
XUMET BO, XUMET DOLENT 
 
Molts nadons tenen un fort reflex de succió, alguns d’ells fins i tot es xuclen els 
dits abans de néixer ja que els proporciona un efecte plaent i de calma. 
 
És per aquest motiu que molts pares confien tant en el xumet, però és realment 
adequat? A continuació llistaré una sèrie de pros i contres respecte l’ús i alguns 
consells. 

 
Per a molts nadons, els xumets representen una manera de sentir plaer i 
satisfacció entre àpats. Aquests són els principals avantatges de l’ús dels 
xumets: 

 Calmen els nadons. Alguns són més feliços i se senten més relaxats quan 
tenen alguna cosa per xuclar o succionar. 

 Ofereixen una distracció temporal. Els xumets poden ser útils durant les 
injeccions, anàlisis de sang o altres procediments mèdics. 

 Ajuden als nadons a dormir. Si el teu fill té dificultats per adormir-se, el xumet 
pot ajudar-lo a agafar la son. 

 Ajuden a alleujar les molèsties durant el vol. Els nadons no poden regular 
per voluntat pròpia els canvis de pressió de l’aire empassant saliva o badallant. 
L’ús del xumet els pot ajudar. 

 Redueixen el risc de patir la Síndrome de la Mort Sobtada del 
Lactant (SMSL). En la mueva opinió és la ventatja per excel.lència! Diversos 
investigadors han descobert una associació directa entre l’ús del xumet durant 
el son del nadó i un menor risc de patir la SMSL. 

 Es poden llençar. Quan arriba el moment de treure-li el xumet al nadó, pots 
llençar-lo. Si després el teu fill comença a xuclar-se el dit, ja serà més difícil 
trencar aquest hàbit. 
 

 
D’altra banda, els xumets també porten associats una sèrie d’inconvenients: 

 L’ús precoç del xumet pot interferir amb la lactància materna. Alguns 
estudis suggereixen que l’ús primerenc de tetines artificials està associat a una 
disminució de la lactància materna exclusiva. 

 El teu bebè es pot tornar dependent del xumet. Si el teu fill utilitza el xumet 
per dormir, potser t’has d’aixecar vàries vegades a la nit per calmar els plors del 
bebè quan se li cau de la boca. 

 El xumet pot incrementar el risc d’infeccions en l’oïda mitja. 
 L’ús prolongat del xumet pot comportar problemes dentals. L’ús 

normalitzat del xumet durant els primers anys de vida no causa problemes 
dentals a llarg termini. En canvi, l’ús prolongat del xumet pot causar-li al bebè 
malformacions a la dentadura. Més endavant en parlo. 
 
CONSELLS 

 
Si tries oferir-li el xumet al teu bebè, recorda aquests consells: 

http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=hsjdbcn&lic=194&cat_id=20255&article_set=55428&ps=104
http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=hsjdbcn&lic=194&cat_id=20255&article_set=55428&ps=104


 Espera a que la lactància estigui consolidada. No es recomana introduir el 
xumet fins les 4 o 6 setmanes després del naixement. 

 No utilitzis el xumet com a primera línia de defensa. Algunes vegades un canvi 
de posició o una estona de balanceig poden calmar el plor del nadó. Busca 
alternatives. No permetis al teu fill que l’utilitzi tot el dia! 

 Tria xumets de silicona d’una sola peça. Els xumets fets de dues peces 
constitueixen una amenaça per als nadons perquè si es trenquen podrien 
empassar-se les peces. La silicona és millor material ja que el làtex afavoreix 
una major retenció de bacteris. 

 Deixa que el teu bebè estableixi el ritme. Si el nadó no està interessat en el 
xumet, prova de donar-li més tard o directament deixa de donar-li. Si el xumet li 
cau de la boca mentre està dormint, no li posis una altra vegada. No és bona 
idea penjar el xumet a la roba del nen, evita que el tingui a la seva disposició en 
qualsevol moment. 

 Mantén-lo net. Abans dels 6 mesos (el sistema immunitari està madurant) bull-
lo o renta’l al rentaplats; a partir dels 7 mesos renta’l amb aigua i sabó. 
Resisteix la temptació de “netejar-lo” amb la boca, només aconseguiràs 
propagar més gèrmens al bebè. 

 No el cobreixis de sucre. No posis substàncies dolces al xumet. 
 Vetlla per la seguretat. Reemplaça els xumets amb freqüència, utilitza una mida 

apta per l’edat del nen. 
 
QUAN DEIXAR EL XUMET? 
 
Per reduir la síndrome de la mort sobtada del lactant, es recomana oferir el 
xumet durant la migdiada i durant la nit fins al primer any. No obstant això, a 
mesura que el bebè va creixent, els riscos del xumet comencen a superar els 
beneficis. Mentre que molts el deixen per compte propi entre els 2 i els 4 anys, 
altres necessiten ajuda per trencar l’hàbit. Sería ideal retirar gradualment l’ús 
del xumet entre els 12 i 18 mesos. 

En funció de l’edat del teu fill, aquí tens uns consells per a que deixi el xumet: 

 Lactants. Abraçar, balancejar, posar música o fer massatges al nadó poden 
ser alternatives molt efectives en comptes del xumet. 

 Primers 2 anys. Activitats, joguets o altres objectes d’afecte poden ajudar a 
distreure al nadó del desig de tenir el xumet. 

 Nens a partir dels 2 anys. Considera l’opció d’arribar a un tracte amb el teu fill, 
per exemple canviant el xumet per un llibre o una joguina, o explica-li un conte 
que l’ajudi a comprendre la necessitat de deixar-lo. Potser el teu dentista pot 
participar en el procés d’abandonament del xumet explicant-li els riscos que té 
el xumet per a la seva boca. 
 
TAMBÉ ÉS IMPORTANT QUE SÀPIGUES: 
 
La meitat dels nanos que fan un ús abusiu del xumet després tenen problemes 
bucodentals. La mossegada creuada és l’altra deformació més comuna i 
consisteix en el fet que les dents de dalt van per dins de les inicisives. 
 
Si el xumet s’utilitza de manera intermitent, no més de quatre hores al dia, 
simplement perquè el nen es calmi, no queden seqüeles, sempre que 



s’abandoni abans dels tres anys. Més enllà d’aquesta edat, tots els 
professionals coincideixen a subratllar que els efectes són perjudicials per a les 
futures dents definitives. Es podria dir que les dents de llet “ preparen el terreny 
a les permanents”. 
 
També cal que sàpigues que a nivell del llenguatge, pot interferir en la seva 
aparició (12-18mesos), ja que és en aquesta època en la que pot actuar com 
un “tap” a la boca. 
 
Fer la pipa encara és menys recomanable! És molt pitjor el dit que el xumet, 
perquè és dur i fa un paladar més estret, gòtic, sense oblidar que sempre hi és i 
que el nen es pot amagar per succionar-lo; és un hàbit més difícil de treure. 
 
 
FONTS: 
 
http://www.imoi.es/chupetes-para-ninos-los-pros-y-contras/ 
http://www.hospitalclinic.org/sites/test.clinic.cat/files/Ciutada/procediments/guia
_creixer_0_18_mesos.pdf 
 
http://www.edai.cat/ca/adeu-xumet 
http://www.odontologiapediatrica.com/uso_y_abuso_de_los_chupete 
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