Com aconsegue
a
eixo que eel meu fill deixi de xuclar‐se
x
el dit?

Tots els be
ebès tenen la necessittat de
succionar per reprodduir la sen
nsació
de plaer que
q relacionnen amb la mare
(alimentació, segurettat, calor, afecte
a
i tranquil∙litat). No obstant això, a
d dit
partir delss dos anys, la succió del
o del xum
met ja no ees consideraa una
necessitatt natural, si nó un hàbitt.

Hi h
ha bebès que,
q
des dels primeers
meso
os de vida, xuclen el dit
d o el xum
met
amb gran avideesa quan van
v a dorm
mir,
menttre dormen
n o si estan frustrats o
ango
oixats. Aqueest costum pot alterar la
form
ma de les dents i dels oss os
maxiil∙lars, i tam
mbé ocasion
nar una maala
mosssegada (maaloclusió) o alteracio ns
de laa posició dee la llengua i els múscuuls
de laa cara.

Tanm
mateix, és im
mportant re
ecalcar quee el desenvvolupamentt emociona l del bebè o del
nen petit és més important que la correccció precoç de la maala mosseggada.
L’odo
ontopediatrre, en col∙laboració a mb els parres, ha de determina r tant si el nen
neceessita un aju
ut emocional addicionaal com el moment
m
ind
dicat per co rregir l’hàb
bit del
dit.
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Com la succió deel dit és un costum difíícil d’aband
donar i que té conseqüèències oralss més
serio
oses que la succió
s
del xumet,
x
s’inttenta que els bebès i els nens petiits que es xuclen
el ditt constantm
ment canviïn
n al xumet.

Acon
nseguir un
n canvi d’’hàbits

Com que al bebè
b
li caal satisfer la
neceessitat de succió, aco
onseguir quue
deixi de xuclar el dit o el xumet am
mb
nsitat requeereix tempss, paciènciaa i
inten
molta seguretatt per part de
e la mare o el
pare.

El dit és la pro
olongació de les sensaacions plaents del vincle amb la mare (nuttrició,
seguretat, afectte, calor, traanquil∙litat, protecció, etc.). Per això, l’abanddó dels hàbits de
succiió ha d’anarr acompanyyat d’una doosi extra de
e moixaines,, carícies i aatencions.

Pauttes genera
als:
‐

Si el teu
u fill és en
ncara un b ebè i veuss que es xu
ucla el dit constantm
ment i
intensam
ment, mira de donar‐lli el xumet. No és fàccil ni immeediat: a l’inici, el
rebutjarà: has de tenir molta paciència i intentar el
e canvi de forma grad
dual i
afectuossa. El canvi mai no duraa menys d’u
una setmana d’intents constants!

‐

Després de la lactància o deel biberó, quan
q
tens encara
e
el bbebè en brraços,
introdueeix el xume
et lentameent a la se
eva boquetta, col∙locaant la puntta en
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r
de succió. Una vvegada dintre de
contactee amb els llavis per esttimular el reflex
la seva boca, has d’estirar
d
el xumet cap
p enrere, retirant‐lo, eentre vuit i deu
vegades,, per fomen
ntar el cans ament musscular. Si el bebè està ssatisfet, tan
nt per
la succió
ó com per la calor maaterna, deixxarà el xum
met i dorm irà amb la boca
tancada..

‐

Si el teu fill té més d’un any i xucla
el dit o el xumett constant ment,
identificca quan ho fa (per adoormir‐
se, per distreure’s
d
davant
d
de laa tele,
per relaaxar‐se en el cotxett, per
calmar‐sse quan estàà irritat, etcc.).

‐

Una veggada identifficat el mottiu, intenta distreure el
e nen ambb altres activitats
abans qu
ue es col∙loq
qui el dit o eel xumet a la boca. Perr exemple, ssi el nen es xucla
el dit ab
bans de dorrmir, pots fficar‐lo al llit i distreure’l explicaant‐li un conte o
cantant‐‐li una canççó, alhora que li fas massatges suaus a lees manetess. Per
aconseguir detenir l’hàbit del dit o del xu
umet cal offerir al bebèè opcions que
q li
resultin més plaentts que el pr opi hàbit.

‐

Si aconseeguim incorporar senssacions méss plaents en
n aquests m
moments claus, el
dit perdrà importància perqu è el nen se
e sentirà ig
gualment e stimat, relaaxat i
tranquil en compan
nyia dels seuus pares. Le
es noves sen
nsacions subbstituiran l’’hàbit
p alguna ccosa molt millor.
m
de xuclar‐se el dit per
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En nenss majors de
d dos anyys,
podem

comptar amb

cerrta

compren
nsió per paart d’ell. Si el
nen com
mprèn l’efe
ecte negattiu
del dit o del xumet a la sevva
boca, se
erà més fàcil
f
que h
ho
deixi.

Mai
M no hem
m de ridicul itzar el nen
n per
xu
uclar‐se el dit o utilitzzar el xumet, ja
que les con
nductes quue es refo
orcen
ne
egativamen
nt es tornnen més difícils
d
d’’abandonarr. L’hàbit nno ha d’occupar
to
ota la nostra
a atenció.

‐

Tal com passa amb
b els adultts, els hàbits s’abando
onen desprrés d’un procés
d’aprene
entatge, qu
ue sol ser le nt i que varria molt en cada
c
personna. Tots ten
nim el
nostre propi ritme i hem de resspectar‐lo.
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