
O CHUPETE 
A utilización do chupete permite que os bebés e os nenos pequenos teñan unha 
sensación reconfortante; sin embargo, debemos saber que hai que facer un uso 
moderado e axeitado do mesmo. 
 
Respecto as indicacións xerais para o uso do chupete, ter en conta: 
 
-Non é recomendable o uso do chupete en nenos menores de un mes, xa que o risco 
de aspiración do vómito é maior en un neno pequeno con chupete que sin él. 
-Cando o neno chora, non debemos intentar calmalo endulzando o chupete con azucar 
ou outro tipo de sustancias doces, xa que pode provocar a aparición de caries. 
-Non usar o chupete para calmar as ganas de comer do neno ou para retrasar unha 
toma ata unha hora determinada. 
-Non colgar o chupete ao cuello do neno con fios ou cadeas largas, senon con pinzas 
que se agarren á roupa que resultan máis seguros. 
-Se o neno morde ou mastica o chupete cos dentes, é mellor que non o use, porque 
un chupete deteriorado e mordisqueado tamén pode supoñer un perigo. 
-É conveniente limitar o uso do chupete nos lactantes e nenos pequenos que 
presentan otite crónica ou otite de repetición, xa que pode aumentar o risco de 
infeccións adquiridas por vía respiratoria e que posteriormente poden afectar ao oído. 
-Os nenos con cólico non deben utilizar o chupete xa que podemos favorecer que 
traguen máis gases aumentando os problemas intestinales. 
 
O uso excesivamente prolongado do chupete pode producir distintas problemáticas 
non desexables no desenvolvemento do neno: 
 
 -Os dentes centrais inferiores desvianse hacia dentro. 
 -Os dentes centrais superiores separanse e desvíanse hacia fora. 
 -Deformase e estreitase o paladar 

-As arcadas dentarias, inferiores e superiores, desaxuntanse e perden a 
alineación correcta co que o neno pode ter problemas para morder os 
alimentos correctamente. 
-Aparecen dificultades de linguaxe para articular correctamente aqueles 
sonidos nos que interveñen os órganos fonadores distorsionados polo uso 
excesivo do chupete (dentes, paladar, labios, etc) 

 
Consellos prácticos para a retirada do chupete: 
 
Non hai unha resposta xeral que sirva para todos os nenos, non obstante, podemos 
considerar os seguintes aspectos: 
 
-É conveniente aproveitar un momento de estabilidade familiar, na que non se de 
ningun posible factor de estrés. 
-Non recurrir a castigos ou medidas de reproche. 
-Tratar de que o neno participe activamente na decisión de abandonar o chupete, 
elexindo, por exemplo entre: tiralo a basura, mandalo por correo a casa de alguen, 
deixalo debaixo da cama para que o recolla o “ratoncillo Pérez”, etc. 
-A nenos máis maiores, podemos explicarlle (por exemplo, o pediatra ou o dentista) de 
maneira sencilla as desventaxas de usar o chupete. 
-Se despois de deixar o chupete, o neno volve a pedilo, debemos ser firmes e non 
ceder ante a decisión tomada. 
 


