
A importância da saúde bucal infantil 

 

Atualmente muito se fala em manter a saúde física e mental, a importância da 

alimentação saudável, da prática constante de exercícios físicos e atividades que visam 

o desenvolvimento da mente para melhor qualidade de vida. Esta questão está cada vez 

mais presente em nossa vida cotidiana e inclui também as crianças.  

 

A saúde, o bem-estar, a qualidade de vida inclui também a saúde bucal, a qual muitas 

vezes acaba sendo deixada de lado, dado a correria do dia a dia, porém a nossa boca 

pode ser a porta de entrada de doenças, que poderiam ser facilmente evitadas se 

tivermos um acompanhamento de perto de um dentista. 

 

Sabemos que se desejamos mudar algo em nossa vida ou em nossa família, devemos 

inclui-lo em nossa rotina, por exemplo, se desejamos ler mais livros, devemos incluir 

este hábito em nossa vida e incluir a leitura em nosso dia a dia, isto pode ser feito aos 

poucos e aumentando gradualmente conforme a implantação do hábito em nossa vida. 

 

Com a nossa higiene bucal deve acontecer o mesmo, uma melhor escovação, o uso do 

fio dental, visitas frequentes ao nosso dentista de confiança, tudo isso deve fazer parte 

da nossa vida, e tudo isso fica ainda muito mais fácil se adquirimos o hábito ainda 

crianças. 

 

As visitas ao dentista são normalmente feitas para revisão da higiene bucal e integridade 

dos dentes, esta última com foco principal na limpeza dos dentes e medidas preventivas 

para preservação da saúde. 

 

Porém, sempre surgem dúvidas em função do tratamento em crianças, como por 

exemplo, há dentista para criança? Quando se deve iniciar o tratamento de prevenção e 

saúde bucal infantil? É necessário buscar auxílio profissional ainda na primeira 

infância? Trataremos destas dúvidas aqui, continue lendo para saber mais. 

 

Você sabia?  

 

Que a odontologia é o estudo voltado ao tratamento dos dentes, ossos da face, gengiva, 

língua, mordida e articulação da mandíbula, de crianças e adultos. Dentro desse estudo é 

possível encontrar várias áreas de atuação, incluindo dentista para criança, aos quais 

podemos citar algumas delas: 

 

Dentística: área voltada para a aplicação de procedimentos educativos, preventivos e 

terapêuticos, devolvendo ao dente sua integridade fisiológica; 

 

Odontopediatria: dentista para criança, responsável por cuidar de sua saúde bucal e 

acompanhar todo seu desenvolvimento; 

 

Ortodontia: área responsável pela prevenção e tratamento dos problemas de 

crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da face, indicando a utilização de 

aparelhos ortodônticos caso necessário; 

 

Periodontia: especialista responsável pelo tratamento de processos inflamatórios e 

infecciosos da gengiva; 



 

Traumatologia bucomaxilofacial: especialidade que trata cirurgicamente dos 

traumatismos e deformidades faciais, do maxilar e mandíbula; 

 

Implantologia: dentista especialista em próteses e implantes dentários; 

 

Endodontia: área responsável pela polpa dentária, caso alteradas devido a cáries, 

fraturas ou traumas; 

 

Odontogeriatria: profissionais responsáveis pelo tratamento da saúde bucal de pessoas 

idosas. 

 

Um pouco sobre Odontopediatria 

 

A odontopediatria garante que os primeiros dentes da criança permaneçam saudáveis e 

livres de cárie e outras doenças dentárias, por este motivo é que se recomenta o dentista 

para a criança desde suas fases iniciais de vida, pois sua principal meta é a orientação 

dos pais para prevenção de doenças bucais, que podem vir a surgir durante a infância ou 

na vida adulta. 

 

O dentista para criança irá orientar aos pais a melhor maneira de cuidar dos dentes de 

seu filho, indicando a melhor maneira de utilizar o fio dental e escovar os dentes da 

criança, além de indicar orientações adicionais que variam acordo com a condição 

específica dos dentes de cada criança. 

Hábitos alimentares e dicas sobre o que deve ser feito para preservar e proteger dentes e 

gengiva da criança também deve ser abordado pelo dentista para criança. Evitar 

alimentos ricos em açúcar e amido e não permitir que a criança durma enquanto toma 

mamadeira, são exemplos de algumas orientações que podem ser passadas. 

Higiene bucal e gestação 

Para muitos especialistas em odontopediatria, os cuidados com a higiene bucal já deve 

iniciar durante a gestação. A partir da concepção o corpo da mulher sofre centenas de 

alterações para o crescimento e desenvolvimento do bebê, entre estas alterações 

destacamos aqui as mudanças que podem ocorrer na boca da futura mamãe. 

O acompanhamento da futura mamãe com um dentista para criança, chamado de pré-

natal odontológico, deve iniciar no último trimestre da gestação, onde a gestante 

receberá informações de como cuidar de sua saúde bucal, sobre o aleitamento, hábitos 

alimentares e higiene oral. 

Pré-natal odontológico? O que é isso? 

É possível que seja a primeira vez que você tenha contato com o termo “pré-natal 

odontológico”, mas não há segredos sobre ele. Pré-natal odontológico nada mais é que 

um pré-natal realizado com o apoio de um dentista durante a gestação, onde se observa 

a saúde bucal da gestante, buscando evitar o agravamento de condições pré-existentes e 

evitar o surgimento de outras doenças. 



Todo o tratamento dentário que venha a ser necessário na gestação é seguro tanto para a 

mãe quanto para o bebê, pois o especialista além de ser um dentista  para a futura 

mamãe, é também dentista para criança. Todas as medicações que venham a ser 

aplicadas ou qualquer tratamento que venha a ser necessário terá seu risco/ benefício 

avaliado pelo profissional. 

Qual a importância do pré-natal odontológico? 

Assim como o acompanhamento de um obstetra se faz necessário durante toda a 

gravidez, a assistência de um dentista para criança na gestação é de extrema 

importância, pois a saúde bucal da mãe interfere diretamente na saúde do bebê. 

Problemas periodontais, como: sangramento gengival durante a escovação ou uso do fio 

dental, gengivas inchadas, avermelhadas, doloridas, entre outros, podem levar a gestante 

a um parto prematuro e ao nascimento de crianças abaixo do peso, por exemplo. 

Desta forma, fica clara a grande importância de um acompanhamento completo e 

constante de um dentista durante a gravidez, pois isto garante uma gestação mais 

tranquila e possivelmente livre de problemas bucais graves. 

Quando levar a criança em sua primeira consulta ao dentista? 

Sabemos que se deve manter nossa saúde bucal em dia em qualquer fase da nossa vida, 

mas as idas ao dentista são comumente evitadas por crianças e adultos. Isso traz a tona 

uma dificuldade em decidir quando é o melhor momento de levarmos nossos filhos ao 

dentista. Mas e aí? Quando é o momento certo da primeira consulta com um dentista 

para criança? 

 

Muitos especialistas indicam que a primeira consulta com um dentista para criança deve 

ocorrer ainda no primeiro ano de vida do bebê, de preferência antes dos seis meses de 

vida. Desta forma, os pais poderão esclarecer dúvidas referente a limpeza e primeiros 

dentinhos da criança e orientados sobre a melhor forma de realizar a limpeza bucal do 

bebê. 

 

Cuidados no primeiro ano de vida 

 

Já ficou clara a grande importância que a higiene bucal tem em nossas vidas, e para que 

ela seja seguida de forma leve e sem cobranças, os cuidados devem iniciar logo nos 

primeiros meses de vida e ser sempre presente na vida da criança, criando desta forma, 

um hábito. 

 

Pode não parecer, mas o recém-nascido, assim como nós, tem necessidades que o 

dentista para criança pode atender, por isso a consulta inicial da criança é tão 

importante.  Através dela, é possível detectar alterações que podem a vir prejudicar o 

desenvolvimento do bebê, como por exemplo, o freio lingual curto que pode prejudicar 

a amamentação correta. 

 

A higiene bucal deve ser feita desde o início, de preferência três vezes ao dia e após as 

mamadas, sendo elas via leite materno ou mamadeira. Antes do nascimento dos dentes, 



a limpeza bucal deve ser realizada com um lenço umedecido ou gaze macia, de acordo 

com indicação profissional. 

 

O dentista para criança verificará também a forma de sucção, seja na mamadeira ou 

dedo, pois caso seja feita de maneira desequilibrada pode resultar no surgimento de 

cáries, problemas na gengiva ou desalinhamento dos dentes, este último podendo 

resultar no uso de aparelhos ortodônticos. 

 

Assim que notamos o nascimento dos primeiros dentes da criança, o cuidado passa a ser 

maior, o dentista para criança deverá indicar uma escova de dente apropriada para a 

idade, e durantes as consultas passará a verificar se há o acúmulo de placa e resto de 

alimento, que podem vir a se prender nos dentes, causando o surgimento de bactérias 

causadoras da cárie e inflamações nas gengivas. 

 

Dente de leite e seus cuidados 

 

Os dentes de leite tem grande importância para o desenvolvimento harmônico e 

equilibrado das estruturas da face, sendo: músculos, ossos e dentes, além de preceder o 

nascimento dos dentes permanentes. Através deste equilibro se tem uma mastigação 

adequada que auxilia todo o processo digestivo. 

 

O nascimento dos dentes de leite pode ocorrer entre os seis e oito meses de vida da 

criança, podendo haver casos de nascimento dos dentes anterior ou posterior a este 

período. O dentista para criança deve acompanhar todo este processo para orientar e 

indicar as melhores alternativas para cada caso. 

 

Alguns sintomas podem ocorrer devido ao nascimento dos dentes de leite, como: 

coceira, estado febril, aumento da salivação, entre outros, e são considerados normais 

por especialistas. Devido a estes incômodos e para facilitar no rompimento da gengiva, 

o dentista para criança orienta que sejam oferecidos ao bebê alimentos mais duros e 

mordedores de borracha, que massageiam a gengiva aliviando as dores. 

 

É válido ressaltar que o dentista para criança recomenda que não seja utilizada pasta de 

dentes com flúor para crianças de até três anos de idade. Após os três anos a 

recomendação passa a ser para a utilização de pasta de dentes própria para crianças, pois 

estas possuem uma menor concentração de flúor. O excesso de flúor ingerido por 

crianças pode causar fluorose, que são manchas nos dentes permanentes. 

 

Um dente de leite mal cuidado, comprometido por cárie ou qualquer outra doença bucal, 

pode prejudicar seriamente a formação do dente permanente, e de acordo com 

especialistas, além de trazer problemas para a saúde e estética bucal, prejudica também 

o desenvolvimento da comunicação e integração social da criança. 

 

A principal vantagem de adaptar e criar o hábito de idas ao dentista, com certeza é 

manter a saúde bucal sempre em dia. Os pais devem ter ciência que consultas de rotina 

não causam dor e isto faz com que a criança crie um vínculo de confiança e afeto com o 

profissional, fazendo com que a relação entre eles seja tranquila e as visitas ao dentista 

para criança não sejam causadoras de traumas relacionados a dor e ao sofrimento 

advindos do tratamento dentário. 

 



Mitos e verdades 

 

Sempre ouvimos falar de mitos e verdades sobre variados assuntos por aí afora, agora 

vamos tratar de mitos e verdades relacionados à saúde bucal infantil, o que devemos 

fazer e como agir em cada caso. 

 

É mito ou verdade que chupar o dedo entorta os dentes? Verdade, pelo hábito de sucção 

do leite materno, os bebês tendem a desenvolver o costume de chupar os dedos ou 

chupetas se oferecidas pelos pais. O dentista para criança orienta a estimular a 

interrupção deste hábito entre dois e três anos de idade, a fim de evitar desalinhamentos 

dentários graves que necessitem da intervenção do aparelho ortodôntico. 

 

É verdade ou mito que tomar muito antibiótico na infância enfraquece os dentes? 

Parcialmente verdade, já é de conhecimento que existe apenas um antibiótico que adere 

a dentina dos dentes, deixando-os fracos e manchados se ingeridos em grandes 

quantidades na infância ou durante a gestação. Devido a isso seu uso em crianças é 

evitado por médicos, que optam por utilizar outros medicamentos que possuem o 

mesmo efeito. 

 

É mito ou verdade que o uso do aparelho ortodôntico só é permitido após o nascimento 

de todos os dentes permanentes? Mito recomenda-se que a partir dos seis anos toda 

criança passe em uma consulta de avaliação, pois problemas do desenvolvimento dos 

ossos da face e mandíbula podem ocorrer e o tratamento na infância pode corrigir o 

problema de forma mais rápida, porém é necessária a avaliação correta de um 

profissional. 

 

É comum ouvirmos conselhos para solucionarmos problemas por conta própria, como 

retirar a chupeta da criança de forma mais efetiva e rápida, por exemplo. Porém 

ressaltamos que é de extrema importância procurar um profissional qualificado para que 

ele possa oferecer todas as orientações de forma correta e livre de problemas. 

 

Visitas frequentes, adultos conscientes 

 

Debatemos aqui como o acompanhamento de um dentista para criança desde a primeira 

infância, impacta de forma positiva a vida da criança e consequentemente do adulto que 

ela virá a se tornar. Devido a isso podemos afirmar que o contrário também ocorre. 

 

Uma criança adaptada com o ambiente da clinica odontológica e com o dentista que a 

atende, dificilmente sofrerá com dores e tratamentos demorados e complexos, pois sua 

saúde bucal é acompanhada desde cedo por um profissional. 

 

Já a visita tardia de uma criança que nunca foi ao dentista pode ser traumática, devido a 

dor, falta de adaptação a sala de consulta e ao profissional e ansiedade.  Se os pais 

negligenciam os cuidados iniciais da saúde bucal de seu filho, e do nada a criança faz 

uma queixa de dor de dente, o pai imediatamente irá procurar um profissional, porém o 

tratamento daquela criança poderá ser mais problemático, devido à dor do tratamento, a 

necessidade de medicamentos, anestesia e tudo o mais. 

 

Criar hábitos desde a infância é fundamental para um ensinamento sólido da 

importância da manutenção da saúde e higiene bucal. E com isso, a criança ao crescer 



sabendo da importância das visitas frequentes ao dentista, tenderá a partilhar isto com as 

futuras gerações. 

 

A odontopediatria é somente para crianças? 

 

Não, o profissional especializado em odontopediatria também possui o conhecimento de 

todas as outras áreas da odontologia, portanto não há a necessidade de fazer a troca de 

profissional por conta do crescimento da criança. 

 

Na realidade recomenda-se que o dentista para criança seja mantido durante a 

adolescência, facilitando assim o atendimento, pois o profissional consegue acompanhar 

o desenvolvimento e mudanças que ocorrem ao longo dos anos e tem familiaridade com 

o paciente. 

 

O aparelho ortodôntico e a criança 

 

Como descobrimos aqui, é possível que seja recomendado pelo dentista da criança à 

utilização de aparelhos ortodônticos. Antes de explanarmos mais sobre a questão, é 

importante conhecermos os tipos de aparelhos disponíveis no mercado e qual a 

finalidade de sua utilização. Os aparelhos mais utilizados são: 

 

Aparelho fixo: é o mais comum e tem por objetivo “puxar” os dentes para a posição 

correta. É feito de metal e composto por fios, bandas e braquetes; 

 

Aparelho fixo estético: possui a mesma função do aparelho de metal, porém para fins 

estéticos é feito de materiais transparentes como policarbonato, porcelana ou safira; 

 

Aparelho móvel: tem como função manter os dentes na posição correta evitando os 

desalinhamentos, é normalmente recomendado após a retirada do aparelho fixo. Apesar 

de ser chamado de móvel, seu uso deve ser constante para não prejudicar o andamento 

do tratamento; 

 

Expansor palatino: é o modelo indicado para corrigir a mordida cruzada, pois promove 

um ganho na largura do palato (céu da boca), auxiliando no melhor encaixe da arcada 

dentária superior com a inferior; 

 

Aparelhos alinhadores: são produzidos sob medida através de softwares e promovem 

um tratamento higiênico e estético, por serem praticamente invisíveis, com menos dores 

e mais eficiência nos resultados finais; 

 

Aparelho lingual: tem a funcionalidade igual a do aparelho fixo, porém os braquetes são 

colocados na parte interna dos dentes, tendo contato com a língua. É uma opção para 

tratamento de curta duração e também possui um ganho estético, pois o aparelho é 

escondido pelos dentes. 

 

Qual o aparelho mais indicado para crianças? 

 

Até aqui podemos notar que até mesmo os dentes de leite podem apresentar 

imperfeições e desalinhamentos, estas irregularidades podem indicar problemas deste 



tipo na dentição permanente, por este motivo os dentistas podem indicar a utilização de 

aparelhos ainda em crianças com dente de leite. 

 

Apesar do aparelho fixo ser o mais conhecido e utilizado pela população no geral, esta 

não é a única opção que poderá ser utilizada em crianças. Devido à formação óssea e 

dentária da criança ainda estar em desenvolvimento o dentista para criança conta com 

outras opções que também trazem resultados extremamente satisfatórios nesta fase. 

 

Um dos aparelhos mais utilizados na infância é o expansor palatino, como já dito acima, 

sua função é corrigir a largura do céu da boca, tratando assim dos casos de falta de 

espaço entre os dentes e mordida cruzada. Devido à formação óssea e dentária ainda 

estar em desenvolvimento, à indicação deste aparelho na infância, faz com que a criança 

consiga alinhar seus dentes de forma mais rápida, evitando assim tratamentos mais 

invasivos durante sua vida adulta. 

 

Para decidir a melhor opção de aparelho ortodôntico a ser utilizada, dentre a variedade 

existente no mercado, leva-se em consideração, além do problema apresentado, qual 

estágio de dentição a criança se encontra, sendo ela de leite ou mista. E em vista do 

bem-estar dos pequenos, considera-se também um tratamento mais leve e sem traumas.  

 

Normalmente, após um tratamento ortodôntico durante a fase dos dentes de leite e 

mista, a utilização do aparelho pode ser descartada posteriormente, porém o 

acompanhamento com o dentista para criança deve ser mantido de forma constante. 

Sugere-se uma alta temporária após a retirada do aparelho e após a troca total dos dentes 

de leite pelos permanentes, faz-se nova avaliação para a verificação da necessidade de 

nova utilização de aparelho ortodôntico. É comum a indicação do aparelho móvel para 

finalizar o encaixe e o alinhamento dos dentes. 

 

A infância de uma criança é um período muito importante de suas vidas, que demanda 

atenção de várias formas, inclusive nos cuidados de sua saúde bucal. Com um bom 

aconselhamento de um dentista para criança, é possível ensinar a criança a desenvolver 

bons hábitos de higiene bucal e evita a criação de traumas relacionados às consultas no 

consultório odontológico. 

 

Não deixe para depois e procure agora um profissional de sua confiança e comece a 

olhar de forma diferente para a saúde bucal de suas crianças, tornando assim as visitas 

ao dentista mais prazerosas e divertidas, sem ocorrência de dores e de tratamentos 

invasivos na infância e na vida adulta. 

 


