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RESUMO 

Entende-se por cuidados de saúde bucal na infância, a educação, desde alimentação saudáveis 
quanto a prática de higiene oral. Isso desde os primeiros dias de vida, com a finalidade de 
perpetuar tal aprendizado na vida adulta. Alguns costumes familiares podem contribuir para 
instalação da doença cárie, pois essa doença é desenvolvida através de uma bactéria chamada 
Streptucoccus Mutans a mesma que tem capacidade de fermentar carboidratos e sacarose, 
aumentando então a concentração de hidrogênio, deixando a cavidade bucal acida fazendo com 
que as bactérias se colonizem. Devido a isso os dentes perderão minerais causando a cárie, isso 
devido à má higiene oral. Nas primeiras fases da vida, a criança não possui coordenação motora 
fina e maturidade psicológica para praticar atividades, principalmente hábitos de higiene oral. Por 
esse motivo os pais são os primeiros responsáveis pela higienização bucal de seus filhos. A 
odontologia para bebês consiste e se faz necessária no tratamento educo preventivo dos recém- 
nascidos. Essa atenção precoce visa reduzir as chances de desenvolvimento de cárie em 
crianças, além de instruir aos responsáveis como realizar uma higiene oral adequada. O 
cirurgião-dentista é o principal profissional da área da saúde responsável por realizar ações de 
promoção e prevenção a saúde oral. 
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ABSTRACT 

It is understood by oral health care in childhood, education, from healthy eating to the practice of 
oral hygiene. This from the first days of life, with the purpose of perpetuating such learning in adult 
life. Some family customs can contribute to the installation of caries disease, as this disease is 
developed through a bacterium called Streptucoccus Mutans, the same that has the ability to 
ferment carbohydrates and sucrose, thus increasing the concentration of hydrogen, leaving the 
oral cavity acidic causing the bacteria colonize. Due to this the teeth will lose minerals causing 
decay, this is due to poor oral hygiene. In the early stages of life, the child does not have fine 
motor coordination and psychological maturity to practice activities, especially oral hygiene habits. 
For this reason, parents are primarily responsible for the oral hygiene of their children. Dentistry 
for babies consists and is necessary in the educational preventive treatment of newborns. This 
early attention aims to reduce the chances of developing caries in children, in addition to 
instructing those responsible for proper oral hygiene. The dentist is the main professional in the 
health area responsible for carrying out actions to promote and prevent oral. 
Keywords: caries disease , child oral hygiene, primary dentition care 
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Introdução 

 
 

Durante a vida intrauterina o feto é considerado como germe free. E após 

passar pelo canal de parto o mesmo tem o primeiro contato com a microbiota 

vaginal, ato tal de suma importância para formação de seu próprio biofilme, 

deixando, portanto, de ser germe free. A partir de então, diariamente a cavidade 

bucal do recém-nascido entra em contato com a mama de sua mãe, podendo 

postular que esse biofilme se renova a todo o momento na dependência dessas 

inter relações bebê/pessoas de convívio (COSTERTON et al., 2017). 

Esse biofilme pode conter inúmeros micro organismos prejudiciais ou não 

e deve ser removida, porém nas primeiras fases da vida, a criança não possuí 

coordenação motora fina e maturidade psicológica para a prática dessas 

atividades - hábitos de higiene oral. Por esse motivo, os pais acabam sendo os 

principais responsáveis pela realização e educação sobre determinados 

cuidados (LOSSO et al., 2019). 

Entretanto, nota-se que grande parte das gestantes não possuí instrução 

quando a higienização bucal em bebês e nem reconhecem a importância dessa 

atitude, tanto do ponto de vista de higienização quanto do ponto de vista do bebê 

em aceitar a manipulação bucal para facilitar a higienização durante a erupção 

dos dentes (OLIVEIRA et al., 2018). 

Ou seja, ainda que não existam dentes no ambiente oral do recém- 

nascido, faz-se necessária a higienização do local para prevenção de doenças. 

Esse cuidado pode ser realizado com auxílio de hastes de algodão ou uma gaze 

embebida em água morna. Independente do material escolhido, a técnica deve 

ser realizada com movimentos rotativos delicados, iniciando pelos lábios da 

criança (ROCHA et al., 2019). 

Dessa forma, evidencia-se a importância da Odontologia ainda que a 

mesma não seja reconhecida durante o pré-natal e por grande parte da 

população no senso comum (OLIVEIRA et al., 2018). Nesse sentido desponta- 

se a Odontopediatria que abrange a prevenção, o tratamento propriamente dito 



 

e a manutenção da saúde bucal no período que se refere a primeira infância até 

a adolescência. De modo que a Odontopediatria visa o bem estar e crescimento 

de crianças envolvendo diversos fatores além da própria higienização, focando 

em itens como alimentação e ingestão de sacarose desde antes o surgimento 

dos primeiros dentes. A erupção dos primeiros dentes decíduos ocorre por volta 

dos seis meses de vida e se estende pelos próximos dois anos. Durante essa 

etapa, a mastigação atua como fonte de estímulos funcionais de crescimento 

que, por sua vez, auxiliarão no desenvolvimento dos ossos maxilares e das 

arcadas dentárias (SILVA; SOUZA, 2022). 

O dentista tem sua atuação necessária e fundamental em todas essas 

fases da criança, pois existem inúmeras formas de prevenção, sendo de grande 

valia o cuidado longitudinal, que possibilita o aporte regular de cuidado ao longo 

do tempo com todos os familiares, gerando a formação de vínculo e 

conhecimento. Nesse sentido, a Educação em Saúde quando exercida desde 

cedo com o grupo de gestantes, proporciona ao mesmo tempo a autonomia da 

mulher e o bem estar da criança a longo prazo. O acompanhamento consiste em 

uma série de consultas com o objetivo de ver a progressão das crianças na faixa 

etária de 0 a 6 anos de forma global, contemplando todas as áreas do saber no 

campo da saúde, afim de possibilitar uma assistência integral, promoção e 

prevenção a saúde bucal (LOPES et al., 2017). 

É de comum consenso que a saúde é uma das necessidades básicas da 

população e o Sistema Único De Saúde-SUS através dos seus princípios, busca 

a melhoria de vida para todos os seus usuários. A integralidade é um objetivo 

doutrinário do mesmo, defendido na lei 8080/90 como um “conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, 

exigindo para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” , ou 

seja, esse papel do dentista é tão importante e essencial que já é inserido nos 

moldes de atenção do SUS (SANCHEZ et al., 2018) 

Diante dos fatos, a partir de uma revisão literária realizada através da 

pesquisa de artigos em bases de dados reconhecidos, tem-se esse estudo. Cujo 



 

objetivo é evidenciar os principais cuidados de saúde bucal de crianças recém- 

nascidas até surgir os dentes decíduos. 

 
 

Desenvolvimento 

 
 

 
O aleitamento materno é a intervenção isolada em saúde pública com 

maior potencial para a diminuição da mortalidade na infância (CLOSS, 2018). 

Deve-se fornecer de forma exclusiva o leite materno até os 6 meses, sem 

oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Isso pois, o leite materno contém 

a quantidade de água e nutrientes suficientes para o bebê, mesmo em climas 

secos. A ingesta de chás e águas diminui a concentração do leite ingerido, 

também deixando a nutrição menos eficaz (ALVES, 2020; NETO, 2010). 

Deste modo, segundo o Ministério da Saúde (2022), é recomendado que 

o aleitamento materno seja a única fonte de nutrientes para bebê até os seis 

primeiros meses de vida. Após esse período, devem ser oferecidos outros 

alimentos que não dispunham de sacarose até os completos dois anos. Esse 

segundo processo deve ser acompanhado por desmame gradual do leite 

materno e apresentação de outros alimentos. 

Durante o aleitamento materno, o bebê realizará um exercício oral, que 

estimulará todos os seus músculos orais e o crescimento anteroposterior da 

mandíbula e reforçando o circuito neural fisiológico da respiração nasal e 

crescimento harmonioso e adequado da face (ALVES, 2020; WORDLEY; RUIZ; 

BEDI, 2019). 

Na dependência de sua alimentação e cuidado, cárie dentária pode afetar 

os indivíduos muito cedo na infância, e sua prevalência tende a aumentar coma 

idade. Em média, uma criança brasileira com 5 anos ou menos já possui pelo 

menos dois dentes com experiência de cárie dentária (FERNANDES et al., 

2017). De modo que a cárie dentária é um problema de saúde pública 

multifatorial e envolve diversos fatores como, dieta, capacidade de 



 

tamponamento da saliva, exposição a fluoretos, além de fatores sociais (SILVA; 

BASSO; LOCKS, 2018). 

Entende-se por situação de cárie precoce a criança de 0 a 71 meses que 

possui um dente cariado, restaurado e/ou por alguma razão perdido (KROL, 

2004). Um dos principais microrganismos envolvidos nessa patologia é 

Streptococcus Mutans encontrado no biofilme que a criança pode adquirir ao 

longo de seus contatos, e essa bactéria tem a capacidade de fermentar os 

carboidratos e sacarose, derivados da dieta, realizando reações químicas, 

aumentado a concentração de hidrogênio e ácido, fazendo com que os dentes 

sejam desmineralizados, causando a doença cárie (PEREIRA, 2021). 

Sabe-se que a relação entre presença de cárie precoce está associada 

com uma baixa educação formal materna, visto que em muitos dos casos as 

mães com menor grau de informação expõem as crianças a uma higiene bucal 

defasada. O que por sua vez, influencia diretamente no surgimento de cárie 

(PAULA et al., 2019). Alguns costumes familiares podem contribuir para causa 

de cárie na infância: doces, leites com carboidratos fermentáveis, sucos 

industrializados, mantendo a boca por um longo período de tempo sem uma 

higienização adequada, como por exemplo, durante o sono (LOSSO et al., 2019). 

Para evitar o quadro de cárie precoce, é recomendado que os 

responsáveis levem os bebês para visitas ao dentista a partir dos seis meses 

desde a erupção do primeiro dente, ou em segundo caso, após os doze primeiros 

meses de vida. Para um acompanhamento preventivo e para orientar os 

responsáveis quanto a prevenção de doenças orais (ROCHA, 2019). 

A atuação do dentista no contexto da saúde bucal infantil é de extrema 

importância, pois esses profissionais possuem amplo conhecimento sobre os 

fatores etiológicos dessa patologia (FERNANDES et al., 2017). Dessa forma, é 

recomendado pelos dentistas a higienização mesmo com ausência dos dentes 

decíduos, podendo usar gazes ou tecido macio, enrolado no dedo da mãe 

umedecido com água filtrada ou fervida, para remoção de resíduos lácteos da 

língua, gengiva e bochecha, através de movimentos retilíneos uma vez por dia, 

desde que, não seja utilizada suplementos para alimentação do mesmo (CLOSS, 



 

2018). A partir do momento que começar a nascer os dentes decíduos é 

recomendado o uso da escova dental (BRASIL, 2019). As escovas devem 

apresentar boa empunhadura, ter cerdas macias com extremidades 

arredondadas e tamanho compatível com a cavidade bucal da criança (CLOSS, 

2018). A quantidade de pasta correta é de meio grão de arroz para bebês, de 3 

a 6 anos um grão inteiro de arroz e acima dessa idade seria referente ao tamanho 

de uma ervilha (BRASIL, 2018). 

A escova dental é um instrumento essencial para remoção de biofilme 

dental, o mesmo, que é um dos principais fatores no desenvolvimento de 

patologias bucais. Devido a escova entrar em contato com vários micro 

organismos, entende-se que é necessário saber, sobre os devidos cuidados de 

desinfecção e armazenamento e quando troca-la (GONÇALVES, 2019). 

Os dentes devem ser escovados por dois minutos, no mínimo de três 

vezes ao dia. Ato relevante para manter sempre os dentes limpos, evitando 

complicações patológica. Sobre a escolha da escova, deve-se obter uma com 

cerdas macias e que se acomode com o tamanho da cavidade bucal e 

comprimento do cabo para as mãos, auxiliando para execução fidedigna de 

escovação (FERREIRA, 2013). 

A técnica recomendada para as crianças, trata-se de movimentos 

circulatórios, sendo conhecida popularmente com “fazer bolinha”. Caracterizada 

pela facilidade na execução, limpando grandes partes dos dentes. Sua 

realização baseia em fazer esses movimentos com as pontas das cerdas 

voltadas para faces vestibular, lingual, palatina e oclusiva (FERREIRA, 2013). 

Estudos demonstram que é primordial os cuidados da cavidade bucal logo 

após o nascimento, mas principalmente para criar o comportamento do hábito 

na criança, quantos aos cuidados e a conscientização dos responsáveis sobre a 

importância de promover a saúde bucal. Embora o método possa ser mais 

cômodo para o bebê, apontam uma melhor efetividade na remoção do biofilme 

dental, onde a entrada de objetos estranhos em sua boca, como dedeira, gaze 

ou escova, será um treinamento para que o bebê se acostume com o bom hábito 

de higiene e limpeza bucal, para fins de que possa haver uma boa aceitação ao 



 

exame clínico odontológico e não ocorra intervenções necessárias (SZPILMAN 

et al., 2012). 

Relativamente esses estudos apontam que alguns fatores como de ordem 

sócio demográficos, ambientais, psicológicos e culturais influenciam ao 

desenvolvimento de comportamentos e hábitos que conduzem a saúde 

individual e de grupos, onde o desconhecimento das mães presente ao seu 

cotidiano em a melhor forma de higienização e posições posturais são destintas, 

havendo poucas informações disponíveis a respeito da posição mais adequada 

para o cuidado bucal de bebês de 0 a 8 meses. Recomenda-se a posição de 

Starkey que pode ser utilizada após o surgimento dos primeiros dentes, para 

crianças em idade pré-escolar e com pouca habilidade manual. Nesta posição a 

criança fica em pé, na frente e de costas para a mãe, encostando a cabeça contra 

ela. A mãe usa a mão esquerda para segurar e estabilizar a mandíbula e com os 

dedos desta mão afasta os lábios e bochechas, com a mão direita empunha a 

escova, executando os movimentos, onde a mandíbula deve ficar num plano 

horizontal (NEVES et al., 2017). 

A posição joelho-joelho é a mais praticada em consultórios por dentistas, 

permitindo uma melhor posição para examinar crianças de até 2 anos. É 

sugerido que o pai ou a mãe segure a criança no colo sendo que esta fica 

olhando para o pai ou a mãe, enquanto a criança coloca a cabeça sobre a perna 

do dentista. Esta posição permite que a criança mantenha contato visual com os 

pais, enquanto o dentista tem acesso à boca. Desta forma, a criança sente-se 

segura, permitindo, na maioria das vezes, que o dentista promova os devidos 

cuidados. Esta técnica não é comumente utilizada pelas mães em seu cotidiano, 

pois necessita do auxílio de outra pessoa para a sua utilização (HARDWICK, 

2019). 

Além disso, como existe a correlação positiva entre indivíduos com pouca 

instrução e presença de doenças bucais a Educação em Saúde é fundamental. 

Sendo assim, Saúde e Escola se conectam, indicadores de saúde mostram 

melhores resultados com a escolarização e a prática de atividades sobre saúde 

oral. Melhorando inclusive o desempenho nas tarefas escolares, uma vez que 



 

pessoas sem a experiência de dor produzem mais e melhor (HORTA et al., 

2017). As práticas de Saúde Escolar ganharam notoriedade a partir do ano de 

1889, com ações sanitaristas, dadas as precárias condições de vida da 

sociedade, associadas à ausência de um sistema de saúde pública e a presença 

de epidemias. Foram desenvolvidas com a finalidade da diminuição da 

incidência de enfermidades, do mesmo modo, para justificar o baixo rendimento 

escolar, na década de 60, os aspectos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos 

e de saúde mental tiveram ênfase (CAVALGANTI; LUCENA; LUCENA, 2017). 

A educação das crianças e adolescentes sobre saúde bucal, por meio de 

atividades lúdicas dentro do âmbito escolar, tem mostrado excelentes 

resultados, pois acabam sendo mais interativas e prazerosas, quando 

compradas a outras metodologias, como por exemplo, palestra e intrusões, e já 

permitem as crianças desenvolver o autocuidado, bem como orientar em casa, 

e criar hábitos duradouros a longo prazo a serem repassados tanto a seus 

descendentes quanto familiares (SÁ LO, 2019). 

Portanto, o cirurgião dentista é o principal profissional da área da saúde 

responsável por realizar ações educativas e preventivas para mãe, filho e 

familiares, isto posto quando o ensinamento está relacionado a saúde bucal. A 

compreensão dos pais sobre a relação entre sua saúde bucal e a de seu filho é 

um ponto extremamente importante, pois isto que irá motivá-los a cuidar de si 

mesmos (DE OLIVEIRA, 2018) 

Desse modo, seja em ambiente escolar ou em consultório, o interessante 

é que ocorra a demonstração de como fazer a limpeza na boca do bebê e pedir 

para mãe realizar o movimento de ação sobre a supervisão do dentista, podendo 

ele orientar técnicas, mais eficazes (CLOSS, 2018). 

 
 

Considerações Finais 

 
 

 
Após a confecção dessa revisão literária foi possível observar que: 



 

• Baixo conhecimento dos pais está relacionado a presença de 

doenças bucais; 

• A higienização bucal das crianças está na dependência de 

acompanhamento, supervisão e alguns casos realização pelos 

próprios pais. 

• É fundamental que haja a higienização bucal do bebê mesmo sem 

a erupção dental; 

• A correta higienização de bebês envolve uso de gaze ou algodão 

embebido em água filtrada uma vez ao dia; 

• Após o surgimento dos dentes deve-se usar escovas ou dedeiras; 

• O papel dos Cirurgiões Dentistas e Odontopediatras em ambiente 

escolar ou consultório é fundamental para prevenção e promoção 

de saúde de bebês aos adolescentes. 
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