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Olá!!!
 Você tem curiosidade sobre o que
acontece durante o nascimento dos

dentes das crianças? Sabe quais são os
primeiros dentes que aparecem? E que

os bebês podem já nascer com dentinhos
na boca? Sabia também que eles podem
sentir desconforto e até outros sintomas

nesse período? E você, sabe como
higienizar a boca do bebê? 

Venha aprender com a gente!
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Introdução

 A dentição decídua é uma fase muito importante
para a criança, mesmo sendo temporária. Ela

interfere na fala, mastigação e no
desenvolvimento da dentição permanente.

Ela também serve de guia para que os próximos
dentinhos cresçam saudáveis e no lugar certo.
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Introdução

Com seis meses de idade os primeiros dentes inferiores
(de baixo) começam a aparecer na boca do bebê. Após

todos os dentes de leite nascerem, por volta dos 2 anos e
meio, começa a fase de transição para a dentição

permanente, que nasce por volta dos 5 a 7 anos de idade
da criança.
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Introdução

A higienização diária e adequada dos dentes de
leite é extremamente importante, visto que o
esmalte e as paredes dentárias são mais finas

que em dentes permanentes, possibilitando que
a cárie chegue mais rápido à polpa do dente.
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Você sabe o que são dentes natal e neonatal? 
 

. 

 O dente natal é aquele dentinho que já está presente na boca do
bebê quando ele nasce. Já o dente neonatal é aquele que aparece
até o primeiro mês de vida do bebê. Eles são mais frequentes na

região anterior da mandíbula (dentes de baixo). Além disso, esses
dentes costumam apresentar grande mobilidade, levando à riscos

de aspiração pelo bebê. 

DENTE NEONATAL
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Você sabe o que são dentes natal e neonatal? 
 

. 

DENTE NATAL

Outro problema é que, durante a amamentação, esses
dentes podem causar feridas embaixo da língua do recém-
nascido, gerando dor e desconforto. Por isso, é necessário
levar o bebê ao odontopediatra o mais rápido possível para
que o profissional verifique se o dente deve ser extraído ou

se pode ser mantido.
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Cronologia de nascimento  dos dentes de leite 

Incisivo central inferior --- 8 meses
Incisivo central superior --- 10 meses

Incisivo lateral inferior --- 13 meses
Incisivo lateral superior --- 11 meses

Canino inferior --- 20 meses
Canino superior --- 19 meses
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Cronologia de nascimento  dos dentes de leite 

Primeiro molar inferior --- 16 meses
Primeiro molar superior --- 16 meses

 Segundo molar inferior --- 27 meses
Segundo molar superior --- 29 meses
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 Você sabe quais são os sintomas que o seu bebê pode sentir
quando os dentinhos dele estiverem nascendo? Sabe o que é

normal ou não na erupção dos dentes dos pequenos?
Alguns bebês não apresentam nenhum tipo de sintomas quando os
dentes começam a erupcionar, já outros apresentam vários sinais e

sintomas, como por exemplo: agitação e irritação, salivação
abundante, gengivas inchadas e doloridas, vontade de mastigar
todos os objetos que encontra, dificuldade para comer, falta de

apetite, dificuldade para dormir e até mesmo febre baixa.

O que os pais devem observar durante a erupção
dentária? O que é normal e o que não é normal?
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O que os pais devem observar durante a erupção
dentária? O que é normal e o que não é normal?

 
A variação na erupção dos dentes é algo frequente, porém,

mesmo sendo algo normal, é de extrema importância realizar
o acompanhamento com o Odontopediatra para analisar o

desenvolvimento da dentição da criança. Os principais
motivos para o nascimento tardio dos dentes são: 
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O que os pais devem observar durante a erupção
dentária? O que é normal e o que não é normal?

 
 Gengiva espessa: podendo dificultar a erupção dos dentes.
Nesses casos é necessário realizar uma pequena cirurgia na

região. 
 Impactação: é quando o dente está sendo impedido de nascer

por outro dente ou estrutura. 
 Ausência do dente: o germe dentário não se formou,

ocasionando a falta do elemento dentário.
 Dentes fora da posição normal: nesses casos é necessário o

acompanhamento com um Cirurgião-Dentista.
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O que os pais devem observar durante a erupção
dentária? O que é normal e o que não é normal?

 
 Os pais ou responsáveis precisam saber que cada criança “tem seu
tempo”, alguns dentes nascem mais rápido e outros demoram mais.

Entretanto, sempre proporcionar aos pequenos uma alimentação
saudável, com bastante proteínas, legumes, frutas e verduras, para

estimular o processo de mastigação, que é muito importante também
para o nascimento dos dentes.
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Quais sinais sistêmicos os pais devem
observar nesse período?

 
 Durante o nascimento dos dentes, é comum o
relato de algumas alterações na saúde geral da
criança. Tem-se estudado bastante para saber

se há relação entre os sintomas e a erupção
dentária, uma vez que, nesta mesma época,

geralmente a criança está descobrindo o mundo
com a boca, e acaba mordendo alguns objetos

contaminados e levando dedos sujos à cavidade
bucal, o que pode resultar em diarreia e febre. 
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Quais sinais sistêmicos os pais devem
observar nesse período?

 
 Fato é que muitas crianças apresentam
diarreia, irritabilidade, falta de apetite e
aumento da produção de saliva durante a

fase de nascimento dos dentes. É
importante que os pais e/ou responsáveis
não ignorem sintomas como febre alta e

diarreia intensa, pois podem ser sinais de
infecção por outros motivos, que devem ser

investigados e tratados com o auxílio do
médico pediatra.
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Quais sinais sistêmicos os pais devem
observar nesse período?

 
 Além disso, o acompanhamento com o

Cirurgião-Dentista é extremamente
importante, para avaliar se a erupção dos

dentes está ocorrendo normalmente, e
prescrever e orientar sobre o que se pode

fazer para amenizar o desconforto do
bebê e orientar os pais, já que é

totalmente contraindicado a medicação
sem avaliação e prescrição

médica/odontológica. 
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 Quando os dentes começam a nascer na
boca da criança, deve-se utilizar a

escova dental, com cerdas macias e com
o tamanho adequado, junto com o uso de

pasta de dentes com flúor, com
concentração acima de 1000 ppm (ver

na composição do produto). 
 
 

Como higienizar a boca do bebê?
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 A escovação deve ser realizada por um
adulto, pelo menos duas vezes ao dia,

utilizando pouca pasta. Para bebês, somente
uma “lambuzadela” pequena de pasta na

escova; para crianças que não sabem cuspir,
a quantidade equivalente à um grão de arroz

e para as que sabem cuspir, utilizar a
quantidade equivalente à um grão de ervilha.

Como higienizar a boca do bebê?
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Existem terapias que podem ajudar a “amenizar” os sinais e
sintomas que aparecem durante a erupção dos dentes?

 
   Com o objetivo de aliviar o desconforto dos bebês ao nascer
dos dentes, existem algumas técnicas que podem ser feitas

em casa, pelos responsáveis.
Em crianças que já se alimentam de frutas e verduras, é

interessante oferecê-las geladas aos pequenos, sempre com
supervisão de adultos, pelo risco de a criança engasgar, além

de compressas e mordedores gelados, já que a baixa
temperatura pode auxiliar no alívio da dor. 
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Existem terapias que podem ajudar a “amenizar” os sinais e
sintomas que aparecem durante a erupção dos dentes?

 

 A massagem na gengiva com as mãos limpas e a simples
distração através de histórias, carinho e paciência, podem

ser armas potentes neste momento tão delicado.
Para alívio de dor pode ser usado também mordedores em

gel, eles podem ser colocados na geladeira e ser oferecidos
para a criança gelados. 
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Existem terapias que podem ajudar a “amenizar” os sinais e
sintomas que aparecem durante a erupção dos dentes?

 

 Em casos mais agudos, o cirurgião-dentista poderá
prescrever alguns medicamentos analgésicos e pomadas

que auxiliam na melhora dos sintomas, porém, é
indispensável a correta prescrição e acompanhamento

profissional, já que a automedicação pode ser perigosa. 
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 Quando se fala em erupção dentária e seus
desconfortos, o colar de âmbar precisa ser
citado. O acessório ganhou fama através da
internet e é muito usado em propagandas
feitas por influenciadores, com a proposta

de diminuir os sintomas que o bebê sente na
fase de nascimento dos dentes. 

 

Colar de âmbar
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 Apesar da fama, não há evidência científica
alguma que prove a eficácia dessa resina

vegetal. A Associação Brasileira de
Odontopediatria não indica o uso do colar, já

que pode trazer sérios riscos como a deglutição
das pedras (em casos de rompimento do colar)

e o autoenforcamento, já havendo casos
publicados na literatura. 

Colar de âmbar 
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Portanto, não utilize o colar de
âmbar durante o nascimento dos

dentinhos de seu bebê! Não
arrisque a saúde de seu bebê!
Procure um Odontopediatra. 

Colar de âmbar 
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