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RESUMO 
 
A sucção é um reflexo natural presente desde a vida intrauterina. É uma manobra que a criança realiza e envolve 
várias estruturas como os lábios, bochechas e língua e está relacionada à alimentação, além de aspectos 
psicológicos do desenvolvimento. Devido aos movimentos realizados, a sucção serve como estímulo para o 
crescimento normal dos maxilares, porém, a persistência desse hábito pode gerar alterações no desenvolvimento 
estomatognático da criança, uma vez que hábitos deletérios de sucção são considerados fatores etiológicos de 
algumas maloclusões. Por meio de uma revisão de literatura, nas bases de dados MEDLINE, PUBMED, 
SCIELO, este trabalho tem por objetivo identificar a relação da sucção não nutritiva e as consequências no 
desenvolvimento craniofacial, enfatizando as principais maloclusões decorrentes de hábitos bucais deletérios 
com o propósito, de oferecer aos profissionais, subsídios para um diagnóstico precoce e a orientação aos pais 
e/ou responsáveis. 
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ABSTRACT 
 
Sucking is a natural reflex present since intrauterine life. It is a move that the child performs and involves 
various structures such as, lips, cheeks and tongue and it is related to food, nutrition, and psychological aspects 
of development. Due to the movements performed, the suction provides stimulus for normal maxillary growth, 
however, the persistence of this habit can affect the child's stomatognathic development, as deleterious habits 
suction are considered etiological factors in some malocclusions. Through a literature review in MEDLINE, 
PUBMED, SCIELO this study aims to identify the relationship of non-nutritive sucking and consequences in 
craniofacial development, emphasizing major malocclusions produced by bad oral habits in order to offer 
professional information for early diagnosis and orientation to parents and/or guardians.  
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1. INTRODUÇÃO 

A sucção é um reflexo natural, presente desde a vida intrauterina. É uma manobra que 
envolve várias estruturas como os lábios, as bochechas e a língua (ELGERSMA, 2000; 
ROMANOWSKI, 2008). Devido aos movimentos realizados, a sucção serve como estímulo para o 
crescimento normal dos maxilares e estruturas estomatognáticas. No início da vida, está relacionada à 
alimentação e nutrição da criança além de aspectos psicológicos do desenvolvimento emocional 
associados com segurança e suporte afetivo, associando esse estímulo às sensações agradáveis como 
carinho e aconchego (CORRÊA, 2005).  

A partir da 29ª semana de vida intrauterina, por meio de registros de ultrassonografia, já 
se pode observar a sucção, embora ela só esteja perfeitamente madura na 32ª semana. A maioria dos 
bebês começa a etapa de coordenação entre a boca, as mãos e os olhos, a partir do quinto mês de vida, 
com a boca tornando-se um meio de descobrir e investigar o mundo ao seu redor (SILVA, 2006). 

Existem basicamente dois tipos de sucção: uma com finalidade nutritiva e outra não-
nutritiva. A nutritiva refere-se à amamentação propriamente dita e fornece nutrientes essenciais para o 
crescimento. A não-nutritiva, como sucção de dedos e chupetas, propicia uma sensação agradável, de 
bem-estar e segurança. No entanto, esse hábito pode representar um problema para a oclusão e todo o 
sistema estomatognático da criança. Caso se mantenha por um período prolongado, esses hábitos 
deletérios de sucção são considerados fatores etiológicos de algumas maloclusões (TURGEON-
O’BRIEN et al, 1996; CUNHA et al, 1998; MACHO et al, 2012). Os hábitos de sucção podem ser 
classificados também como não compulsivos, quando são de fácil aquisição e abandono, 
acompanhando o processo de maturidade, ou compulsivos, quando estão fixados à personalidade da 
criança, sendo um refúgio quando esta se sente ameaçada. A origem dessas forças pode ser fisiológica, 
emocional ou aprendida e os danos serão determinados pela frequência, intensidade, duração e o objeto 
utilizado, bem como, a idade do sujeito na época de instalação dos hábitos (SERRA-NEGRA et al, 
1997). 

Frente ao exposto, este trabalho tem por objetivo identificar os hábitos bucais deletérios 
e enfatizar as principais maloclusões relacionadas ao uso inadequado da sucção não nutritiva, com o 
propósito de oferecer aos profissionais subsídios para diagnosticar precocemente e orientar os pais e/ou 
responsáveis. Por meio de uma revisão de literatura sobre o tema, com busca nas bases de dados 
MEDLINE, PUBMED, SCIELO no período de 2010 a 2015, procurou-se esclarecer a relação da 
sucção não nutritiva e as consequências decorrentes da permanência do hábito. 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO 

A sucção, além dos seus aspectos nutricionais, é responsável por satisfazer as 
necessidades afetivas da criança. O amadurecimento emocional é um dos requisitos básicos para que o 
desenvolvimento da criança seja saudável, porém, a permanência do hábito de sucção pode estar 
associada a efeitos deletérios em seu desenvolvimento físico e psicológico. Alguns hábitos orais como 
sucção de dedo, língua, chupeta, caneta e outros objetos podem estar associados a conflitos familiares, 
pressão escolar, estresse, irritações provocadas pela erupção dos dentes, obstrução respiratória, má 
postura, dentre outros fatores emocionais (GOMES et al, 1989; WADSWORTH et al, 1998; 
VALDINÊS et al, 2003). Percebe-se também que, devido ao cotidiano da atualidade, pais e/ou 
responsáveis não dispõem de tempo para os filhos que acabam crescendo inseguros e sem a atenção 
devida, favorecendo que hábitos de sucção não nutritivos sejam aumentados e prolongados 
(ELGERSMA, 2000; ROMANOWSKI, 2008).  
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Segundo WINNICOTT (1993) é possível que a criança se ligue a certos objetos 
inestimavelmente importantes (pano, travesseiro, brinquedo ou chupeta) como forma de união à 
realidade externa ou compartilhada e, à medida que ganha confiança, esse objeto vai perdendo 
importância. Porém, em momentos de ansiedade, a criança pode manifestar uma retomada de certos 
padrões infantis de comportamento que continuam existindo para servir de conforto (TELLES et al, 
2009). 

O uso de chupetas pelas crianças tem gerado muitos debates do ponto de vista biológico, 
entretanto, deve ser analisada também com profundidade a sua representação como um objeto social e 
um fenômeno cultural, pois expressa a experiência histórica de muitas gerações precedentes 
(DADALTO, 2013). Em geral, a chupeta faz parte do enxoval do bebê e é comprada antes mesmo da 
criança nascer (CASTILHO, 2009). 

Estudos mostram que a prevalência da sucção da chupeta é alta já no primeiro mês de 
vida, mesmo entre os bebês nascidos em hospitais que desaconselham o uso ou quando as mães são 
orientadas sobre os hábitos de sucção (SANTOS  NETO, 2009). 

O assunto é polêmico e a indicação ou contra-indicação da chupeta pode variar de 
acordo com a área profissional, seja psicólogo, dentista, fonoaudiólogo, pediatra, 
otorrinolaringologista, infectologista, etc. A maioria dos profissionais da odontologia, quando 
questionados sobre o uso da chupeta desaconselham seu uso, porém as famílias frequentemente 
oferecem a seus filhos com base no saber comum, passado de geração a geração que afirma que a 
chupeta acalma a criança (CASTILHO, 2009). 

Estudos de CUNHA et al, (1998), PASTOR et al, (2000), entre outros, afirmam que a 
chupeta passa a ser um problema quando continua sendo usada por um período prolongado. A presença 
e o grau de severidade dos efeitos nocivos da sucção não-nutritiva dependerão de alguns fatores, tais 
como duração, freqüência, intensidade, posição da chupeta na boca, idade do término do hábito, padrão 
de crescimento da criança, genética e grau de tonicidade da musculatura bucofacial (CUNHA et al, 
1998). 

Segundo DRUMOND et al, (2011) o hábito consiste na repetição constante de um ato ou 
atitude com uma determinada finalidade. Inicialmente, a ação é vista como uma atitude consciente, 
mas, com a repetição, automatiza-se, tornando-se inconsciente e resistente às mudanças (SILVA, 
2006). Nem todo hábito bucal é considerado deletério, dependendo do período da vida em que ocorre e 
de sua duração. 

Um hábito ao tornar-se persistente pode provocar alterações e interferir no padrão 
normal de crescimento facial e no desempenho das funções estomatognáticas (CZLUSNIAK et al, 
2008) podendo causar prejuízo à oclusão e desvios nos processos naturais de crescimento e 
desenvolvimento. É consenso na literatura de que nem sempre o hábito deletério, como exemplo o de 
sucção, causa maloclusão, pois, para tanto é necessário frequência, intensidade e duração prolongadas 
do hábito associados à predisposição genética que o paciente apresenta. Este conjunto de fatores que 
relaciona frequência, intensidade e duração são conhecidas como Tríade de Graber (TOMASI, 1994; 
AMARAL; SIMÃO, 2011).  

Segundo PIVA et al, (2012), hábitos de sucção entre 18 e 24 meses são considerados 
dentro da normalidade, após esse período, o uso prolongado poderá trazer risco as estruturas 
craniofaciais. De acordo com CUNHA et al, (1998) e PASTOR et al, (2000) a permanência do hábito 
de sucção de chupeta, além dos três anos de idade, pode causar efeitos deletérios no sistema 
estomatognático e a maloclusão decorrente, poderá ser perpetuada pela função anormal estabelecida.  

Os hábitos orais deletérios possuem padrões de contração muscular aprendidos de 
natureza complexa e de caráter inconsciente, que podem atuar como fatores deformadores do 
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crescimento e desenvolvimento ósseo, alteração de posições dentárias, na função respiratória e na fala, 
sendo, portanto, um importante fator etiológico das oclusopatias, uma vez que introduzem forças 
estranhas no sistema estomatognático. Estes hábitos compreendem: morder objetos, a prolongada 
sucção de dedo e/ou chupeta, a respiração oral, as funções anormais da língua durante a deglutição, a 
interposição labial e a onicofagia (MIOTTO et al, 2014). A respiração também exerce influência no 
sistema estomatognático desde o nascimento, atuando no controle das funções orofaciais e crescimento 
esquelético harmonioso. Alterações na respiração nasal, causadas por hábitos de sucção poderão 
prejudicar seu desenvolvimento. A respiração oral, por exemplo, está relacionada às alterações 
craniofaciais e oclusais (ALMEIDA et al, 2006).  

Um aspecto relevante relacionado à etiologia do hábito é a duração da amamentação, 
pois crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentam maior risco de 
permanência do hábito de sucção de chupeta (HOLANDA et al, 2009; TELLES et al, 2009). Neste 
sentido ROCHA (2009) estudou a relação da sucção de chupeta ao desmame precoce e afirma que a 
sucção não nutritiva apresenta mais efeitos deletérios do que benéficos por impedir o estabelecimento 
da mamada e induzir o desmame precoce ao ser oferecida nos momentos em que a criança chora, pois o 
espaçamento entre as mamadas diminui o estímulo à produção do leite. LINDSTEN e LARSSON 
(2009), em estudo na Suécia, demonstram que atualmente as mães estão bem informadas sobre 
aleitamento materno, mas a vida moderna torna difícil para a mulher seguir a tradicional forma de criar 
os filhos, oferecendo-lhes a oportunidade de mamar o quanto quiserem. 

As oclusopatias, subsistem com problemas hereditários e/ou ambientais. Fatores 
hereditários são determinados na concepção e só podem ser identificados seus efeitos, porém, não sua 
causa. Os fatores ambientais e locais são aqueles produzidos pelo meio, tais como os hábitos orais que 
podem atuar como fatores deformadores do crescimento e desenvolvimento ósseo sendo um importante 
fator etiológico das oclusopatias. Uma das oclusopatias frequentemente encontradas em crianças com 
hábitos de sucção prolongado de chupeta é a mordida aberta, que é uma deficiência no contato vertical 
normal entre os dentes antagonistas, podendo manifestar-se numa região limitada ou, mais raramente, 
em todo o arco dentário, onde o tratamento torna-se mais difícil de ser corrigido e seus resultados finais 
mostram-se menos estáveis. Se a falta de contato dos dentes localiza-se na região de incisivos e/ou 
caninos, quando a oclusão está em relação cêntrica, esta passa a ser denominada (MAA) Mordida 
Aberta Anterior (MIOTTO et al, 2014). 

Segundo MARGOLIS (1980) a orientação quanto ao tipo de chupeta a ser empregada, 
recomenda-se a ortodôntica, porque possui bicos com formatos mais próximos à forma de seio materno 
durante a amamentação. A promoção dos bicos ortodônticos é fundamentada na semelhança do esforço 
muscular que produz quando comparado à amamentação natural (AIDAR et al, 1995). Devido ao seu 
formato anatômico, ela se adapta ao palato e ajusta-se bem à língua, acompanhando o movimento de 
sucção nutritiva (CUNHA et al, 1998). Em muitos casos foram substituídas as chupetas do modelo 
convencional pela ortodôntica (RUTRICK, 1974 e MARGOLIS, 1980). Atualmente, é grande a oferta 
destes modelos no comércio, havendo a divulgação de que seria menos prejudicial à cavidade bucal do 
que as chupetas convencionais. Porém, já foram relatados tratamento de correção de mordida aberta e 
cruzada associado ao uso de chupetas de modelo ortodôntico (RUTRICK, 1974; MARGOLIS, 1980). 
Na realidade, poucos trabalhos são conclusivos quando comparado os efeitos do uso de chupetas 
convencionais e ortodônticas.  

Estudos de MESOMO e LOSSO (2004) avaliaram 119 crianças de 3 a 6 anos 
incompletos comparando o uso deletério de chupeta convencional e ortodôntica. Segundo a pesquisa 
não foram apresentadas vantagens sobre o uso de chupetas com formato ortodôntica da convencionais 
com uso prolongado. 
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A maloclusão, pela sua elevada prevalência na população, é considerada atualmente um 
problema de saúde pública. Estudos sobre a prevalência de maloclusões entre crianças com hábitos de 
sucção apresentam resultados que variam de 43% a 90%, sendo o hábito de sucção de chupeta mais 
frequente do que a sucção digital (CALISTI et al, 1960; SVEDMYR, 1979; MESOMO; LOSSO, 
2004). Considerando a associação entre hábitos bucais deletérios e más oclusões, o conhecimento da 
epidemiologia das alterações oclusais em crianças portadoras de sucção não nutritiva pode contribuir 
com a instituição de políticas públicas (BOECK et al, 2013). 

Estudos têm demonstrado um considerável impacto negativo das maloclusões dentárias 
causadas por hábitos bucais deletérios na qualidade de vida de crianças e adolescentes, relacionados, 
geralmente, a questões estéticas e funcionais (GONELLA et al, 2012). A prevenção da má oclusão é 
abrangida como alternativa ao tratamento, uma vez que são comuns condições funcionais adquiridas 
evitáveis (NOGUEIRA, 2014). 

De acordo com estudos de NOGUEIRA (2014) a maloclusão representa o terceiro 
problema de saúde bucal mais comum no Brasil, sendo considerada um problema de saúde pública. O 
autor faz um alerta a importância de um planejamento de tratamento das más oclusões, junto aos órgãos 
públicos. CASTILHO et al, (2009), propõe que profissionais orientem os pais e/ou responsáveis e 
cuidadores, sobre o momento de intervir no abandono do hábito de sucção não nutritiva, pois estudos 
afirmam que os danos são maiores que os benefícios. PEREIRA et al, (2009) realizaram um estudo 
com 150 crianças de 4 a 6 anos e citam a eficácia no abandono do hábito em 66,7% da amostra, usando 
como estratégia a participação efetiva de pais e/ou responsáveis e cuidadores.  

Segundo SILVA (2006), em estudo com 261 crianças de 6 a 12 anos, 58,7% 
apresentaram maloclusão. Apesar do resultado, para se estabelecer um diagnóstico entre hábitos 
deletérios e maloclusão, é necessário a análise da intensidade, duração e frequência (Tríade de Graber). 
Estudos de TOMASI (1994) na região Sul com crianças de 3 a 4 anos, 40% da amostra faziam uso 
contínuo da chupeta e 17% utilizavam somente ao deitar. Em seu outro estudo feito em 354 crianças 
menores de 2 anos em Pelotas RS, 62% uso parcial e 38% uso intenso. 

CAVALCANTI (2007), em sua pesquisa com hábitos deletérios de sucção com 213 
crianças com idade entre 3 a 5 anos, na cidade de Campina Grande - Paraíba, observou que 84,8% 
tinham o hábito de sucção de chupeta isoladamente, porém AMARY (2002), em seu estudo com 418 
crianças de 3 a 6 anos, encontrou um resultado 78,38% das crianças possuíam hábito de sucção não 
nutritiva associados a outros hábitos de sucção. 

Segundo TOMITA et al, (2000), em um estudo com 1.176 crianças de 3 a 13 anos 
concluíram que hábitos deletérios de sucção mostram-se na sua grande totalidade associadas as 
maloclusões (MACHO et al, 2012; BOECK et al, 2013). Segundo GARBIN et al, (2012), 97,1% dos 
pais e/ou responsáveis participantes do seu estudo, informaram saber que o hábito de sucção não 
nutritiva pode causar prejuízo aos dentes e das 356 crianças de 4 meses a 6 anos estudadas 70,8% 
apresentavam algum hábito de sucção não nutritiva, sendo sucção de chupeta a mais frequente. Em 
outra avaliação com 266 crianças, a mordida aberta anterior apresentou-se com alta prevalência e 
associada a sucção não nutritiva, o tratamento proposto deve ser multidisciplinar e o ortodontista 
deverá intervir na correção (ZAPATA et al, 2010; LIMA, 2015). 

SILVA et al, (2013) destacaram a importância de uma abordagem ortodôntica não 
punitiva, onde não há intenção de causar um impacto psicológico negativo na criança que ainda 
depende do hábito. Consideraram ainda a grade palatina como um aparelho passivo, que exerce a 
função de recordatório, sendo indicada para os pacientes com mordida aberta anterior dentoalveolar em 
dentição decídua ou mista a partir dos cinco anos de idade.  
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O tratamento ortodôntico para a correção da maloclusão, decorrente da persistência de 
um hábito de sucção, deve ser associado ao trabalho de uma equipe multidisciplinar, que envolve 
psicólogos, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas, já que os hábitos podem ter caráter emocional ou 
serem decorrentes de patologias naso-faríngeas, sendo também necessária a terapia miofuncional para 
reeducação dos músculos da face (HENRIQUES et al, 2000). Após o diagnóstico correto da disfunção 
procede-se com indicação de tratamento ortodôntico, atuando na correção ou redução dos danos 
causados na fala, respiração, mastigação, deglutição, estética, entre outros (LIMA, 2015). 

Diante do exposto na literatura sobre tratamentos e abandono da sucção não nutritiva, 
estudos de MARTINS et al, (2010), sobre remoção de hábitos de sucção de dedo e/ou chupeta em 
famílias mineiras, encontraram como estratégias mais observadas o diálogo com a criança, troca por 
presente e conscientização sobre os efeitos deletérios do hábito. Métodos mais radicais como jogar a 
chupeta fora ou passar substância amarga no dedo ou na chupeta foram relatos menos frequentes. Uma 
porcentagem pequena de crianças interromperam o hábito espontaneamente sem necessidade de 
intervenção ortodôntica.  

Dessa forma, observa-se que a simples transmissão de informações como método 
educativo, não consegue por si só modificar padrões de comportamento e hábitos que têm fundo 
cultural e já estão enraizados nos costumes da população. Em um sentido mais amplo, a promoção de 
comportamentos saudáveis a partir da atividade educativa constitui um dos alvos da área de saúde 
pública para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas (ATRASH e CARPENTIER, 2012).  
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pode-se concluir que hábitos deletérios de sucção são considerados fatores etiológicos 

de algumas maloclusões, com destaque para a mordida aberta anterior. A gravidade da maloclusão 
instalada,  decorrente de um hábito de sucção deletério depende da frequência, intensidade e duração 
do hábito. O tratamento estabelecido deve ser multidisciplinar e cabe à Ortodontia a correção das 
consequências da perpetuação do hábito e o uso da grade palatina fixa é visto como um método 
eficiente na remoção do hábito instalado. 

Frente ao exposto, é possível identificar hábitos bucais deletérios e enfatizar a relação da 
sucção não nutritiva com maloclusões, oferecendo aos profissionais subsídios para diagnóstico e 
orientação aos pacientes e responsáveis. 
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