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Da primeira dentição ao dente do siso,
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0 - 6 meses,
 O INÍCIO DE UMA DENTIÇÃO SAUDÁVEL
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 Logo depois do nascimento, o médico pediatra examina a boca do bebê e identifica a existência, ou 
não, de problemas.

 Depois que seu bebe se alimentar, ou pelo menos duas vezes ao dia, limpe a gengiva com um pano 
molhado (por exemplo, fralda) ou uma gaze, para remover as bactérias.

 A amamentação no peito nessa fase é muito importante, se possível, a mãe deve mantê-la, a juda 
a evitar muitas das causas da más oclusão ou da mordida. Além da importância afetiva e nutricional, 
o exercício muscular durante a sucção no seio a juda a respiração nasal e previne grande e parte dos 
problemas de posicionamento incorreto dos dentes e das estruturas faciais.

 Mas se a amamentação não for possível, cuidado com as chamadas “cáries de mamadeira”. 
Elas são causadas pelo consumo de líquidos açucarados, como o leite, papa e suco. Ao pôr o 
bebê para dormir, coloque apenas água na mamadeira, ela vai a judar a limpar a boca do bebê. 
Os sucos e o leite podem causar cáries. 

Aos seis meses, os dentes anteriores dos bebês se preparam para nascer. Em geral, os dentes 
aparecem em pares e os inferiores nascem antes dos superiores.
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07 - 12 meses,
 MUITA ATIVIDADE NA DENTIÇÃO
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 Começam a nascer os dentinhos que conhecemos como “dentes de leite”, são os dentes decíduos. O nascimento 

dos dentes de leite ocorre, normalmente, aos 6 meses e finaliza aos 3 anos de idade.  

 Esse movimento pode causar sensibilidade e inchaço nas gengivas, salivação abundante, mastigação dos dedinhos 
ou brinquedos, irritabilidade, boca dolorida e, até mesmo, distúrbios do sono. É importante que os pais mantenham a 
tranquilidade, porque é um processo transitório.   
  

 Para a judar o bebê, lave suas mãos e com um dedo, massageie suavemente as 
gengivas da criança. Ofereça-lhe um mordedor resfriado (não congelado) ou um 
brinquedo. Como os dentes podem perfurar o mordedor ou brinquedo, assegure-se de 
que este não contenha qualquer tipo de líquido.
 

 À medida que os dentes crescem, limpe-os com um pano molhado. Quando surgirem 
os molares de leite, o ideal é já começar a usar uma escova de dentes extra suave.
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13 - 24 meses,
 A CHEGADA DOS DENTES DEFINITIVOS
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 A primeira visita do bebê ao dentista deve ocorrer logo após o nascimento dos dentes.

 Nesta fase,nascem os molares decíduos, que são os dentes posteriores 
usados na mastigação. Com eles, a criança ganha capacidade de triturar 
alimentos mais consistentes.

 Fique atento e observe a erupção dos primeiros molares decíduos. Como são 
dentes grandes, podem causar desconforto durante sua erupção. 

 Assim que você tiver certeza que seu filho já sabe cuspir, você já pode 
apresentar o creme dental com flúor. Escove os dentes três vezes ao dia, usando 
uma pequena quantidade de creme, o suficiente para “sujar” a escovae lembre 
de passar o fio dental entre os dentes da criança.

 Incentive seu filho aprender escovar os dentes sozinho, mas sempre sob supervisão, pois ele ainda não tem boa 
coordenação motora para realizar por completo a higienização.

 Nessa fase, é importante que os dentes da criança já tenham sido avaliados por um dentista.
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3 – 4 anos,
GANHANDO INDEPENDÊNCIA
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 Nessa fase a criança começa a ganhar independência, ensine seu filho a cuidar dos dentes: escove pelo 

menos três vezes ao dia, especialmente após o café da manhã e antes de dormir. Use fio dental, no mínimo, 
uma vez por dia. 

 Os dentes de leite são importantes, embora destinados a cair. Eles mantêm o espaço apropriado 
para erupção (nascimento) dos dentes permanentes, sendo que, se um dente de leite é perdido muito 
antes da época certa, o espaço fecha-se e o permanente pode ficar retido e não nascer. 

 Escolha uma escova de dentes infantil com cerdas extra macias. 

 Troque a escova de dente da criança a cada 3 meses ou depois de qualquer enfermidade.

 A quantidade de creme dental com flúor deve ser o suficiente para “sujar” a escova. Cuide para que 
ele não engula a espuma.

 A melhor alimentação é uma dieta balanceada, sem excesso de alimentos com açúcar ou amido. 
Esses alimentos produzem ácidos que causam cárie. Protele, ao máximo que puder, apresentar 
alimentos açucarados ao seu filho.
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 Faça visitas periódicas ao dentista.

 O flúor é um mineral que se combina com o esmalte do dente, reforçando-o. Se a água de sua cidade não for 
fluorada, peça a seu dentista, suplementos de flúor. 

 Atenção, se a criança chupa o polegar, este é o momento de parar. Aos quatro anos, esse hábito pode causar 
dentes tortos ou apinhados, além de problemas de oclusão.



Atenção:

 O flúor presente na maioria dos cremes dentais, se ingerido em excesso, entre 11 meses e 7 
anos, momento da formação dos dentes permanentes, pode trazer manchas brancas. Em casos 
mais severos, os dentes podem ficar porosos e amarronzados. É a fluorese.

 Não existem hoje no mercado cremes dentais que tenham baixo teor de flúor e ainda assim 
consigam prevenir a cárie, existem alguns cremes dentais sem flúor, porém não são eficazes 
nesta prevenção.

 Algumas medidas são importantes para que seu filho não consuma flúor. Primeiro evite 
comprar pastas dentais coloridas e com sabores, porque estimulam que a criança engula o 
produto. Depois a quantidade é um fator importante, o ideal é apenas “sujar” a escova. Cer-
tifique-se que a criança cuspiu a pasta ao final da escovação e não a engoliu. Por último, não 
deixe os cremes dentais ao alcance da criança. 
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 5 – 7 anos. Adeus,
DENTE DE LEITE!

5 – 7 anos. Adeus,
DENTE DE LEITE!
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 Em geral, aos seis anos, nascem os dentes permanentes: os anteriores inferiores ou os “molares dos seis 
anos”. É muito importante lembrar que aos 6 anos de idade, o 1º molar permanente da criança nasce sem que 
nenhum dente de leite caia, ele aparece atrás dos dentes de leite. Por isso, muitas vezes os primeiros molares 
permanentes são confundidos com dentes de leite e não recebem a devida atenção dos pais.

 Os dentes de leite começam a cair nessa fase, isso ocorre porque os dentes permanentes vão se formando 
e reabsorvendo a raiz do dente de leite, com isso, os dentes iniciam uma mobilidade que irá progredir até cair 
(esfoliar), para então permitir o nascimento dos dentes permanentes. 

 Embora destinados a cair, os dentes de leite são importantes. São necessários na 
alimentação e no crescimento apropriado do maxilar. São eles que criam espaço e 
orientam o posicionamento dos dentes permanentes.

 Em geral, as crianças perdem os vinte dentes de leite entre os 6 e 12 anos.

 Após a queda do dente de leite é necessário esperar de três a seis meses até que o 
dente permanente apareça. Caso não aconteça nesse período, procure um dentista para 
avaliação.
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 Este período é chamado de “dentição mista” uma vez que a criança tem dentes de leite e permanentes.

 Os primeiros molares permanentes de seus filhos nascem entre os 5 e 7 anos. Os dentes posteriores são 
particularmente suscetíveis às cáries. 

 Como proteção contra as cáries, pergunte ao dentista sobre os suplementos de flúor.

 Entre 5 e 6 anos é o momento de procurar um ortodontista para que seja avaliado se o crescimento ósseo está 
equilibrado e se há problemas na oclusão.
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8 – 12 anos,
MANTENDO AS VISITAS PERIÓDICAS AO DENTISTA
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 Algumas crianças podem ter alguns dentes a mais ou dentes tortos. O ortodontista pode a judar a corrigir 
problemas de oclusão bucal.

 A criança já deve ter o hábito de escovar os dentes e usar fio dental regularmente.

 Leve seu filho ao dentista regularmente. 

 Troque de escova a cada 3 meses ou quando a criança tiver alguma enfermidade.

 Nesse período, seu filho já está tomando mais decisões por ele mesmo.  Incentive-o 
a alimentar-se corretamente: limite os alimentos com amido e açúcar (inclusive 
refrigerantes), ofereça mais frutas, vegetais e ofereça muita água.

 Ofereça muitos alimentos, em vez de um só. Na hora das refeições, o aumento 
do fluxo salivar a juda a reduzir os ácidos que formam a placa bacteriana e resíduos 
alimentares. 

 Se seu filho gosta de praticar esportes, incentive o uso do protetor bucal.
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