GUIA PRÁTICO

COMO CUIDAR DOS
DENTES DAS CRIANÇAS?
Os dentes de leite surgem a partir dos 6 meses de idade.
Saiba tudo sobre os cuidados a ter!
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DENTES DE LEITE:
O QUE SÃO?
Os primeiros dentes, frequentemente conhecidos
como dentes de leite, são menores e mais brancos
que os dentes permanentes. Os dentes de leite têm
raízes mais curtas e finas para que possam cair.
Os primeiros dentes de leite a aparecer, por volta dos
6 meses de idade, são os incisivos centrais inferiores,
seguidos dos incisivos centrais superiores e os laterais inferiores e superiores por volta dos 12 meses. Os
molares de leite surgem por volta dos 18 meses e aos
3 anos com o surgimento dos caninos e segundos
molares a dentição de leite fica concluída com 20
dentes de leite.

1.

entre os 6 e 8 meses
Incisivos centrais inferiores

2. por volta dos 8 meses
Incisivos centrais superiores

3. entre os 8 e 12 meses
Incisivos laterais superiores

4. entre os 10 e 12 meses
Incisivos laterais inferiores

20 meses
5. entre os 14 ePrimeiros
molares

6. entre os 18 e 24 meses
Caninos
7. entre os 2 e 3 anos
Segundos molares
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SINTOMAS DO NASCIMENTO
DE DENTES DE LEITE
Os sintomas ou sinais do nascimento dos dentes de leite varia de
bebé para bebé, contudo, os sintomas mais frequentes são:
Agitação e irritabilidade;
Salivação abundante;
Gengivas inchadas e doloridas;
Mastigar os objetos que encontra;
Falta de apetite;
Febre baixa;
Dificuldade para dormir.
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COMO ALIVIAR OS SINTOMAS
DO NASCIMENTO DOS
DENTES DE LEITE?
Nesta fase é normal que o bebé sinta desconforto. Para aliviar as
dores do nascimento dos dentes de leite, existem algumas dicas a
que deve recorrer:

1.

Gelado

com leite materno

Esta é uma boa técnica para aliviar a dor do nascimento dos dentes
do bebé uma vez que além de ser nutritivo, é frio e promove o
alívio da dor.
Para fazer este gelado, siga estes passos:
1. Lave bem as mãos com água e sabão;
2. Retire o leite e coloque num recipiente esterilizado;
3. Feche o recipiente e coloque-o numa água fria e pedras de
gelo durante, aproximadamente, 2 minutos.
4. Coloque o recipiente no congelador e utilize num prazo
máximo de 15 dias.

Relembramos que esta técnica deve servir para alívio do desconforto causado pelo nascimento dos dentes de leite e nunca substituir a
amamentação.
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2. Cenoura
Palitos de

Se já introduziu este alimento na rotina do
bebé, os palitos de cenoura descascados
e frios são uma boa opção para o alívio
dos sintomas de dentes de leite. Para os
preparar deve:
- Descascar e cortar cenouras em formato de palitos;
- Deixar no congelador por 2 horas;
- Dar ao bebé de duas a três vezes ao dia.

Tenha atenção para que os palitos não congelam demasiado
uma vez que podem magoar a gengiva do bebé.

3. Mordedores

Objetos lisos e adaptados que podem ser
comprados em farmácias ou lojas para bebés
são ideais para aliviar o desconforto causado
pelos primeiros dentes de leite. Coloque os
mordedores no congelador antes de dar ao
bebé para um efeito mais imediato.

4. Massagens
na gengiva

Massage suavemente a gengiva do bebé com a ponta do
dedo (deve lavar bem as mãos com água e sabão antes de
realizar esta técnica). A massagem além de aliviar a dor dos
dentes de leite também entretém o bebé.

5

GUIA PRÁTICO
COMO CUIDAR DOS DENTES DAS CRIANÇAS?

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
Conheça todos os problemas e dicas sobre Saúde Oral.

@planosorrisomais
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CUIDADOS A TER
COM OS DENTES DE LEITE
Os dentes de leite estão sujeitos aos mesmos problemas que
os dentes permanentes, e por isso, deve ter alguns cuidados.
Os dentes de leite permitem que as crianças treinem a mastigação e a introdução de novos alimentos na sua dieta. Além
disso, para que os dentes permanentes nasçam saudáveis é
importante que os dentes de leite também o sejam.
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Higiene Diária
A higiene oral das crianças deve começar antes de nascerem os dentes de
leite, isto porque os resíduos do leite
nas gengivas podem proliferar bactérias. Com o aparecimento dos dentes
de leite o cuidador deve ter ainda mais
atenção pois a criança já está suscetível
à formação de cáries.
As crianças com dentes de leite precisam igualmente de uma higiene oral
diária. A escovagem dos dentes é
essencial e o fio dental deve ser introduzido assim que a criança tenha contacto com mais grupos alimentares.
Idealmente, a escovagem dos dentes
deve ser feita pelo adulto até que a
criança consiga manusear objetos com
total destreza.
A higiene oral deve ser realizada com
produtos específicos para crianças, o
pediatra ou dentista podem aconselhar
no produto ideal para cada criança.

Evitar açúcar em excesso
A cárie é um dos problemas mais recorrentes nos dentes de leite devido aos
alimentos açucarados. O açúcar quando
depositado sobre o esmalte estimula a
proliferação de bactérias que libertam
ácidos corrosivos para a estrutura dentária.

Consultas regulares
Para complementar os cuidados com os
dentes de leite, as crianças devem ter
consultas regulares com um odontopediatra para uma avaliação oral completa.

A importância do acompanhamento
da saúde oral desde criança
Nos primeiros três anos de vida de um bebé, os familiares representam a
principal fonte de aprendizagem. Este período é determinante para o
desenvolvimento cognitivo e modelação individual do risco de doenças.
O acompanhamento de um odontopediatra permite criar comportamentos
saudáveis para que se mantenham na idade adulta. Desta forma, o acompanhamento de um dentista é preventivo.
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O PLANO CERTO PARA CUIDAR DO SEU SORRISO!

3 Razões para confiar no Plano Sorriso Mais

Tabela de
preços fixa

Utilização
imediata

Qualidade
garantida

SAIBA MAIS EM

WWW.SORRISOMAIS.PT
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QUANDO DEVEM CAIR
OS DENTES DE LEITE
Após a queda do dente de leite é comum que o dente permanente
nasça num período até 3 meses. O acompanhamento do dentista e
pediatra é essencial para avaliar este período e realizar exames de
raio-x panorâmico, se necessário.

QUANDO É QUE SURGEM
OS DENTES DEFINITIVOS?
A erupção dos dentes definitivos inicia-se por volta dos 6 anos de
idade com o surgimento dos primeiros molares.
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BENEFÍCIOS DA CONSULTA
DE MEDICINA DENTÁRIA
NA SAÚDE ORAL DAS CRIANÇAS
1. Promoção e acompanhamento do aleitamento materno
A amamentação estimula o crescimento das estruturas craniofaciais,
diminuindo a prevalência de má oclusão no bebé e, consequentemente,
na criança. Ajuda também o correto crescimento mandibular.

2. Informação sobre tetinas e biberão.
Quando o bebé utiliza chupeta, tetinas ou biberão é importante que os
cuidadores estejam informados sobre a forma e frequência, isto ajudará
na prevenção da má oclusão.

3. Avaliar o risco de cárie.
É essencial determinar fatores de risco no bebé que possam levar
ao aparecimento de cáries. Consoante o nível de risco é possível
criar um protocolo preventivo ao aparecimento de cáries.

4. Conselhos de alimentação.
Sabia que uma dieta com texturas mais duras promove um melhor
crescimento dos músculos e ossos orofaciais? A consulta de medicina
dentária pode ajudar a identificar os melhores alimentos para o bebé.
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QUAL A ESCOVA IDEAL
PARA AS CRIANÇAS?
A limpeza de gengivas e dentes de bebés e crianças é fundamental para a remoção
de restos de leite e bactérias presentes na cavidade oral. A limpeza deve ser feita,
pelo menos, duas vezes ao dia. Conheça a escova ideal consoante a idade do seu
bebé.
ANTES DOS 3 MESES
Duas opções a que pode recorrer para a higiene
oral do bebé:
Dedeira - 100% em silicone tem pequenas elevações que imitam as cerdas de uma escova de
dentes comum. Para a sua utilização basta colocar
a dedeira no dedo de um adulto e manusear no
interior da boca do bebé. Após cada limpeza deve
higienizar a dedeira durante 2 minutos em água a
ferver.
Gaze - Pode optar por utilizar uma gaze embebida
em água morna e limpar cuidadosamente a
gengiva, bochecha e a língua. A gaze não deve ser
reutilizável.

ENTRE OS 3 MESES E O 1 ANO DE IDADE
Existem várias opções para esta faixa etária. Opte
por escovas que permitam não só higienizar a
cavidade oral, mas também massajar os dentes e a
gengiva do bebé.

ENTRE OS 3 E OS 5 ANOS DE IDADE
É importante que a escova de dentes tenha uma
cabeça pequena, anatómica e com filamentos
finos.

APÓS 6 ANOS DE IDADE
É ideal uma escova que permita a escovagem de
dentes de leite e dentes definitivos. Aqui os pais
devem dar autonomia à criança para que a
mesma comece a realizar a rotina de higiene oral
mais independente (com o auxílio do adulto
sempre que necessário).
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SABE QUANDO INTRODUZIR
A ESCOVA DE DENTES
ELÉTRICA?
As escovas de dentes elétricas oferecem vantagens
para a saúde oral de crianças e adultos.
Nas crianças, as principais vantagens são:
Ajuda a tornar a escovagem mais divertida. Utilizando as aplicações para telemóvel é possível
criar interação com a criança e jogos interativos
para motivar a escovagem.
Melhor limpeza. As escovas elétricas são mais
eficientes na escovagem de dentes. Removem
a placa bacteriana e promovem uma melhor
saúde oral.

Durabilidade. A utilização de uma escova de
dentes elétrica ajuda a manter a saúde das gengivas.
A escova de dentes elétrica deve ser introduzida na
rotina de uma criança após os três anos de idade.
Nesta fase, a dentição de leite estará completa.
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E A PASTA DE DENTES,
QUAL É A MAIS INDICADA?
Dos 0 aos 5 anos e segundo a DGS, a pasta
de dentes recomendada deve ter uma
concentração de 1000 a 1500 ppm de fluoretos e a higiene deve ser realizada por um
adulto, duas vezes ao dia. Em casos elevados de risco de cárie pode ser indicada a
utilização de suplementos de flúor.
Entre os 6 e os 12 anos de idade a pasta de
dentes deve ser alterada para uma com
concentração de 1500 ppm de flúor. O
uso de fio dentário é muito importante e
deve ser feito pela criança com supervisão
de um adulto.
A partir dos 12 anos a pasta deve também
ter 1500 ppm de flúor e o uso do fio dentário deve fazer parte de todas as escovagens (pelo menos três por dia).
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O CARTÃO DE SAÚDE QUE SEMPRE QUIS TER.
DESCONTOS ATÉ 60% EM TODA A REDE MÉDICA COM
TABELA FIXA DE VALORES PARA TRATAMENTOS.
Fácil Adesão

Uso Imediato

Fácil Utilização

O PLANO CERTO PARA CUIDAR
DE SI E DE QUEM MAIS AMA!

TENHA JÁ A SUA CONSULTA DE AVALIAÇÃO GRATUITA.

WWW.SORRISOMAIS.PT
Apoio ao Cliente

212 405 660

(Seg. a Sex. das 9h às 19h)

Fonte:
https://www.institutodeimplantologia.pt/odontopediatria-saude-oral-faq
https://www.childrensdentalcare.net/pt/356-2/ /

Siga-nos nas
Redes Sociais

