
Higiene bucal do bebê: Quando
começar?
Uma questão muito importante, mas por vezes ignorada nos primeiros
anos de vida da criança, é a higiene bucal.

Provavelmente você já se perguntou: Quando devo começar a escovar os
dentes do meu bebê? O quanto isso é importante ainda nos dentes de
leite? Devo criar uma rotina de escovação com meu filho ainda tão
pequeno?

A resposta para a primeira pergunta é: o quanto antes melhor! O ideal é
que a higiene bucal do bebê comece ainda antes de sair os primeiros
dentinhos.

O que não podemos negar é que ter uma rotina ajuda bastante na
realização de tarefas ou comportamentos que queremos implementar em
nossas vidas.

Segundo artigo no site
https://www.primeirainfanciaempauta.org.br/a-crianca-e-seu-desenvolvi
mento-a-importancia-da-rotina.html a rotina é extremamente importante
para o desenvolvimento infantil, porque ensina à criança a conviver com a
realidade familiar, além de contribuir para o fortalecimento da autonomia.

E neste caso, com a higiene bucal infantil, não pode ser diferente.

Como começar uma rotina de higiene bucal com o bebê?

Por vezes ouvimos histórias de crianças, geralmente bem pequenas, que
demonstram muita resistência na escovação.

https://www.blogger.com/u/2/blog/post/edit/8779528666002928568/6421317545022772045#


Os relatos são sempre parecidos: a criança não permite que o cuidador
faça a higienização, por vezes trancam os dentes ou mordem a escova.
Os choros são constantes.

Tudo isso causa grande frustração nos pais, que acabam se sentindo
perdidos!

O primeiro impulso da pessoa que está realizando a higiene bucal do bebê
é desistir. A gente sabe que não é o certo, mas quando a criança é muito
pequena e resistente à escovação, parece uma batalha perdida, não é
mesmo?

Mas é justamente aí que está o erro! Como já comentamos no início,
desenvolver uma rotina de higiene bucal com a criança é super
importante.

Mesmo que no início seja difícil e que a criança não aceite, porque ainda
não é capaz de entender o que está acontecendo, com o passar do tempo
e o desenvolver da escovação diária, ela irá se acostumar com o
processo.

Principalmente se essa rotina de escovação acontecer junto com o
cuidador. Além da rotina, a criança aprende também com o exemplo.

Mas afinal, criança pequena pode ter cárie se não tiver uma
higiene bucal adequada?

Segundo a Odontopediatra, que atende no Centro de Especialidades
Odontológicas de São Bernardo, Janaína Briguet, crianças menores de
dois anos de idade com lesão de cárie são uma realidade diária. E muitas
vezes há necessidade de realizar tratamento de canal.

"O estímulo à escovação desde bebê é super importante, e a principal
importância da escovação pro bebê é na prevenção de cárie. Muitas
pessoas acham que o bebê não tem lesão de cárie, mas é um engano."

Agora, imagine uma criança de 2 anos tendo que fazer um tratamento de
canal! Assustador, não acha?



A orientação da Sociedade Brasileira de Odontopediatria é para que se
use o creme dental com flúor, mesmo para crianças que ainda não sabem
cuspir, desde a erupção do primeiro dentinho.

A quantidade necessária de creme dental para a higiene bucal da criança
que ainda não cospe é muito pequena, basicamente um grão de arroz. O
que, segundo a doutora Janaína, não traz nenhum prejuízo à saúde.

A importância de desenvolver bons hábitos

Podemos concluir então que a higiene bucal da bebê, antes mesmo dos
primeiros dentes saírem é muito importante. Já que a escovação precoce
é a quase a única garantia de uma saúde bucal adequada.

Também é de grande importância que os pais procurem se informar e
entendam sempre mais sobre essas questões.

Desenvolver bons hábitos é de extrema importância na primeira infância.
Ou seja, nos primeiros seis anos de vida da criança. Já que tudo que é
ensinado nesse período tem grande influência para o resto da vida!


