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Resumo: O uso de chupeta é inserido na vida de criança nos primeiros meses de vida com a justificativa de 

tranquilizar o choro infantil. Porém, com sua utilização frequente, torna um hábito bucal deletério e pode 

prejudicar o sistema estomatognático. O objetivo dessa pesquisa foi observar a frequência do uso de chupeta em 

bebês de seis meses de idade acompanhados em um projeto de extensão realizado no Hospital Regional dos 

Campos Gerais. Durante a consulta de acompanhamento, foi realizado uma ficha clínica respondida pela 

responsável, a qual consta perguntas relacionadas aos hábitos dos bebês, como o hábito de sucção de chupeta. A 

coleta foi realizada por residentes de Odontologia Hospitalar Neonatal e acadêmicos participantes do projeto. 

Durante o período de dezembro de 2017 a novembro de 2018, 101 bebês de seis meses de idade que 

compareceram ao atendimento clínico odontológico. Do número amostral, 52 bebês (51,4%) faz uso de chupeta 

nessa idade. A pesquisa relata que a prevalência do uso de chupeta por bebês de até 6 meses é alta. Salienta-se a 

importância de instruir as mães que o hábito de sucção é um hábito deletério, dessa forma, fazendo necessária a 

promoção em saúde.  
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NOME DO PROJETO 

Nós na rede: contribuições da odontologia para a educação, prevenção e 

manutenção da saúde. Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI). 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto recebem como público alvo desde a primeira 

infância até a terceira idade em diferentes grupos sociais.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto foram realizadas no Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG) e Clínica Odontológica da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O uso de chupeta é inserido nos primeiros meses de vida da criança, com a 

justificativa de acalma-lo. Porém, se a sua utilização é frequente, se torna um hábito bucal 

deletério e pode prejudicar o desenvolvimento muscular, ósseo e dentário da criança, podendo 

alterar o seu crescimento normal e prejudicar sua oclusão (SILVA, 2018). Hábitos de sucção 

nutritiva são comuns na infância e podem determinar impacto negativo no crescimento e 

desenvolvimento craniofacial. Esse tipo de sucção supre carências psicológicas e afetivas, 

promovendo sensações de bem-estar, prazer emocional, conforto e proteção.  A literatura 

enfatiza que é necessário evitar a exposição da criança à chupeta até o aleitamento materno 

estar totalmente estabelecido (FERREIRA, 2018). Orientações e estratégias de promoção de 

saúde que envolvam hábitos de sucção nutritiva e não nutritiva dependem da compreensão de 

sua rede de causalidade e fatores associados. (FERREIRA, 2018). O dano causado ao sistema 

estomatognático pelo hábito depende das variáveis: frequência, intensidade e duração do 

hábito. Todo hábito que perdurar após os três anos ou tiver alta frequência será mais deletério 

e capaz de causar oclusopatias graves (MOIMAZ, 2011). A promoção da saúde é a soma das 

ações da população, dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros setores 
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sociais e produtivos, dirigidas ao desenvolvimento das melhores condições de saúde 

individual e coletiva (SALAZAR, 2011). Nesse sentido visualiza-se a importância da 

promoção de saúde a fim de diminuir os hábitos deletérios. 

O projeto de extensão nós na rede: contribuições da odontologia para a educação, 

prevenção e manutenção da saúde, juntamente com projeto saúde bucal materno-infantil 

(SBMI), que acontece no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG), 

vinculado a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tem por objetivo disseminar e 

facilitar o acesso às práticas educativas, preventivas e curativas em saúde bucal ao grupo da 

primeira infância. O mesmo conta com a participação de acadêmicos e residentes, atuando em 

dois cenários, sendo eles o puerpério mediato e o ambulatório.  

OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa foi observar a frequência do uso de chupetas em bebês de 

seis meses de idade acompanhados em um projeto de extensão. 

METODOLOGIA 

O presente estudo é um recorte transversal aninhado a um estudo de coorte realizado 

com recém-nascidos pertencentes ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

(HURCG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa que atende a usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS), localizado no município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. A amostra foi 

composta por bebês de seis meses de idade que vieram à consulta de acompanhamento no 

ambulatório da clínica odontológica da UEPG entre os meses de dezembro de 2017 a 

novembro de 2018. Durante a consulta, foi aplicada uma ficha clínica, na qual foi respondida 

pelo responsável do bebê. Essa ficha consta com perguntas relacionadas aos hábitos de sucção 

não-nutritivo realizados pelo bebê, como o uso de chupeta. A coleta foi realizada por 

residentes de Odontologia Hospitalar Neonatal e acadêmicos participantes do projeto. Os 

dados coletados foram compilados e organizados em uma planilha, na ferramenta Microsoft 

Office Excel® 2013, que após mensuração dos resultados, estes foram apresentados por meio 

de freqüência absoluta (n) e relativa (%). Para os bebês que utilizam a chupeta, esses foram 

divididos em grupos, separados pelo tempo decorrente de quando que começaram de fazer o 
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uso. Divisão dos grupos: inicio desde o nascimento, na primeira semana, ao primeiro mês, 

segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto mês. 

RESULTADOS 

Com base na análise dos dados, tivemos durante o período de dezembro de 2017 a 

novembro de 2018 um total de 101 bebês de seis meses de idade que compareceram ao 

acompanhamento clínico odontológico. Com relação ao sexo, a prevalência no sexo 

masculino foi de 45(44,5%) e no sexo feminino de 56 (55,4%). Do número amostral, 52 bebês 

(51,4%) faz uso de chupeta nessa idade. Os dados estão explanados na Tabela 1. 

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa dos bebês com hábito de sucção não-nutritivo de 

chupeta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa relata que a prevalência do uso de chupeta por bebês de até 6 meses é alta, 

com mais de 50% dos bebês que possuem o hábito. Salienta-se a importância de instruir as 

mães que o hábito de sucção é um hábito deletério, podendo prejudicar o sistema 

estomatognático de bebês que está em fase de desenvolvimento e crescimento, dessa forma, 

fazendo necessária a promoção em saúde. O projeto de extensão é uma estratégia de ensino-

aprendizagem na prática clinica para os alunos envolvidos,  evidenciando que o 

acompanhamento ativo preventivo e educacional desde o nascimento é fundamental para 

estabelecer hábitos saudáveis. 

 

Início do hábito de 

sucção de chupeta 

Frequência Absoluta (FA) Frequência Relativa (FR) 

Desde o nascimento     27 51% 

Sétimo dia     1 1,9% 

Terceira semana  1 1,9% 

No 1º mês  5 9,6% 

2º mês  8 15,3% 

3º mês  2 3,8% 

4º mês  2 3,8% 

5º mês  3 5,7% 

6º mês  1 1,9% 

Não relatado  2 3,8% 
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APOIO 

Bolsista Fundação Araucária/PROEX/UEPG. 
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