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ESTRUTURA DO DENTE E FUNÇÕES PREVENÇÃO À DOENÇA CÁRIE: ESCOVAÇÃO, DIETA E FLÚOR LINHA DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL: PREVENÇÃO FÁCIL E DELICADA

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE BUCAL NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA

Os dentes possuem um importante papel no bem estar 
geral do indivíduo: além de serem responsáveis pela masti-
gação, eles influenciam na fala, no desenvolvimento corre-
to da musculatura e ossos da face e podem, também, ter 
uma influência na esfera social, por meio da estética.
Assim, torna-se evidente o quão importante é manter os 
dentes saudáveis, evitando doenças, infecções e disfun-
ções em cada fase da vida.
Os dentes de leite e permanentes são idênticos, excetuan-
do-se em tamanho. Eles são compostos de uma coroa, que 
é a parte visível na cavidade oral, e das raízes, escondidas 
pela gengiva (Figura 1).

O risco à cárie pode ser reduzido graças a uma higiene bucal adequada, hábitos nutricionais corretos e uso de 
flúor.

Escovação - Deve acontecer pelo menos duas vezes ao dia, após a erupção do primeiro dente de leite (mais ou 
menos aos 6 meses)³, prestando atenção especial ao tamanho da escova de dente, ao tipo das cerdas¹ e à técni-
ca de escovação (figuras 2 e 3). A escova infantil deve ter um tamanho e formato adequados que facilitem a 
empunhadura, para que tanto os pais quanto a criança sejam capazes de executar os movimentos necessários e 
alcançar todos os dentes. As cerdas devem ser macias e com pontas arredondadas, a fim de evitar irritações na 
gengiva.

Uma linha de produtos especialmente desenvolvida para a higiene bucal das crianças deve considerar inúmeras 
necessidades e deve promover critérios básicos de prevenção e eficácia, de maneira fácil e delicada. A linha 
Chicco de Higiene Bucal foi desenvolvida com base nessas premissas.

As cerdas das escovas de dente Chicco, com tecnologia afunilada, tem o final mais fino comparado à base. Estu-
dos conduzidos para avaliar a eficácia da remoção da placa bacteriana em espaços que são menos acessíveis 
à escova de dente, tais como a margem da gengiva, confirmam que cerdas com tecnologia afunilada aparentam 
ser mais eficientes na remoção da placa, graças ao acesso facilitado aos espaços interdentais, comparadas às 
cerdas normais  ,  assegurando também uma maior comodidade na utilização  .

Flúor – Esse é um fator muito importante na prevenção da cárie em crianças. O flúor reduz a desmineraliza-
ção do esmalte e ativa a remineralização dos dentes . Pesquisas mostram que o flúor pode ser capaz de reduzir a 
cárie . Uma das formas mais utilizadas para integrar o flúor é a administração tópica, por meio de pastas de dente 
e enxaguantes bucais. Assim, o uso de pasta de dente com adição de flúor representa um importante meio de 
prevenção da doença cárie³.

Nutrição - A dieta também tem um papel importante na saúde dos dentes . Em particular, deve-se moderar o 
consumo de açúcar, que está sempre envolvido no processo da cárie dentária. A ingestão de alimentos com 
adição de açúcares, tais como doces, bebidas, bolachas, bolos, frutas, sucos e mel, mais de quatro vezes por dia, 
pode aumentar o risco da doença cárie³.

< 36 meses ou que não sabem cuspir 
Quantidade do tamanho de um grão de arroz de 
pasta de dente com flúor (1000 ppm F-) duas vezes 
por dia, de manhã e à noite. Nesse caso, é importante 
colocar a pasta em quantidade suficiente para que ela 
fique apenas  em cima das cerdas da escova de dente.

3-6 anos ou que já sabem cuspir 
É possível aumentar a quantidade da dose para o 
tamanho de uma ervilha, mantendo a mesma 
frequência. O tubo da pasta de dente deve ficar 
inclinado em 45° para facilitar a dosagem correta.

A Associação Dental Americana (ADA) atualizou suas diretrizes na higiene bucal,
com as seguintes recomendações para crianças:

Sugestões para a escovação correta
É importante que os pais realizem a escovação nos 
primeiros anos de vida da criança e que a supervisionem 
até mais ou menos os 9 anos de idade, quando ela 
começa a adquirir confiança suficiente para se tornar 
autônoma.

Proteção
Segurança
Suavidade

Cerdas suaves
Tecnologia afunilada

Figura 2 – Superfície de mastigação: escove com pequenos movimentos 
horizontais, começando pelos dentes posteriores e, suavemente, passando para 
a parte anterior da cavidade bucal.
Figura 3 – Superfícies externas e internas: escove com pequenos movimentos 
circulares, mantendo a escova em um ângulo de aproximadamente 45° em 
relação à gengiva.

Os mordedores massageadores específicos para cada 
idade do bebê são outra dica. Eles podem ser usados 
antes mesmo do nascimento do primeiro dentinho já que 
são desenvolvidos e seguros para serem levados a boca. 
Na epoca da erupção dentária eles ajudarão a aliviar os 
sintomas tão comuns de irritação do bebê.

Por volta dos 6 meses de vida, os dentes decíduos, 
também chamados de dentes de leite, começam a erup-
cionar. Geralmente a ordem cronológica de erupção é: 
incisivos centrais e laterais, primeiros molares, caninos e 
segundos molares. Espera-se que, entre os dois anos e 
meio e os três anos de idade, todos os 20 dentes de leite 
estejam em boca.
Ao se analisar a estrutura dos dentes de leite, diferenças 
substanciais podem ser observadas, comparadas ao 
dente permanente. O esmalte dos dentes de leite é, de 
fato, muito mais fino e permeável e tem uma estrutura 
menos densa. 

A natureza temporária dos dentes de leite faz com 
que os pais, frequentemente, subestimem a sua 
importância e seu cuidado. Essa atitude deveria, no 
entanto, ser evitada, porque os dentes de leite preparam 
o caminho para a erupção dos dentes permanentes,  
servindo de guia para estes nascerem da maneira 
correta. A partir do momento em que se erupciona o 
primeiro dente de leite, a criança já está suscetível à 
doença cárie. A cárie dentária é uma doença causada 
pelas bactérias da placa bacteriana, que transformam o 
açúcar da dieta alimentar em ácidos que atacam os 
dentes. O ácido liberado pelas bactérias diminui o pH da 
cavidade bucal abaixo de 5,5, começando um processo 
conhecido como desmineralização do esmalte. Se cons-
tante, essa diminuição do pH bucal pode resultar em 
cárie, uma das doenças crônicas mais disseminadas.³. Por 
isso é muito importante que os hábitos com a higiene 
bucal sejam adquiridos desde cedo, garantindo, assim, 
dentes saudáveis e um lindo sorriso.
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A QUANTIDADE CERTA DE PASTA DE DENTE COM FLÚOR PARA A CORRETA HIGIENE BUCAL NAS CRIANÇAS

Bibliografia


