
ARCADA INFERIOR/
MANDÍBULA

O biberão só deverá ser utilizado para oferecer ao bebé a fórmula artificial
de leite. A água deve ser dada em copo normal ou do tipo 360º; não deve
ser adicionado nenhum tipo de açúcar e desaconselha-se a sua utilização
durante a noite após a erupção dos primeiros dentes; Deverá ser retirado
até ao primeiro ano de vida da criança;

FONTES: Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO); Folheto Educativo “Saúde oral em crianças” da Ordem dos Médicos Dentistas; Alimentação Saudável do 0 aos 6 anos - Linhas de orientação para profissionais e educadores. Lisboa:
Direção-Geral da Saúde; 2019. ISBN 978-972-675-292-9; Indira MD, Bhojraj N, Narayanappa D. A cross-sectional study on eruption timing of primary teeth in children of Mysore, Karnataka. Indian J Dent Res. 2018 Nov-Dec;29(6):726-731;  Website
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QUAIS OS SINTOMAS MAIS COMUNS RELACIONADOS COM A 
ERUPÇÃO DOS 1ºS DENTES?

QUAL A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL NO BEBÉ?

O QUE POSSO FAZER PARA MANTER A SAÚDE
ORAL DOS BEBÉS ENTRE OS 0 E OS 24 MESES?

O nascimento de um bebé é um momento importante na vida de uma família. Os cuidados com o recém-nascido são inúmeros
e assim continuarão em todas as fases de crescimento. A saúde da cavidade oral de um bebé é muito importante e deve ter
especial atenção aos seus cuidadores. O estilo de vida e comportamentos estabelecidos nesta idade tendem a persistir até à
idade adulta.
A erupção da primeira dentição ocorre durante o primeiro ano de vida da criança. Entre os 2,5 e os 3 anos de idade a dentição
decídua (de leite) está completa. Nesta primeira fase a criança terá 20 dentes em boca.

Sempre que possível deve ser evitado e a forma da chupeta deve ser
aconselhada junto do médico dentista do bebé.
// Usar em casos de bebés prematuros para fortalecimento dos músculos
orais; alívio da dor; função calmante; e diminuição síndrome morte súbita.
// Deverá ser retirada a partir do 1º ano de vida até aos 2/3 anos de
forma definitiva;
// Recomenda-se o acompanhamento médico ou de um especialista em
medicina dentária pediátrica;
// Não deve ser usada com um fio preso na roupa da criança. Mas sim
numa caixa. Isto previne que seja fonte de contágio de doenças na criança
e restringe o seu uso e má influência no desenvolvimento de alterações
de mordida.

QUAL IMPORTÂNCIA DA DENTIÇÃO DECÍDUA (DENTES DE LEITE)?
Os dentes decíduos ou “de leite” têm várias funções para o desenvolvimento normal das crianças, tais como: Mastigação, Fonação, Respiração, Deglutição, Crescimento normal dos
maxilares, Estética e muito importante, manter o espaço para o crescimento dos dentes permanentes (definitivos).

QUAL A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA?
Durante a amamentação, a criança movimenta os músculos da face favorecendo a respiração nasal e ajudando na prevenção de problemas de posicionamento incorreto dos
dentes. O bebé deve mamar nas duas mamas, desenvolvendo os músculos de ambos os lados da face, evitando no futuro, problemas dentários e o uso de aparelhos ortodônticos.

USO DO BIBERÃO USO DA CHUPETA

DENTIÇÃO DECÍDUA 
("DE LEITE") 

ERUPÇÃO DENTÁRIA 
(SURGEM EM BOCA)

Incisivo Central
Incisivo Lateral

Canino
Primeiro Molar
Segundo Molar

Segundo Molar
Primeiro Molar

Canino
Incisivo Lateral
Incisivo Central

7 - 12 meses
9 - 13 meses

16 - 22 meses
13 - 19 meses
25 - 33 meses

20 - 31 meses
12 - 18 meses
16 - 23 meses
7 - 16 meses
6 - 10 meses

ARCADA SUPERIOR/
MAXILA

Fonte: Imagem adaptada do Website Ortoline - Ortodontia e Ortopedia Facial

// Privilegiar a amamentação materna até aos 6 meses do bebé;
// Cuidados com a alimentação, a Direção Geral de Saúde preconiza a não ingestão de
açúcar, ou qualquer tipo de adoçante, incluindo o mel ate aos 24 meses de idade;
// Realizar correta higiene oral;
// A partir do nascimento do primeiro dente decíduo (“de leite”) consultar um médico
dentista para acompanhamento do desenvolvimento da dentição e cavidade oral;
// Atenção à introdução dos alimentos complementares ao leite. Todos os alimentos
podem ser introduzidos à exceção do sal, açúcar, mel, bebidas açucaradas e chá.

O uso de uma gaze humedecida em água para higiene da boca pelo menos uma vez por
dia, principalmente para bebés que ingeriram leite de fórmula ou iniciem a alimentação
complementar antes dos 6 meses, é indicada. Permite a exploração e habituação por
parte do bebé à iniciação aos hábitos de escovagem dentária. É possível também usar
uma dedeira de silicone para realizar o mesmo estímulo nas arcadas dentárias.
A prevenção das doenças orais não se limita exclusivamente a evitar as cáries, mas
também, os problemas gengivais, musculares, faciais, de fala, ortodônticos e estéticos.
Muitos dos tratamentos mais dispendiosos e demorados durante a adolescência
poderiam ser evitados apenas com medidas preventivas na 1ª infância.

COMO EVITAR O APARECIMENTO DE CÁRIE DENTÁRIA NA PRIMEIRA DENTIÇÃO?

// Gengivas avermelhadas;
// Perda de apetite;
// Dificuldade em dormir;
// No caso de febre, vómitos ou diarreia, deve-se consultar o seu
médico assistente.

COMO AJUDAR A CRIANÇA COM ESTES SINTOMAS?

// Limpar e massajar a boca 2-3 vezes por dia com uma gaze molhada;
// Massajar a gengiva com uma dedeira;
// Recorrer mordedores de silicone;

Com o aparecimento dos primeiros dentes, a higiene deve ser feita com escova dentária com
a cabeça pequena e macia, 2x por dia (sendo uma obrigatoriamente antes de deitar). Utilizar
pasta dentária entre 1000 - 1500 ppm de flúor (de acordo com o risco de cárie e com a
quantidade de dentes presentes em boca), sendo a quantidade de pasta a usar do tamanho de
bago de arroz. Trocar a escova de 3 em 3 meses ou quando as cerdas estiverem separadas. Se
o bebé teve alguma doença trocar também. Não usar suplementos de fluoretos. A higiene oral
deve ser realizada pelos cuidadores da criança.


