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Adeus chucha!!! 

 

“As chuchas destinam-se aos períodos em que o bebé tem 

necessidade de chuchar e não para servir de “rolha” para abafar 

o barulho do choro. Portanto, quando o bebé está bem, calmo e 

tranquilo, não se deve dar a chupeta ou, se ele a tiver na boca 

dever-se-á retirá-la. A chupeta deve ser, realmente, o último 

recurso.” 

                                                                                  Mário Cordeiro 

 

 

A chucha deverá ser um recurso dado à criança para que a mesma satisfaça as suas 

necessidades orais, tendo alguns benefícios tais como: proporciona conforto, acalma, 

induz o sono, fortalece a musculatura oral e evita o chuchar no dedo. 

 

No entanto, a longo prazo, este hábito poderá originar consequências negativas para a 

saúde geral da criança, como alterações ao nível da dentição, da respiração e da fala. 

 

A grande maioria dos pediatras aconselha o uso da chucha até aos 2 anos, 2 anos e 

meio de idade, altura em que supostamente a criança começa a saber expressar os 

seus medos ou ansiedades de outras formas e a demonstrar menos interesse pela 

chucha. Referem ainda que quanto mais se adiar a retirada da chucha, mais difícil se 

tornará este processo, isto porque, o vínculo chucha/criança será cada vez mais forte. 

 

O primeiro passo para a retirada da chucha deverá começar pela aceitação dessa 

necessidade por parte dos pais. Mas este processo nem sempre é fácil, principalmente 

nos primeiros dias. A criança nesta idade ainda é muito imatura do ponto de vista 

emocional e é importante que a mesma aceite o “querer largar a chucha”, com muito 

carinho, paciência e encorajamento por parte dos adultos que a rodeiam;  
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Deixamos algumas dicas que consideramos 

úteis para que o processo de largar a chucha 

seja facilitado: 

 

 Comece por preparar psicologicamente a criança para o adeus à chucha. 

Diga-lhe que já está a ficar crescida e que, por isso, já não precisa, mas evite 

comentários do género: “Ainda usas chucha, és mesmo bebé”; 

 Tente que a criança comece a usar a chucha apenas para adormecer, 

reduzindo aos poucos a dependência. Posteriormente, tente também retira-la 

nesta altura. As crianças adoram ouvir histórias antes de dormir, aproveite esse 

momento, pois quando elas se envolvem nos enredos fantásticos, desligam-se, 

adormecem e acabam por “esquecer” a chucha; 

 Há quem negoceie com a criança e troque a chucha por um brinquedo 

que ela deseje. Mas cuidado, não faça desta atitude um hábito, porque a 

criança aperceber-se-á do poder da chucha e irá usá-lo para conseguir 

satisfazer as suas vontades; 

 Aproveite as épocas festivas. O Natal, a Páscoa ou o aniversário da 

criança são boas alturas para a criança se separar da chucha. Sugira-lhe que a 

ofereça ao Pai Natal ou ao Coelho da Páscoa. Se optar pela data do aniversário, 

diga-lhe que já é “mais crescida”. Quando acontecer nascer outro bebé na 

família, sugira à criança que dê a chucha a esse bebé; 

 Se a criança frequenta a Creche, é importante que juntamente com a 

família, ambos sejam um parceiro educativo, logo, esta fase deverá ser feita em 

harmonia entre ambos; 
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 Há pais que discretamente fazem um furo na chucha, deixando-a mole e 

difícil de chuchar. Quando a criança se queixar, diga-lhe que a chupeta se 

estragou; 

 Esteja atento em que situação a criança necessita mais da chucha para 

que lhe possa dar mais atenção e desta forma, poder distraí-la; 

 Felicite a criança pelos progressos adquiridos; 

 Quando a criança pede a chucha depois de algum tempo de já não a 

usar, é sinal que sente saudades e que a mesma ainda representa uma fonte de 

segurança para ela. Deixe-a sempre fora do alcance da criança, escondendo-a 

por alguns meses; 

 

 

Como sugestão, aconselhamos como ponto de partida, a história: 

 

 

 

 “Adeus, Chupeta!”  - Brigitte Weninger, Yusuke Yonezu – Ambar 

 

Como complemento consulte o artigo: 

http://www.paisefilhos.pt/index.php/criancas/dos-0-aos-2-anos/672-quem-precisa-mesmo-
da-chucha  

 

As Equipas Pedagógicas do DPV 
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