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Este informativo foi baseado em
um estudo de revisão sistemática
publicada pela Editora Blackwell
da Ásia, conduzido pelo Centro
de Enfermagem e Obstetrícia
Baseada em Evidências da
Austrália Ocidental, um Centro
Colaborador do Instituto Joanna
Briggs.1 As referências primárias
incluídas na revisão sistemática
deste informativo estão
disponíveis online em
www.blackwell-sinergy.com e

Fonte de informação
Este Folheto Informativo 

apresenta:

• Uso de chupeta e má 

oclusão dentária

Grau D: Efetividade 
estabelecida com limitações

Grau E: Efetividade não 
demonstrada

www.blackwell-sinergy.com e
para os membros do Instituto
Joanna Briggs na homepage:

www.joannabriggs.edu.au

Antecedentes
para evitar a sucção dos dedos e
outros objetos e como ajuda no
desmame. Relatos sobre uso de
objetos de sucção por crianças
aparecem tanto no inicio quanto
no final do século XV. Saquinhos
de linho cheios de pão, leite e
açúcar eram usados para
alimentar e confortar as crianças

era usado no inicio do século XIX.
A primeira patente de mamilo de
borracha da Índia que lembra as
chupetas atuais foi descrita em
1845 enquanto a prática de
mergulhar o protótipo em uma
variedade de soluções adocicadas
para torná-lo uma chupeta mais
efetiva, foi primeiramente

A chupeta é um objeto oferecido ao
bebê para que sugue de modo que
se sinta confortável e permaneça
quieto. Chupetas são conhecidas
como tranquilizadora e consoladora
e são usadas largamente para
tranquilizar ou acalmar uma criança
que está chorando.
As chupetas também são usadas
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Estudos incluídos e
qualidade das evidências

descrito em 1927. Atualmente, chupetas são
feitas de látex ou silicone e existem
diferentes formatos e tamanhos. O bico
pode ser longo ou curto, com formato
redondo ou ou com o final da ponta
achatado. O bico é protegido por um escudo
para evitar sua deglutição ou sufocamento.
O uso da chupeta varia entre as culturas,
sociedades e comunidades. As razões pelas
quais os cuidadores decidem usar a chupeta
são muitas e variadas, baseadas na cultura,
na experiência prática, políticas de
assistência à saúde, conselhos e,
ocasionalmente, na pesquisa. Muitas
enfermeiras de saúde da criança e
obstetrizes aconselham ao não uso da

Os estudos incluídos na revisão eram com
participantes que nasceram ao termo, crianças
saudáveis, até a idade de 16 anos.
Estudos com pré-termo, crianças com doenças
graves ou malformações congênitas foram excluídos
(no entanto, alguns estudos de população total
incluíram essas crianças). Como muito poucos
ensaios clínicos randomizados (ECR) com uso de
chupeta foram conduzidos, estudos epidemiológicos
observacionais, especificamente coortes prospectivas
e no caso de pesquisas sobre SIDS, estudos de caso-
controle foram incluídos na revisão.obstetrizes aconselham ao não uso da

chupeta. Este conselho não é baseado em
razões consistentes e coerentes, mas
muitas vezes baseadas na própria
experiência profissional ou que
simplesmente é um problema de escolha
dos pais. Uma revisão preliminar indicou
que o uso da chupeta pode levar a efeitos
negativos, tais como redução do tempo de
duração da amamentação, infecção e má
oclusão dental. Por outro lado, o uso da
chupeta pode reduzir o risco de Síndrome
de Morte Súbita na Infância (SMSI).

controle foram incluídos na revisão.
Pesquisas puramente descritivas e estudos
transversais foram excluídos, assim como os estudos
qualitativos e todas as outras formas de evidência.
Estes estudos não atenderam os requisitos do tempo
apropriado do evento ou não relataram a estimativa
da força da associação. Os estudos incluídos na
revisão final foram os publicados no período
de 10 anos (1993-2003). A grande maioria da
literatura foi publicada na década de 1990,
contribuições substanciais foram extraídas da
literatura sobre aleitamento materno. Foram incluídos
doze estudos de coorte, seis casos-controles e dois
ECR.
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Resumo dos achados 
Uso da chupeta e 
aleitamento materno

Uma pesquisa detalhada da
literatura mostrou que a
amamentação tem um
papel fundamental na saúde
da criança e no
desenvolvimento.
Amamentação leva a
aumentar o vínculo mãe-bebê
e o leite humano é o alimento
mais adequado para todas as
crianças. O uso de chupeta

expressamente para
investigar a relação do uso de
chupeta com a
amamentação. Portanto, o
uso de chupeta foi definido e
medido de forma
inconsistente. Ambos, a
exclusividade e duração do
aleitamento materno, foram
empregados como medidas
de resultado, mas as
definições também variaram
consideravelmente. Além
disso, a diferença entre o
aleitamento materno

Todos, exceto um estudo,
relataram que o uso de chupeta
foi associado com uma redução
na duração da amamentação ou
exclusividade. Os dados
sugerem que o uso muito pouco
frequente não pode ter qualquer
impacto negativo global sobre a
amamentação. Há duas
possíveis explicações para o
achado consistente de uma
associação entre uso de chupeta
e resultados negativos de
amamentação. Primeiro, é

crianças. O uso de chupeta
tem sido apontado como um
entrave ao aleitamento
materno por algum tempo,
levando à alimentação parcial
em vez de exclusiva e/ou a
menor duração. A revisão
sistemática centrou-se na
evidência acumulada para
uma relação causal entre o
uso da chupeta e
comportamento de
interrupção da amamentação.
Dez estudos preencheram os
critérios de inclusão, incluindo
dois ECRs e oito estudos de
coorte. Estes estudos foram
realizados entre 1995 e 2003,
em uma grande variedade de
cenários (Austrália, Brasil,
Canadá, Itália, Nova
Zelândia, Suécia e EUA),
envolvendo participantes da
pesquisa de diversos estratos
socioeconômicos e culturais.

aleitamento materno
exclusivo (leite materno como
única fonte de leite, com raras
suplementações com água,
suco ou outro fluídos) e
aleitamento parcial (uma
combinação de leite e outros
fórmulas infantis ou leite,
além de outros suplementos
de água, suco, etc) não foram
uniformemente identificados.
Integralidade de seguimento
foi identificada, mas os dados
perdidos não foram
uniformemente identificados e
explicados. Quando as
comparações foram feitas
entre os participantes e não
participantes houve algum
viés para as famílias de nível
socioeconômico mais alto. A
análise multivariada foi

amamentação. Primeiro, é
perfeitamente plausível que o
uso de chupeta diminua a
amamentação. O reflexo de
sucção inato no bebê é satisfeito
com a chupeta, diminuindo ou
eliminando o desejo de contato
com o mamilo e mama. Em
segundo lugar, uso de chupeta
não causa uma redução do
aleitamento materno, é
simplesmente um marcador para
o desenvolvimento socio
económico, demográfico,
psicossocial e fatores culturais
que determinam tanto uso de
chupetas e quanto a
amamentação. Um argumento
alternativo que a interrupção do
aleitamento materno leva a
uso de chupeta não foi
identificado até o momento.socioeconômicos e culturais.

Binômios de mães-bebês
foram recrutados em
hospitais e clínicas de saúde
e aleatoriamente a partir de
populações selecionadas. O
tempo de seguimento variou
de quatro semanas até a
cessação do aleitamento
materno que para um estudo
foi além do primeiro ano.
Tanto o nível de contato
quanto a frequência de
contato com o informante, a
mãe da criança, foram
bastante diferentes. Poucos
estudos foram iniciados

análise multivariada foi
realizada na maioria dos
estudos, com algumas
incluindo um grande número
de variáveis
sociodemográficas,
obstétricas e covariáveis
infantis e outros, incluindo
apenas instrução e idade
materna. Dado a
inconsistência das definições
e medição de resultados, a
relação entre uso de chupeta
e aleitamento materno foi
expressa em muitas formas
diferentes e a meta-análise
não era adequada.
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Síndrome da morte súbita infantil (SMSI) é uma
das principais classificações de mortalidade em
crianças entre um mês e um ano de idade em
países ocidentais industrializados. A etiologia da
SMSI é mal compreendida, no entanto, a
investigação epidemiológica identificou uma
série de fatores   e práticas modificáveis de
cuidados infantis que parecem aumentar ou
diminuir o risco. Algumas práticas relatadas para
reduzir o risco de SMSI incluem: aleitamento
materno, compartilhamento do quarto e uso de
chupeta.

Seis estudos de caso-controle publicados
preencheram os critérios de inclusão. A
pesquisa foi realizada com informações
recolhidas entre 1984 e 1999 na Noruega,

Uso de chupeta e SMSI

recolhidas entre 1984 e 1999 na Noruega,
Reino Unido, Nova Zelândia, Holanda e EUA.
Os casos foram crianças que morreram de
SMSI. Todos os controles foram selecionados na
comunidade e a proporção de casos em relação
aos controles variou entre 1:1 e 4:1. Ao todo,
com exceção de um estudo, os controles foram
pareados aos casos em relação a fatores como
idade, sexo, momento do nascimento e região. A
informação sobre uso de chupeta foi obtida a
partir de uma variedade de fontes, incluindo:
registros hospitalares e de pré-natal,
investigação do contexto da morte, entrevista e
questionário.

Na maioria dos estudos os resultados foram
determinados pelo post-mortem. O uso de
chupeta foi, mais uma vez, definido e medido de
forma inconsistente. Cinco estudos referiram uso
de chupeta no "último" sono para os casos de
SMSI, e sono de "referência" para os controles,
pareados à hora da morte do caso. Todos os
estudos controlaram os fatores de confusão por
pareamento e/ou por meio de análise

No que diz respeito ao uso da chupeta no último sono
(caso SMSI) ou sono de referência (controle), todos
os cinco estudos de resultados multivariados
encontraram significativamente mais controles (não
SMSI) com uso de chupeta em comparação com os
casos (SMSI). Ou seja, o uso de chupeta foi
associado com uma redução da incidência de SMSI.
Os resultados indicam que o risco de SMSI para as
crianças que não usaram chupeta no último sono ou
sono de referência foi, pelo menos, duas vezes e
possivelmente cinco vezes maior que o risco para as
crianças que usaram chupeta.

Vários mecanismos causais têm sido propostos para
explicar o achado da relação entre uso de chupeta e

Resumo dos achados

pareamento e/ou por meio de análise
multivariada. De modo geral, os fatores pré-
natais e pós-natais, bem como práticas de
cuidado infantil e materna, questões familiares e
socioeconômicas foram consideradas.

explicar o achado da relação entre uso de chupeta e
o risco de SMSI, incluindo: a presença da chupeta
pode proteger as vias aéreas do bebê; sucção de
chupeta ou apenas a presença de uma chupeta pode
diminuir o risco de apneia; e o uso de chupeta pode
reduzir o alto risco de comportamentos de sono tais
como a posição prona ao dormir. Porém a maioria
dos pesquisadores e clínicos é relutante em
promover ativamente o uso de chupetas na ausência
de adequado conhecimento sobre os mecanismos
reais relacionados ao uso de chupeta e SMSI .
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Uso da chupeta e infecção

Tem sido sugerido que o uso de chupeta está
associado à infecção gastro-intestinal, dos
tratos respiratório superior e inferior e cárie
dentária.

Dezoito artigos que investigaram a relação entre
uso de chupeta e infecção foram revisados.
Destes, apenas quatro preenchiam os critérios
de inclusão. Um estudo de coorte analisou a
possível associação entre uso de chupeta e
otite média aguda. Outro estudo de coorte
verificou a associação entre uso de chupeta e

A relação do uso da chupeta e má oclusão
dentária tem sido um tema de grande
interesse para os cirurgiões-dentistas e
profissionais de saúde da criança durante muitos
anos. Quarenta e sete artigos que investigaram
essa relação foram encontrados. Destes, cinco
eram estudos de coorte e um estudo caso-
controle. Não houve ECR. Foram excluídos os
artigos, na maior parte eram série de casos
e estudos transversais. Não somente um estudo
de coorte ou caso-controle relatou uma medida
de associação, como uma estimativa do risco
relativo. Por isso não foi possível incluir esses
estudos na revisão final.

Uso da chupeta e má oclusão 
dentaria

verificou a associação entre uso de chupeta e
infecção odontológica que levou à cárie
dentária. Dois estudos de coorte de nascimento
investigaram a associação entre uso de chupeta
e uma gama de desfechos, em diferentes
idades, incluindo sintomas respiratórios,
problemas de ouvido, sintomas gastrointestinais
e outros sintomas de infecção. Nesses dois
estudos os desfechos analisados foram "apenas
sintomas" e não infecções diagnosticadas.

Dos quatro estudos que atenderam os critérios
de seleção, três relataram associação positiva
entre uso de chupeta e infecção. Por outro lado,
o quarto estudo não encontrou associação
positiva entre uso de chupeta aos 15 meses de
idade e uma variedade de infecções entre as
idades de 6 e 18 meses.

estudos na revisão final.

Resumo dos resultados

Devido à ausência de estudos adequados,
conclusões não podem ser extraídas.

Resumo dos resultados

Pelo número limitado de estudos disponíveis e
variabilidade dos resultados, não puderam ser
extraídas conclusões significativas.
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Recomendações

Como o aleitamento confere uma importante vantagem para todas as crianças e a 

incidência de SMSI é muito baixa, é recomendado que os profissionais de saúde 

aconselhem aos pais a não utilização de chupetas, considerando circunstâncias 

individuais (Grau B)

Implicações para a prática

Aleitamento materno: o uso de chupeta na infância está associado a
menor duração de aleitamento e aleitamento não exclusivo. É
plausível que o uso da chupeta diminua o aleitamento materno,
mas não foi identificada uma relação causal.

SMSI: a evidência de uma relação entre uso de chupeta e redução no
risco para SIDS é consistente, embora o mecanismo exato do
efeito não seja bem compreendido.
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efeito não seja bem compreendido.

Infecção: verificou-se que, devido à escassez de estudos
epidemiológicos, nenhuma conclusão pode ser extraída da
relação entre uso de chupeta e infecção.

Má oclusão dentária: verificou-se que, devido à escassez de estudos
epidemiológicos adequados, nenhuma conclusão pode ser
extraída.
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