Guia de Saúde Bucal
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Introdução
Não cabe dúvidas de que a saúde bucal é parte da saúde geral
de uma criança. A cárie dental é a enfermidade bacteriana
crônica mais frequente na infância, e sua diminuição na
população pediátrica só será possível por meio de um
cuidado interdisciplinar de diferentes áreas da saúde que
abordem fatores de risco comuns.
Tendo em conta que pediatras, enfermeiras e médicos
mantém contato com a criança nas primeiras etapas do
crescimento e do desenvolvimento, ocasiões em que
o odontólogo não intervém, chama-se a atenção para
orientações de saúde bucal que esses profissionais possam
transmitir aos pais e cuidadores. Essas informações terão
repercussão direta na introdução de hábitos alimentares e
de higiene oral, que se traduzem na melhora na saúde bucal,
não somente enquanto crianças, como no futuro adulto.
Esse Guia está baseado em evidências científicas recentes
e tem como objetivo principal, oferecer informações sobre
temas relacionados à saúde bucal, para que possam ser
utilizado por diferentes profissionais da saúde.

Aleitamento materno
Adotar o aleitamento materno como forma de alimentação,
além de oferecer enormes benefícios de saúde para o bebê
e para a mãe, também contribui para o desenvolvimento
facial harmônico, diminui a prevalência de hábitos de
sucção não nutritivos (como a chupeta e o dedo) e favorece
um correto desenvolvimento das arcadas dentais.
Apesar de não existir relação direta entre o aleitamento
materno e o surgimento de cáries da primeira infância (CPI),
é uma realidade clínica que a CPI possa surgir em crianças
com alimentação complementar, caso existam fatores de
risco e, por isso a importância de orientações preventivas.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de
idade e, de maneira complementar até os 2 anos ou mais.
Com o fim de evitar a CPI, é recomendado às mães:
• Limpar a boca dos bebês desde a erupção do primeiro dente com uma quantidade mínima
creme dental com flúor, duas vezes ao dia, uma delas antes de dormir (ver pagina 9).
• Oferecer dieta saudável ao bebê/criança, atrasando ao máximo a introdução de açúcares e
evitando que “lambisquem “ durante o dia.
• Lembrar que o aleitamento materno é parte da alimentação e nutrição do bebê. Uma
vez erupcionados os incisivos superiores (até os 10 meses), não oferecer o peito como
“calmante”, salvo em ocasiões pontuais.

“O aleitamento materno promove uma deglutição e oclusão (mordida)
adequadas, diminuindo a instalação de hábitos de sucção não nutritivos.”

Mamadeira
A mamadeira representa para muitos pais, um utensílio
para alimentar o bebê. Contudo, do ponto de vista da
saúde integral da criança, não se deve recomendar o uso.
Em relação à saúde bucal, o uso prolongado da mamadeira
tem relação com maior aquisição de hábitos de sucção
não nutritivos (chupeta e dedo), maloclusão e de modo
especial, da cárie dental.
Antigamente as lesões de cárie na primeira infância eram
conhecidas como cárie de mamadeira.

Para prevenir a cárie dental e a maloclusão, recomenda-se aos pais e
cuidadores:
• Oferecer os líquidos em copos, xícaras ou colheres. Utilizar a
mamadeira (quando necessária) somente para o leite.
• Não adicionar açúcar, cereais, chocolate em pó ou mel à
mamadeira.
• Limpar os dentes da criança antes de dormir com creme dental
com flúor (ver página 5).
• A partir da erupção dos dentes superiores, não oferecer a
mamadeira durante a madrugada e evitar que a criança fique
dormindo com a mamadeira na boca.
• Trocar a mamadeira por um copo até o primeiro ano de vida, e
retirar definitivamente até os 2 anos de idade.
“No caso dos pais optarem pela mamadeira, sugerir retira-la o mais cedo
possível, para não comprometer a saúde bucal de seu filho.”

Chupeta
O uso da chupeta é hábito corriqueiro nas sociedades
ocidentais, ainda que as indicações de seu uso sejam
controversas, especialmente em crianças amamentadas ao
seio.
Com relação à cavidade bucal, a chupeta não permite que
a língua esteja em posição normal sobre o palato e esta se
mantém em uma posição baixa na mandíbula, alterando a
amplitude do maxilar e afetando o padrão de deglutição.
A médio prazo, tanto a posição mais baixa da língua como
a interferência da chupeta na área dos dentes incisivos,
favorecem as maloclusões.

É recomendado aos pais e cuidadores:
• Não oferecer a chupeta às crianças que recebam aleitamento
materno de forma exclusiva.
• Não molhar a chupeta em NENHUMA substância açucarada (mel,
açúcar, etc.) nem limpar a chupeta com a saliva (dos pais ou
cuidadores)
• Utilizar a menor chupeta possível (sem trocar as medidas),
limitando seu uso a momentos de ansiedade/sono, e retirar tão
logo o bebê tenha dormido ou acalmado.
• Para evitar maloclusões, em especial a mordida cruzada posterior
que não se corrige espontaneamente, retirar a chupeta no
máximo até os 2 anos.
“A preferência deve ser sempre de não utilizar a chupeta, caso seja inevitável,
limitar aos momentos de sono e retirar no máximo até os 2 anos.”

Transmissão de
bactérias e hábitos
Durante os primeiros anos de vida, o bebê se encontra numa
estreita relação com sua mãe. Vários estudos descrevem que
a presença de altas concentrações de Streptococcus mutans
na saliva da mãe é um fator de risco para a etiopatogenia das
cáries nos filhos e que quanto mais cedo ocorra a transmissão
destas bactérias através da saliva (especialmente antes de 1
ano de idade), maior será o risco de cáries.
Do mesmo modo, outros estudos revelam que a aquisição de
hábitos de higiene bucal e a dieta dos pais, são igualmente
importantes no desenvolvimento (ou não) de cárie dental em
seus filhos, já que as atitudes dos pais, seus conhecimento e
crenças, influenciam diretamente nos hábitos de saúde que
elegem para seus filhos, seu comportamento alimentar e
preferências.
É recomendado aos pais e cuidadores:
•
•

•

A mãe (ou cuidador) deve procurar o odontopediatra no mínimo
uma vez ao ano para manter a boca do filho saudável, com o
objetivo de reduzir a colonização de Streptococcus mutans.
Os pais devem ser um exemplo de bons hábitos de saúde bucal
para seus filhos, escovando os dentes duas vezes ao dia (se
possível junto com os filhos) e regulando seu próprio consumo
de açucares diários.
Evitar o hábito de beijar a boca da criança.

“Ainda que as bactérias não sejam hereditárias, tanto elas quantos os hábitos
de higiene e dieta se transmitem dos pais para os filhos.”

Dieta
O consumo de açúcares (açúcar refinado, mel doces e
guloseimas), seguem sendo o principal causador de cáries
e, por isso a restrição de açúcares (menos de 10% da energia
total consumida) é tão firmemente recomendada na
prevenção de cáries.
O potencial cariogênico dos açucares se relaciona com a
frequência de sua ingestão, a consistência do açúcar, assim
como o tempo de permanência na boca. Por sua vez, os
hábitos alimentares das crianças se relacionam com os
hábitos dos pais. A introdução de alimentos açucarados
antes do primeiro ano de vida se associa com maior risco
de cáries.
É muito importante informar aos pais sobre o índice
cariogênico dos chocolates, sorvetes e balas, como também
da grande quantidade de açucares que contém as bolachas,
biscoitos, sucos artificiais, refrigerante, cereais infantis,
iogurtes líquidos e leites achocolatados entre outros.
É recomendado aos pais e cuidadores:
• Atrasar ao máximo a introdução de açucares na dieta, de forma
ideal até os 2 anos de idade.
• Evitar que as crianças comam entre as refeições.
• Evitar o consumo de bolachas, sucos artificiais, bebidas adoçadas,
refrigerantes, guloseimas, etc.
• Entre as refeições oferecer opções saudáveis: queijos, frutas,
iogurte natural, pão, sucos naturais não adoçados, etc.
• A partir de 1 ano de idade, evitar oferecer leite durante a noite.

“As opções dietéticas eleitas durante os primeiros anos de vida, serão
determinantes na futura saúde bucal das crianças.”

Higiene bucal e
pasta dental fluoretada
A remoção da placa bacteriana da superfície dental por meio da
escovação dental com pasta fluoretada (duas vezes ao dia) é o
método mais efetivo para evitar (ou deter) a cárie em todas as
idades. Os hábitos de higiene bucal que as crianças adquirem,
são influenciados pelo exemplo dos pais. Iniciar o mais cedo
possível a higiene bucal (antes do primeiro ano de vida) diminui
o risco do aparecimento de cárie dental.
Apesar de estimular a autonomia infantil em muitas atividades,
há evidencia que a supervisão dos pais à escovação dental
também diminui o risco de cáries. Por isso, é sugerido aos pais
e cuidadores revisar a escovação das crianças até os 10 anos de
idade.
Com respeito às pastas dentais, somente aquelas que contêm
igual ou mais de 1000 partes por milhão (ppm) de flúor, tem
efeito protetor contra a cárie, por isso seu uso é recomendado
desde a erupção dental.
É recomendado aos pais e cuidadores:
• Revisar a formulação da pasta de dentes para assegurar que contenha ao menos 1000ppm de flúor.
• Em crianças menores de 3 anos, escovar duas vezes ao dia com uma pasta de 1000ppm de flúor em
quantidade semelhante à um “grão de arroz” na escova
• As crianças maiores de 3 anos devem usar uma pasta de 1000-1450ppm de flúor em quantidade
semelhante à um “grão de ervilha” na escova
• A escovação é mais efetiva quando se pede aos pais que mantenham a cabeça da criança estável
e levantem o lábio superior para limpar delicadamente, entre a gengiva e os incisivos, com uma
técnica horizontal
• Quando a criança tiver autonomia para cuspir, solicitar que cuspa o excesso de pasta, mas que não
enxague com água.
• Quando diminuir os espaços entre os molares (até os 3 anos), deve-se passar o fio dental antes
da escovação noturna.Trocar a mamadeira por um copo até o primeiro ano de vida, e retirar
definitivamente até os 2 anos de idade.
“Escovar os dentes duas vezes ao dia com pasta dental ≥ 1000ppm de flúor,
especialmente antes do sono noturno.”

Primeira consulta ao
odontopediatra
Recomenda-se que os pais levem seus filhos o mais cedo
possível ao consultório odontológico. Assim, o risco
de desenvolvimento de cáries será menor. A consulta
odontológica durante o primeiro ano de idade, permite
oferecer consultas preventivas individualizadas e a
orientação aos pais e cuidadores, permitindo um controle
ainda maior para evitar o aparecimento de cáries assim
como proteger o esmalte dental com aplicação tópica de
flúor.
As consultas odontológicas durante a primeira infância
se associam a uma diminuição futura dos tratamentos
curativos e, por isso, a redução de despesas financeiras a
médio e longo prazo.
A instauração de uma relação odontológica precoce tem
como objetivo evitar a necessidade de tratamento futuro, já
que prevenir a cárie na dentição primária é uma excelente
medida para manter a saúde bucal desde a infância e
conseguir adultos livres de cáries.
Recomendação aos pais e cuidadores:
• Toda criança deve visitar o Odontopediatra quando erupcionarem
os primeiros dentes ou até 01 ano de idade.
• O ideal seria que as grávidas visitassem o cirurgião-dentista para
avaliação de sua saúde bucal, bem como para receber orientações
preventivas.
• A primeira consulta deve incluir uma avaliação individual do
risco de cárie, orientação sobre higiene bucal, dieta saudável e
aplicação tópica de flúor.
“O melhor presente no primeiro aniversário é uma visita ao odontopediatra”

Conselhos sobre saúde bucal
Tabela resumida dos temas abordados no guia

Aleitamento materno
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e, de maneira complementar
até os 2 anos
• O aleitamento materno é parte da alimentação e nutrição do bebê. Uma vez erupcionados os
incisivos superiores, não utilizar o peito como calmante.
Mamadeira
• Não é recomendado o uso de mamadeiras. Se a opção for sua utilização, só deve ser oferecido
leite (sem açúcar ou qualquer tipo de adoçante ou sabor)
• Passados os primeiros 10 meses, evitar oferecer como calmante e evitar que a criança durma
com a mamadeira na boca.
• Procurar trocar por uma xicara ou copo assim que possível e retirar completamente aos 2 anos
Chupeta
• Não se recomenda a utilização de chupetas em bebê aleitados ao seio
• Não molhar a chupeta em nenhuma substância adoçada e nem limpá-la com a saliva materna
• Usar sempre o menor tamanho
• Limitar o uso ao momento de sono ou ansiedade, e em seguida retirar da boca
• Suspender o uso a partir dos 2 anos
Transmissão de bactérias e hábitos

Dieta
• Atrasar ao máximo a introdução de açucares, preferencialmente até os 2 anos
• Evitar que comam entre as refeições (máximo de 6 refeições ao dia, incluindo as refeições
principais)
• A partir da erupção dos dentes, realizar a higiene oral após a última refeição e evitar a alimentação durante a noite
• Evitar o consumo de sucos industrializados, bolachas doces, refrigerantes, leite achocolatado,
etc.
• Nos horários dos lanches, entre as refeições, oferecer: queijos, iogurte natural, frutas, pão,
sucos naturais sem açúcar.

Primeira consulta ao odontopediatra
• A primeira visita ao odontopediatria, de preferência durante o primeiro ano de vida

Cartilha de conselhos de saúde
bucal por faixa etária
Idade

Conselhos de saude bucal
Massagear a gengiva uma vez ao dia com uma gaze úmida ou uma
dedeira de silicone, para o bebê acostumar com a manipulação em
sua boca e aliviar os sintomas de erupção dentária.
Evitar a transmissão da saliva da mãe/pai/cuidador para o bebê.

2 anos

3-5 anos
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