CARTAS AO EDITOR

621

26. World Health Organization (WHO). UNICEF. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing
maternity and newborn services: the revised Baby-Friendly Hospital Initiative implementation guidance. Geneva: WHO; 2018.
27. Moon RY. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and
other sleep-related infant deaths: evidence base for 2016 updated recommendations for a safe infant sleeping environment.
Pediatrics. 2016;138:e20162940.
28. Psaila K, Foster JP, Pulbrook N, Jeffery HE. Infant pacifiers for
reduction in risk of sudden infant death syndrome. Cochrane
Database Syst Rev. 2017;4:CD011147.
29. Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, Vennemann MM. Breastfeeding and reduced risk of sudden
infant death syndrome: a meta-analysis. Pediatrics. 2011;128:
103---10.
30. Buccini G, Venancio SI. Uso de chupeta em crianças amamentadas: prós e contras. Sociedade Brasileira de Pediatria. 2017.
Available from: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user
upload/Aleitamento-Chupeta em Criancas Amamentadas.pdf
[cited 30.05.19].

31. Lopes AG, Pereira AC, Fonseca EPd, Mialhe FL. Irregularidades sanitárias na promoção comercial em rótulos de produtos
para lactentes e os riscos para a saúde. Saúde em Debate.
2017;41:539---52.
32. Sertório SC, Silva IA. As faces simbólica e utilitária da chupeta
na visão de mães. Rev Saude Publica. 2005;39:156---62.

Routine pacifier use in infants:
pros and cons夽

anterior e é mais consistente com o consenso (como
mostrado em meu editorial) de que os benefícios do uso
rotineiro de chupetas na redução do risco da síndrome da
morte súbita infantil (SIDS) e como reforço de um efeito
calmante sobre o comportamento infantil supera quaisquer
riscos teóricos não comprovados.

Uso rotineiro de chupeta por bebês:
prós e contras
Caro Editor,
Meu editorial intitulado ‘‘Uso rotineiro de chupeta por
bebês: prós e contras’’, publicado na edição de março/abril
de 2019 do Jornal de Pediatria,1 destacou a recomendação
conflitante da American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria --- AAP) em oposição aos
10 Passos para o Sucesso da Amamentação da Organização
Mundial de Saúde /Fundo das Nações Unidas para a
Infância (OMS/Unicef) quanto ao uso de chupeta. Como
observado, a AAP recomenda o uso rotineiro de chupeta
na hora de dormir, uma vez estabelecido o aleitamento
materno (geralmente três a quatro semanas de idade),2
em oposição ao categórico Passo 9 da OMS/Unicef, que
diz: ‘‘Não ofereça bicos artificiais ou chupetas para bebês
amamentados’’.3
É importante notar que, desde que escrevi o editorial, o
programa 10 Passos da OMS/Unicef foi revisado e o Passo 9
agora declara ‘‘Aconselhar as mães sobre o uso e os riscos
de mamadeiras, bicos artificiais e chupeta’’.4
Embora não endosse diretamente o uso rotineiro de
chupetas, essa afirmação se retrai da proibição categórica
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