
Saúde Bucal para
Bebés e Crianças

Dra Joana Luísa Matos
Ortodontia- Ortopedia funiconal dos maxilares-

Odontopediatria



Saúde Bocal para
Crianças

Sabia que a cárie
dentária é uma das

doenças mais comum
no mundo?

 
O risco de desenvolver cárie está presente desde o surgimento

do primeiro dente.
A melhor maneira de prevenir cárie é recebendo informação

no momento certo! Para isso, uma consulta ao odontopediatra
é fundamental!

Mas, qual é a idade ideal para realizar a primeira consulta?



Primeiro ano,
Primeiro dente,
Primeira visita!



Primeira visita do bebé ao
odontopediatra: quando ir?

         Poucos sabem, mas a o bebé deve ir ao dentista por
voltas dos 6 meses de vida. Porque é nessa altura que os
primeiros dentinhos  começam a nascer e a visita ao
Odontopediatra é recomendada.

          Mas... Não é muito cedo? Levar o bebé com apenas com 6
meses de idade? 

           Não, não é cedo! Essa é a idade ideal para levar o bebé
ao Odontopediatra! A consulta é uma ótima oportunidade para
os pais tirarem todas as dúvidas e aprenderem um pouco mais
sobre a dentição do bebé. Além disso, a primeira consulta é
uma ótima oportunidade para conhecer o ambiente
odontológico de uma forma lúdica e, desde pequeno, se sentir
familiarizado com o profissional e as técnicas utilizadas.



         Na primeira visita ao dentista, é perguntado aos pais sobre
a  saúde geral da criança, e, de forma, a conhecer melhor o seu
pequeno paciente faz-se uma detalhada conversa com os pais,
para se saber quais os riscos que a criança tem em desenvolver
problemas bucais.

          O próximo passo é o examinar a criança, uma inspeção
visual onde é registrada a situação atual de desenvolvimento da
boquinha e procura-se qualquer anormalidade em dentes e
gengivas e, nas funções relacionadas à face, como: sucção,
respiração, deglutição. 
           Posteriormente, é realizada a limpeza da cavidade bucal e
dos dentes e realizado a prevenção através da aplicação tópica
de flúor, caso o profissional julgue necessário.



         Quanto mais cedo a criança fizer a sua primeira consulta no
dentista, mais facilmente irá incorporar hábitos saudáveis no dia-
a-dia, prevenindo a cárie dentária.

         O acompanhamento profissional é importante para que a
dentição se desenvolva de forma saudável, já que o diagnóstico
precoce de qualquer anomalia poderá favorecer o tratamento.



Porque é que é tão importante levar o
seu bebé ao dentista durante o primeiro

ano de vida?



Idade da criança

  6-12 MESES
13-24 MESES
25-36 MESES

 

         Quando mostramos números, tudo fica mais fácil de
entender, não é mesmo?
Então, vamos lá!

4,5%
28,5%
49,1%

Prevalência de Cárie



 
 

           Quando iniciar a higienização dos dentes de leite?

Como fazer? Em que momento?

           Qual é a escova ideal para o bebê?

            Qual é a pasta mais indicada? Qual a quantidade a ser

utilizada?

            Nascimentos dos primeiros dentinhos... O que fazer?

            Importância do aleitamento materno no

desenvolvimento da face, maxilares e dentes.

            Alimentação e consistência dos alimentos. Os

malefícios da chupeta e mamadeira.

             O que é cárie e como evitar.

              O que são traumatismo dentários e o que fazer caso

aconteça.

             Os benefícios da prevenção em saúde bucal.

Questões esclarecidas na primeira
consulta:



Alimentação Saudável e
Odontologia 



         É muito clara a importância
da alimentação e de como isso

impacta a saúde bucal e geral de
bebés e crianças. Amamentação,

escolhas saudáveis de alimentos e
introdução do açúcar após os dois

anos é o primeiro caminho para
evitar doenças como: obesidade,

sobrepeso, diabetes, doenças
cardíacas e... cárie dentária.

 
Os estudos mostram que bebés que tiveram contato com o

açúcar por volta dos 6 meses, tiveram maior experiência de cárie
aos 3 anos de idade. Dessa forma, é importante reduzir e

atrasar o contato da criança com os alimentos doces.
Mas, como é que os doces podem causar cáries? Já se sabe que
alimentos ricos em carboidratos e açucares contribuem para a
produção de ácidos pela placa dental que atacam o esmalte do

dente. Com o tempo, esses ácidos podem fazer com que o
esmalte se desmineralize a tal ponto que ele fique muito frágil e

se forme cárie. 
 



Outro ponto que temos estar atentos
é a frequência de alimentos doces
que a criança ingere. A frequência

que a criança come doce    durante o
dia é mais significativa   para  a  cárie

do que a quantidade de doce
ingerida. Por outras palavras, é        
 melhor a criança comer uma barra

de chocolate inteira, terminar e
escovar os dentes, do que ir

beliscando pequenos pedacinhos ao
longo do dia.

Outro aspecto importante é a pegajosidade do
alimento. É só pensar em biscoitos, bolachas

recheadas. Já experimentou ver os dentes de trás do
seu filho, após eles comerem esse tipo de

alimentos? Quanto mais pegajoso o alimento, mais
fica retido nos sulcos dos dentes posteriores. Com

isso fica mais difícil remover e manter limpos os
dentes. Então, evite oferecer para seu filho.

 



Escovagem de dentes de bebés e
crianças

Devo iniciar a limpar a boca do bebê antes de aparecerem os
dentes de leite?

 
Não! Bebés em fase de amamentação exclusiva materna e sem a

presença de dentes NÃO é necessário fazer a limpeza. Sem dentes
não há o risco de cárie. Além disso, as imunoglobulinas do leite

materno são protetoras de toda a cavidade oral.



               E quando devo iniciar a higiene oral do bebé?
     A higiene oral deve começar com o nascimento do primeiro
dente de leite.

 
               Como devo fazer a higiene oral?
     A limpeza dos dentes deverá ser feia com uma ESCOVA DENTAL
INFANTIL. Atenção na hora da escolha das escovas: deve ter cabeça
pequena, cerdas macias e deve ser indicada para a idade do bebé
ou criança.
Importante dizer que as DEDEIRAS não são utilizadas para
escovação de dentes de bebês. As cerdas de silicone não tem
eficácia na remoção de placa (biofilme) como as escovas dentais. As
dedeiras servem para amenizar os desconfortos dos incômodos do
nascimento dos dentes.

               Técnica de escovagem
    Existem várias técnicas para escovação de dentes. Uma das mais
utilizadas para as crianças é a que fazemos: BOLINHA por FORA
(movimentos circulares na frente dos dentes)– TRENZINHO onde
COMEMOS (movimentos de vaivém nas faces oclusais onde são
triturados os alimentos e – VASSOURINHA por DENTRO
(movimentos de varredura por trás dos dentes).



             Qual a pasta de dentes que devo utilizar?
A presença de flúor é muito importante para a prevenção da cárie
dentária. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é do uso
de pequena quantidade de pasta de dentes infantil COM FLÚOR 
 com  concentração  em  torno de 1100 PPMF – a concentração está
no verso da embalagem.

             Qual a quantidade de pasta que devo utilizar?
A recomendação é que se use pouca quantidade de creme dental
fluoretado.
Para bebês com menos de 10 kg e 08 dentes, o ideal é usar a
quantidade de meio grão de cru de pasta de dente. Bebês com mais
de 10 kg e que não sabem cuspir aquantidade indicada é de 01 grão
de arroz cru. Crianças que sabem cuspir a quantidade é de um grão
de ervilha.

             Quantas vezes ao dia é necessário escovar?

A higiene oral com pasta de dentes fluoretada nos bebês e crianças
deve ser realizada, no mínimo, duas vezes ao dia: após o café da
manhã e/ou almoço e na última refeição antes de dormir a noite.

              O fio dentário é importante?
Assim que nascerem dentes vizinhos, especialmente quando são
bem juntos, é necessário usar fio dental, já que neste local as cerdas
da escova não conseguem alcançar. Podemos usar fio ou fita dental
ou o modelo de fio dental em haste



A cárie é uma das doenças mais comuns em crianças e é
considerada uma doença comportamental, ou seja, reflete um estilo

de vida! Para evitar a cárie, basicamente:
 

Faça a escovação, no mínimo 2 vezes ao dia, com creme dental
fluoretado;

Faça uma dieta balanceada e evite açúcares; Consulte regularmente
seu odontopediatra.

 
Crescer livre de cárie é possível e vale a pena! Prevenir para não

Tratar!

A Cárie é uma doença
comportamental!
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