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ODONTOLOGIA PARA BEBÊS



Doença crônica, multifatorial, infectocontagiosa, causada pela 
destruição da parte mineral do dente por ácidos produzidos 

pela fermentação bacteriana.

CÁRIE DENTÁRIA

Bactérias, Dieta, Hospedeiro, Superfície dentária, Hábitos 
alimentares e de higiene, Fatores sociais.



HÁBITOS

“Costumes ou regras sociais resultante de uma 
prática reiterada de forma generalizada e 
prolongada, o que resulta numa determinada 
convicção de obrigatoriedade, de acordo com 
cada sociedade e cultura específica.”



FAMÍLIA



Dentista conselheiro da 

FAMÍLIA



Janelas da Infectividade 

❖ Primeira janela: de 16 a 30 meses;

❖ Risco de transmissão pelos pais;

❖ Zonas prioritárias de risco de acordo com a idade:

• De 0 a 3 anos: superfícies oclusais dos molares decíduos,

• De 3 a 6 anos: superfícies proximais dos molares decíduos,

• De 6 a 8 anos: superfícies oclusais dos primeiros molares 
permanentes.  



PROGRAMAS COLETIVOS

• Orientar a população – procurar assistência odontológica para 
crianças antes dos 3 anos.

• Educar os pais e a família – motivação para medidas 
preventivas.

• Realizar tratamento preventivo clínico e caseiro – profilaxias, 
selantes, flúor, controle da dieta, escovação, fio dental.

• Prover tratamento curativo quando necessário: adequação do 
meio, restaurações, ionômero, etc.

• Disponibilizar atenção complexa e emergencial – endodontia, 
cirurgia.



Saúde Pública
❖ São considerados de alto risco de cárie os infantes que:

• Não escovam os dentes,

• Ingerem açúcares com frequência,

• Fazem uso de mamadeira noturna,

• Não utilizam flúor.

❖ Médio risco de cárie:

• Os que higienizam sem regularidade,

• Ingerem açúcares com frequência,

• Não dormem mamando,

• Utilizam flúor de modo eventual.

❖ Baixo risco:

• Os que escovam os dentes todos os dias,

• Têm baixo consumo de açúcares,

• Não dormem mamando,

• São adequadamente expostos ao flúor.





ALEITAMENTO 
MATERNO









Benefícios para a mãe

• Menor ocorrência de câncer de mama,

• Rápida involução uterina,

• Diminuição do sangramento pós parto,

• Maior espaçamento entre os partos.

Giugliani, 2000









Benefícios para o lactente

• Diminui a ocorrência de processos alérgicos, 
problemas respiratórios e gastrointestinais;

• Proporciona melhores índices de 
desenvolvimento cognitivo e motor;

• Favorece o desenvolvimento correto das 
estruturas da face.

Nascimento e Issler, 2003









“A amamentação durante o primeiro ano de vida 
pode ser considerada a estratégia mais eficaz na 
redução da mortalidade infantil, em especial 
pela sua atuação na prevenção de doenças do 
trato gastrointestinal e do sistema respiratório, 
que são as causas mais comuns da mortalidade 
pós neonatal.”

Escuder et al., 2003











LEITE MATERNO CAUSA 
CÁRIE DENTÁRIA ?









CÁRIE DE MAMADEIRA

=

CÁRIE SEVERA NA INFÂNCIA (CSI)
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Prevenção da cárie precoce e severa na infância

O desenvolvimento dos dentes decíduos tem seu início no período
intrauterino, tornando-se importante os controles de doenças infecciosas
e da dieta materna. Dessa forma, a prevenção da cárie precoce e severa
da infância deve ter início na gestação. A consulta odontológica se torna
importante para avaliar a condição bucal da mãe, instituindo tratamento
curativo ou preventivo, principalmente com motivação para os cuidados
bucais, a fim de controlar os níveis de S. mutans e, dessa forma,
diminuir a transmissão de bactérias cariogênicas para seus bebês10.

Verificou-se que um programa motivacional iniciado no período
gestacional e reforçado aos 6 e 12 meses de vida do bebê apresentou
redução de cárie quando comparado ao grupo-controle que participou do
programa somente no início da pesquisa. Os autores concluíram que o
programa motivacional com vários contatos para reforço, iniciados no
período gestacional, foi um sucesso na redução de cáries nos bebês69.

http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-04-295/port.asp#1
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-04-295/port.asp#1


Os achados de Plutzer & Spencer69 embasam as recomendações feitas
pela AAPD10 para a prevenção da cárie precoce e severa na infância:

- A primeira consulta odontológica deve ser entre 6 meses e 1 ano de
idade, para trabalhar os fatores de risco para a doença cárie,
promovendo a educação ao núcleo familiar.

- As crianças não devem dormir mamando líquidos contendo carboidratos
fermentáveis. O aleitamento materno com livre demanda deve ser
evitado após a erupção do primeiro dente e a criança que dormir
mamando deve ter os dentes limpos antes de ir para a cama.

- Os pais devem ser orientados a oferecer copos em torno de 1 ano de
idade. Evitar o uso de mamadeiras para beber líquidos com carboidratos
fermentáveis.

- Iniciar a higiene bucal quando irromper o primeiro dente.

- Deve-se aconselhar ao núcleo familiar que evite compartilhar os
talheres, assoprar os alimentos, colocar a chupeta do bebê na boca e
beijar a criança na boca. Isso evita a transmissão vertical de
microorganismos.

http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-04-295/port.asp#1
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-04-295/port.asp#1








APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO
(DIAMINO FLUORETO DE PRATA)





COROAS DE CELULÓIDE



Alimentação complementar

❖ Ao atingir a idade de 6 meses, a criança deve começar a 
receber, de forma gradual, a alimentação complementar.

❖ Rotina de horários para as mamadas.
1ª semana:
• Merenda da manhã: suco de frutas – laranja lima.
• Preferência por frutas da época.
• Utilizar copos comuns ou com bico.
2ª semana:
• Fruta raspada ou amassada no lanche da tarde.
3ª semana:
• Primeiro alimento salgado no horário do almoço.
4ª semana:
• Primeiro alimento salgado no horário do jantar.



A amamentação deve ser mantida até os 12 
meses, como recomenda a Academia Americana 

de Pediatria ou até os 24 meses, segundo a 
Organização Mundial de Saúde. 



BLW (Baby-led Weaning)
O desmame guiado pelo bebê.

❖ Nova abordagem para introdução alimentar. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=v3vNRxhvvoY

❖ O método consiste especialmente no RESPEITO à maturidade e autonomia 
da criança. Isso mesmo, ao invés de ser obrigado a ingerir uma quantidade 
pré-estabelecida de alimentos, muitas vezes todos misturados e até 
liquidificados (o que não é mais indicado), o BLW permite os alimentos 
sejam apresentados em sua forma natural, por vezes um pouco cozidos, 
mas em pedaços grandes o suficiente para o bebê pegar com as mãos e 
colocar em sua boca, explorar, sentir o sabor, a textura, brincar com o 
alimento, se sujar, mastigar o que for capaz, comer o que quiser, quanto 
quiser e quando quiser!

❖ Essa experiência favorece o desenvolvimento motor, a maturidade da 
mastigação, a tonificação dos músculos intra e extraorais, a gustação, o 
olfato, a erupção dentária, a independência. São tantas vantagens que 
podemos nos perguntar porque esse método não é tão utilizado ainda 
(apesar de estar sendo cada vez mais conhecido e recomendado) e porque 
até hoje as papas reinaram no mundo da alimentação infantil.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=v3vNRxhvvoY


BLW (Baby-led Weaning)
O desmame guiado pelo bebê.

❖ Simples: com a redução dos índices de aleitamento materno e inserção precoce de leites artificiais, 
que não possuem todos os nutrientes necessários à nutrição do bebê, houve necessidade de inserir 
alimentos complementares mais precocemente (3-4meses, às vezes até antes). Só que o trato 
gastrointestinal dos bebês não está maduro o suficiente para receber alimentos antes dos 6 meses! 
É isso mesmo, ainda que o bebê receba outros leites, só aos 6 meses ele deve iniciar a alimentação 
complementar!

❖ Voltando à inserção de alimentação complementar precoce, a saída foi liquidificar, peneirar e deixar 
os alimentos o mais próximo da consistência líquida, para permitir uma razoável digestão (o que 
sabemos que não ocorre).Antes dessa arrasadora interferência dos leites artificiais, as mães 
amamentavam em livre demanda, muitas vezes durante suas refeições. Quando o bebê já 
conseguia sentar e já se interessava por outros alimentos, muitas vezes pegava o alimento do prato 
da mãe e começava a explorá-lo; legumes cortados, pequenas tiras de carne, frutas. Isso é BLW!!!!

❖ Hoje temos vários estudos mostrando a superioridade e as vantagens desse método sobre a 
alimentação por papas. Os autores destacam que, para iniciar o método, o bebê deve ter com 
controle de tronco, conseguir permanecer sentado e agarrar os alimentos, levando-os à boca. Com 
o desenvolvimento motor e da mastigação, conseguirá pegar os alimentos em movimentos de pinça 
e mastigar com cada vez mais aptidão.

❖ É importante destacar a necessidade de um adulto supervisionar, mas nunca impor, obrigar ou 
mesmo oferecer os alimentos. O bebê tem liberdade para escolher, jogar, comer, sugar o caldo.



BLW (Baby-led Weaning)
O desmame guiado pelo bebê.

❖ Permite que o bebê coma com as próprias mãos, sozinho - porém sob a supervisão constante de 
um adulto - os alimentos inteiros ou pedaços grandes, sendo uma metodologia alternativa à 
introdução à alimentação sólida, a partir dos 6 meses. 

❖ Indispensável estar sempre ao lado do bebê quando ele estiver comendo e estar atento à 
possibilidade de engasgamento. 

❖ Os alimentos precisam ter um tamanho e formato que facilite que a pegue do bebê com as mãos, e 
é ele quem irá escolher o que comer, dentre os alimentos que forem oferecidos. 

❖ O que importa é a qualidade do alimento e a independência e autonomia da criança ao se 
alimentar. Desta forma, a quantidade não é tão relevante, ou seja, o bebê irá comer aquilo que ele 
realmente necessita.

❖ Outro ponto positivo nesta metodologia é o bom desenvolvimento da musculatura facial e parte 
óssea, o que irá favorecer uma boa dentição! E também da coordenação motora do bebê. 

❖ Depende de paciência dos cuidadores, pois o bebê, em plena fase de descobertas, irá brincar com o 
alimento, jogá-lo, entre outras coisas, antes de comer! Mas tudo faz parte de um processo natural! 
Depois que o bebê se acostuma, as coisas ficam bem mais fáceis.

❖ A qualidade do alimento que os pais ingerem tendem a melhorar e a família de uma maneira geral 
acaba por ingerir mais leguminosas, frutas e alimentos com menor quantidade de sal. 

❖ É importante oferecer uma variedade de alimentos, dessa forma, o bebê poderá desenvolver o 
paladar de forma saudável e, assim, terá menos predisposição a gostar de alimentos muito 
açucarados, artificiais e industrializados. Sua dentição e sua saúde, como um todo, será 
beneficiada!





✓ Alguns autores afirmam que a colonização da cavidade bucal 
pelo Streptococcus mutans, depende da presença de 
superfícies duras e não é detectado em bebês antes da 
erupção dos dentes decíduos.

✓ Outros autores afirmam que a limpeza e a massagem da 
gengiva antes mesmo da irrupção do primeiro dente decíduo, 
favorece o estabelecimento de uma microbiota saudável e 
ajuda o processo de irrupção dos dentes em um meio 
ambiente limpo, sem resíduos alimentares e biofilmes, além 
de motivar a criança a ter bons hábitos de higiene.

http://www.itpac.br/arquivos/Revista/11/6.pdf



CRIANÇAS ATÉ OS 3 ANOS

❖ Pais de crianças até os 3 anos são mais receptivos, absorvem 
melhor os conceitos.

❖ Orientar: transmissão da flora bacteriana cariogênica;

❖ Higienização

• Antes da irrupção dos dentes: 2 vezes ao dia com água 
destilada ou água oxigenada a 10% e 3 partes de água filtrada 
(Walter, 1990), com uso de Gaze, ponta da fralda, dedeiras;

• Depois da irrupção dos dentes: 3 vezes ao dia com dedeira ou 
escova apropriada (cerdas macias, cabeça pequena e cabo 
longo e reto) e creme dental sem flúor. 

• Fio dental: 1 vez ao dia.

• Escovação: posição de Starkey.



1080plus.com



Posição de Starkey

❖ Passos:

1. A posição de Starkey é uma posição recomendada para a 
escovação de dentes de crianças em idade pré-escolar e com 
pouca habilidade manual.

2. A criança fica em pé e de costas para a mãe ou o pai e 
encosta a cabeça contra ela.

3. A mãe usa a mão esquerda para segurar e estabilizar a 
mandíbula e com os dedos desta mão afasta os lábios e 
bochechas.

4. Com a mão direita empunha a escova, executando os 
movimentos de escovação.

✓ Recomendável escovas com cabo longo e cabeça pequena.















ODONTOPEDIATRIA

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/10456



CLÍNICA PARA BEBÊS



MACA 
MACRI 





A atuação do profissional de Odontologia 
durante a gestação e nos primeiros meses de 
vida da criança é fundamental para prevenir a 

instalação de hábitos de sucção deletérios.



Uso da chupeta em crianças nascidas pré-termo

• Em alguns casos específicos, tais como as crianças nascidas 
pré-termo, o uso da chupeta é defendido por vários autores. 
De forma racional, o seu uso tem como objetivos, entre 
outros, adequar a musculatura imatura do recém-nascido e 
estimular a evolução do ritmo de sucção, facilitando a 
transição da alimentação da via enteral para a oral.

Caetano et al., 2003   

• Outros autores defendem o uso da chupeta para os recém-
nascidos pré-termo no sentido de amenizar o desconforto 
causado pelos inúmeros procedimentos invasivos pelos quais 
passam estas crianças. 

Carbajal el al., 1999



• Com capacidade de sugar, deglutir e respirar de forma 
harmoniosa, esta é uma prática altamente desaconselhada 
devido ao risco de desmame precoce.

Praetzel el al., 2002

• O estimulo da amamentação sobre o desenvolvimento do 
sistema estomatognático ocorre porque, para sugar o peito da 
mãe, o bebê realiza entre 2000 e 3500 movimentos de 
mandíbula. Com o uso da mamadeira, ocorrem apenas 1500 a 
2000 movimentos. 

Kohler, 2000

Uso da chupeta em crianças nascidas a termo



Estudo conduzido por Serra Negra et al. 1997

• 86,1% das crianças que não tinham hábitos  orais deletérios 
haviam sido amamentadas por, no mínimo, 6 meses.

• O hábito deletério foi 7 vezes maior entre as crianças que 
nunca receberam aleitamento materno ou que foram 
amamentadas por período inferior a 1 mês.



A Norma Brasileira para Comercialização de 
Alimentos para Lactentes:

No Artigo 13, no primeiro parágrafo referente aos 
rótulos de produtos de mamadeiras, bicos e chupetas, 

devem constar, obrigatoriamente, as inscrições: 

“a criança amamentada ao seio não necessita de 
mamadeira e de bico”.   



• É importante ressaltar que usar mamadeira, mesmo
entre crianças que receberam aleitamento materno
até o 6º mês de vida, interfere negativamente no
desenvolvimento orofacial, especialmente no
selamento labial, à posição de repouso da língua, ao
estabelecimento da respiração bucal e ao
desenvolvimento adequado da maxila.

Carrascoza et al., 2006



Mudanças de comportamento

• Adesão, do paciente e da família, ao tratamento: 
aprendizagem de novos comportamentos.

• Modificação da rotina diária.

• Tolerância ao desconforto e a permanência neste padrão.

• Utilização de conceitos de psicologia para modificação de 
crenças e hábitos dos pacientes ( Moraes et al., 2006).

• Utilização de atividades educativas, orais ou escritas ao 
cuidador: protocolo, supervisão profissional, acessibilidade.



Modelo de Programa de saúde bucal para 
gestantes e crianças 

• GESTANTE

1. Fase pré-concepcional ou pré-natal precoce: avaliação da 
cavidade bucal da futura gestante/mãe; tratamentos 
curativos e preventivos; orientações sobre alterações 
fisiológicas, higiene bucal, hábitos alimentares.

2. Fase gestacional: exames clínicos regulares para controle 
preventivo e profilaxias; orientações sobre alterações 
fisiológicas, higiene bucal, hábitos alimentares, aleitamento 
materno, prevenção de hábitos de sucção.

3. Fase puerperal: orientações sobre aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses da vida da criança, introdução de 
alimentos após o 6º mês, prevenção de hábitos de sucção.



Modelo de Programa de saúde bucal para 
gestantes e crianças 

• CRIANÇA

1. Avaliação clínica precoce (na primeira quinzena de vida) para 
detecção de alterações da cavidade bucal.

2. Consultas regulares para orientações aos cuidadores sobre 
higiene bucal (treinamento para a autonomia), dieta, 
prevenção de hábitos de sucção.

3. Avaliação clínica periódica com períodos determinados de 
acordo com as necessidades de cada criança, considerando 
também os aspectos fonoaudiológicos, ortodônticos e 
ortopédicos.
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