
A BOA HIGIENE BUCAL COMEÇA 
ANTES QUE SAIA O PRIMEIRO

DENTE DE LEITE

A CÁRIE DE MAMADEIRA 
É UM PROBLEMA GRAVE

Os dentes do bebê começam a cortar as gengivas 
aproximadamente aos 6 meses, porém é importante 
começar a praticar a boa higiene bucal inclusive antes 
que saia o primeiro dente. 

Aos 3 anos de idade, as crianças têm todos os dentes de 
leite. Esses dentes começam a cair aproximadamente 
aos 6 anos e, nesse momento, começam a sair os dentes 
permanentes ou adultos. É normal que haja espaços 
entre os dentes de leite, porque deixam lugar para os 
dentes permanentes. A maioria destes já terá saído aos 
13 anos de idade.

Tomar mamadeiras de leite, 
produtos lácteos, sucos, bebidas 

açucaradas, entre outros, 
com muita frequência ou por 
períodos prolongados, pode 

causar cárie.

COMO CUIDAR 

DOS DENTES
DOS SEUS FILHOS?

ALGUNS CONSELHOS PRÁTICOS 
PARA MANTER OS DENTES DAS 
CRIANÇAS SADIOS E FORTES

INCENTIVE OS ADOLESCENTES 
QUE UTILIZAM APARELHOS DE 
ORTODONTIA A ESCOVAR OS DENTES 
E USAR FIO DENTAL EXAUSTIVAMENTE.

- Quando tirarem os brackets, o 
aspecto dos dentes dependerá dos 
hábitos de higiene e manutenção 
durante o tratamento de ortodontia.

SUGIRA QUE LEVEM UMA ESCOVA DE 
DENTES, CREME DENTAL E FIO DENTAL 
COM ELES PARA USÁ-LOS DURANTE O 
DIA, APÓS CADA REFEIÇÃO.

ALGUNS CONSELHOS PRÁTICOS

0 A 2 ANOS

- Limpe as gengivas do bebê 
com uma gaze ou pano 
embebido em água.
- Se já tiver dentes na boca, 
use uma escova de cerdas 
extramacias juntamente com 
um creme dental com flúor 
(quantidade equivalente 
a um grão de arroz cru).
- Leve-o ao cirurgião-dentista pela 
primeira vez antes de completar um ano.

3 A 5 ANOS

- Use uma escova de cerdas 
extramacias juntamente com 
um creme dental com flúor 
(quantidade equivalente 
a um grão de ervilha).
- Chupar o dedo ou chupeta 
é um hábito que deve ser evitado. 
- Leve-o/a ao dentista a cada 6 meses.

6 A 9 ANOS

- Incentive o uso de fio dental 
se não houver espaço entre 
os dentes.
- Explique ao seu filho que é 
normal que os dentes caiam, 
e que é esta a forma pela qual 
nascem os dentes “adultos”.
- Enquanto as crianças não 
puderem praticar bons hábitos 
de higiene bucal por si mesmas, os pais 
deverão ajudá-las a escovar os dentes e usar fio dental 
duas a três vezes ao dia. A escovação antes de dormir 
é muito importante.
- Preste sempre atenção na parte posterior 
dos dentes, onde poder haver mais placa acumulada.
- Leve-o/a ao dentista a cada 6 meses.

10 A 12 ANOS

- Escova dental, fio dental e 
creme dental devem fazer parte 
da limpeza bucal diariamente.
- Leve-o/a ao dentista a cada 
   6 meses.

13 ANOS EM DIANTE

Os pais podem aproveitar o interesse dos seus filhos 
adolescentes pela aparência, explicando a eles que ter 
um sorriso saudável e o hálito fresco os ajudará a ter uma 
melhor impressão deles próprios e a se sentirem melhor.

PARA EVITAR 
ISSO...

PARA OBTER MAIS ORIENTAÇÕES SOBRE 
O CUIDADO DENTAL DAS CRIANÇAS, 

CONSULTE O SEU DENTISTA.

RETIRE A MAMADEIRA DA BOCA 
ASSIM QUE O BEBÊ TIVER TERMINADO.

EVITE AS MAMADEIRAS NOTURNAS.


