
RECOMENDAÇÕES PARA REDUZIR O 
RISCO DE SIDS E OUTRAS MORTES INFANTIS 
RELACIONADAS AO SONO

CONSIDERE OFERECER CHUPETA NA HORA 
DA SONECA E NA HORA DE DORMIR

CHUPETA É TUDO IGUAL? 
INTRODUÇÃO A SUCÇÃO NUTRITIVA E NÃO-NUTRITIVA

De acordo com a AAP, é recomendado o uso de chupetas na hora 
da soneca e na hora de dormir como uma das 19 recomendações 
para reduzir o risco de SIDS e outras mortes infantis relacionadas ao 
sono. A chupeta deve ser oferecido somente após o bebê já estar 
completamente adaptado ao aleitamento materno. Bebês que 
não estão sendo amamentados podem começar a usar a chupeta 
assim que desejado. Durante o sono, se a chupeta cair da boca do 
bebê, não há a necessidade de reinseri-la. Deve-se evitar o uso da 
chupeta com prendedores de chupeta durante o sono para evitar 
estrangulamentos.

O instinto de sucção é inato, mas é bom especificar que existem 
dois tipos de sucção: o nutritivo serve para extrair leite e não nutritivo 
é destinado a tranquilizar e consolar o bebê.
A sucção não-nutritiva dura mais tempo e o bebê vai se acostumar 
rapidamente a um tipo de chupeta. Esta é a razão pela qual a 
primeira chupeta deve ser focada na proteção do desenvolvimento 
fisiológico da boca e dos dentes (posição da língua, desenvolvimento 
do palato, respiração adequada, fechamento correto da boca e 
desenvolvimento da musculatura perioral).

SUCÇÃO NUTRITIVA: SIMILAR AO PEITO

O bico da mamadeira tem de ser o mais semelhante possível ao 
peito da mãe. A criança deve realizar o mesmo movimento que 
realiza quando sugando no seio: o bico deve ter uma base mais 
larga e elasticidade.
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CHUPETA PHYSIO SOFT CHICCO
O bico da chupeta Chicco Physio é FUNCIONAL para o DESENVOLVIMENTO 
DO PALATO e para a RESPIRAÇÃO.

Qualidade e Segurança; sem BPA,Ftalati e MBT
Silicone extra macio disponível em cores diferentes
3 tamanhos (0-6/ 6-12/12m+)

Sua geometria funcional se adapta a geometria oral da boca do 
recém-nascido respeitando e promovendo o palato “U”, garatindo 
a respiração fisiológica mantendo a língua para cima e para frente.

REFERÊNCIAS:
SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment, 
PEDIATRICS Volume 138, número 5, novembro de 2016
Observatório Chicco, Baby Research Center. Artsana S.p.A, Grandate, Itália. 

SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA: ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO BUCAL

É essencial que a chupeta se adapte à forma da boca da criança 
e, em particular, tenha em mente que:

A forma de um palato bem desenvolvido/ expandido é em “U” (assim 
evita o palato “V” também chamado ogival). Um palato U permite o 
crescimento adequado de dentes permanentes e um fechamento 
perfeito entre os dentes superiores e inferiores (sem mordida reversa), 
fundamental para uma mastigação correta e uma regular simetria 
facial e queixo.
A língua é naturalmente posicionada para a frente e empurra 
para cima e lateralmente. O impulso da língua determina o 
desenvolvimento do palato para “U”. A posição avançada da língua 
permite a respiração fisiológica.
O hábito de chupar dedo não é seguro para a boca dos bebês. 
Pode causar danos ao desenvolvimento da boca.

Deixa espaço para o nariz do 
bebê. Não incomoda o bebê.

O sulco central e a 
convexidade lateral são 

desenhadas para ampliar o 
palato adequadamente.

A base do bico é arredondada 
e sedosa para um apoio labial 

macio, natural como 
o peito da mãe

O bico tem formato angulado 
e micro sulcos para encorajar 

o posicionamento natural 
da língua dentro da boca 
favorecendo a resiração 

fisiológica.

Fácil de usar para os pais. 
Estimula a capacidade tátil e 

prênsil (pegar , segurar) 
do bebê

Base super fina e macia para o 
fechamento das gengivas.

DISCO ERGONÔMICO

O BICO É FUNCIONAL 
PARA DESENVOLVER 

O PALATO

ARGOLA DE SEGURANÇA
FISIOLÓGICO PRÓXIMO 

A BOCA
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NEXT 2 ME – SEGURANÇA E CONFORTO SEMPRE!

CONTRIBUIR PARA REGULAR O RITMO DE SONO DO BEBÊ;

Um dos momentos mais críticos na vida 
de um recém-nascido é a hora do sono, 
momento de absorção de informação e 
aprendizado; por isso, deve ser tranquilo, 
seguro e confortável. Atualmente, muitos 
pais ainda optam por dividir suas camas 
com o bebê, criando um grande risco de 
estrangulamento, asfixia ou aprisionamento.

Segundo pesquisa da American Academy of 
Pediatrics (Academia Americana de Pediatria), 
“recomenda-se que as crianças durmam no quarto dos pais, perto 
da cama dos pais, mas em uma superfície separada, projetada 
para bebês, idealmente para o primeiro ano de vida, mas, pelo 
menos, nos primeiros 6 meses”.

Essa atitude simples dos pais reduz o risco de SIDS em até 50%. 
Além, é claro, do conforto e facilidade durante a amamentação 
e monitoramento do sono do bebê.

CAMA COMPARTILHADA

O Co-Sleep Next 2 Me Chicco, oferece toda essa segurança para 
os pais e bebês, além de:
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FORTALECE OS LAÇOS E CONTRIBUI PARA O CRESCIMENTO 
AUTOCONFIANTE E AMIGÁVEL;

A REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE PERMITE MANTER O CO-SLEEP 
LIGEIRAMENTE INCLINADO, PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE REFLUXO E 
CONTRIBUIR PARA UMA MELHOR RESPIRAÇÃO;

ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CAMA 
(CONVENCIONAL OU BOX).
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