir mais ar,
causando gases e cólicas, ou uma
infecção devido a germes na chupeta,
que estão lá mesmo que ela seja limpa.
"Há inclusive estudos que mostram que o
plástico das chupetas poderia aumentar
as chances de câncer", completa o
médico. Outro fator negativo são os
problemas ortodônticos que a chupeta
pode causar: a arcada dentária se fecha,
devido à subida do palato (empurrado
pelo bico), ou os dentes ficam abertos, a
boca seca, por conta da entrada
constante de ar, facilitando o surgimento
de cáries e o ar que entra pela boca

contém mais impurezas, pois não é filtrado como aquele que entra pelo nariz, o que
pode causar laringite, rinite ou sinusite. E esses deslocamentos dos dentes podem
ainda causar problemas na fala.
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Existe a crença de que a chupeta acalma o bebê. Isso também é mito, segundo o
pediatra. "O bebê para de chorar, porque está entretido com a sucção, mas muitas
outras coisas acalmam, como por exemplo, os doces, e não é por isso que os pais
possam oferecer aos bebês chocolates e balas a todo o momento", afirma Luciano
Borges.  

Mas, afinal, o que fazer?

Qual é a saída prática para a hora do
choro ou birra incontroláveis? Não existe
solução prática, bebês exigem máxima
atenção e não uma padronização de
cuidados do tipo : "está chorando? Dá a
chupeta que melhora!", diz o pediatra. Nos
complicados casos de cólicas, vale tentar
mudar a posição em que o bebê está
deitado ou fazer o exercício de mexer suas
perninhas em movimento de bicicleta. A

mamadeira pode trazer os mesmos prejuízos, sendo assim, logo após parar de
amamentar a criança (idealmente por volta dos dois anos) os pais devem oferecer o
copo, no lugar das mamadeiras.

Muitos pais dão a chupeta quando o bebê está viciado em chupar o dedo. "Entre o
dedo e a chupeta, de imediato, é melhor deixar a criança com o dedo, pois pelo
menos não traz tantas complicações ortodônticas e infecções", afirma o especialista
da SBP. Caso a criança não queira largar o dedo, ofereça mordedores, pois eles não
viciam, por não envolver o mecanismo de sucção.  
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