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RESUMO 

 

A sucção de chupeta é um hábito não nutritivo muito comum entre as crianças. 
Seu uso de forma inadequada pode ser considerado um fator em potencial 
para o desenvolvimento da má oclusão e alterações bucais de ordem 
miofuncional. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o 
hábito de sucção de chupeta e os efeitos nocivos à oclusão e alterações 
miofuncionais em função da frequência e duração do hábito. Foi um estudo 
transversal, realizado com 84 crianças de dois a cinco anos, de um Centro de 
Educação Infantil municipal, e seus pais/responsáveis. Os pais responderam 
um questionário a cerca do hábito e as crianças foram submetidas a avaliações 
clínicas. Para a análise estatística, utilizou-se a Regressão de Poisson e 
Regressão Logística Multinomial, sendo verificado que as crianças que 
possuem o hábito de sucção de chupeta apresentaram risco 11,33 vezes maior 
de apresentarem mordida aberta anterior, risco de 4,44 vezes de possuírem 
mordida cruzada posterior, 2,66 vezes de desenvolverem sobressaliência 
aumentada, 2,53 vezes de apresentarem relação canina alterada, risco de 2,33 
vezes de apresentarem má oclusão, quando comparadas às crianças que 
nunca usaram chupeta. Sendo estes resultados todos estatisticamente 
significantes. Em relação às alterações miofuncionais orais, as crianças que 
chupavam chupeta, apresentaram risco de 1,29 vezes maior para 
apresentarem formato de palato duro inadequado, 1,27 vezes de terem 
deglutição alterada, risco de 1,17 vezes maior de apresentarem postura de 
lábios em repouso entreabertos, 1,15 vezes para postura de língua 
inadequada, em comparação com aquelas que nunca usaram. Na análise 
multivariada os valores de risco para mordida aberta anterior, mordida cruzada 
posterior, formato de palato duro inadequado e deglutição alterada, foram 
confirmados. Tanto a duração quanto a frequência do hábito de sucção de 
chupeta, influenciaram o aumento do risco para o desenvolvimento de mordida 
aberta anterior, mordida cruzada posterior, formato de palato duro inadequado 
e deglutição alterada.   
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