Até o dedo e o mordedor são mais recomendados do que a chupeta - Minha Vida
ASSINE 0800 703 3000

Pág. 1

BATE -PAPO E-MAIL SAC

BUSCAR

Busque aqui

Nosso conteúdo

VOIP

E- MAIL GRÁTIS

RSS

Shopping

SHOPPING

ÍNDICE PRINCIPAL

O que é RSS ?
Acesse sua Central do Assinante
Conheça o Dieta e Saúde

Alimentação
Página Inicial

Fitness

Beleza

Saúde

Família

Bem-estar

TV Minha
Vida

Receitas

Especialistas

Dieta e
Saúde

Família
Até o dedo e o mordedor são mais recomendados do que a
chupeta
Problemas ortodônticos, de fala e infecções são relacionados ao uso do acessório

Faça sua avaliação gratuita
e descubra como emagrecer
com saúde
Seu peso (kg)

(ex:65 ,5)

Sua altura ( m)

(ex:1,62 )

Mais sobre

Família

Guia da gestante
Guia do bebê

Por Ana Maria Madeira

enviar
para
amigos

retweet

tamanho da letra :

A-

2

Facebook

RSS

Avalie esta matéria
64 votos

A+

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.
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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.
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chupeta que melhora!", diz o pediatra. Nos
complicados casos de cólicas, vale tentar
Escolha a fralda certa
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.

Saiba Mais

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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