Saúde Bucal para

crianças

com Deficiência

Neste e-book, serão disponibilizadas
informações
importantes
sobre
os
cuidados com a saúde bucal de crianças
com deficiência.
Os cuidados são fundamentais para a
prevenção de doenças da cavidade bucal
como a cárie e a doença periodontal

ESTE MATERIAL FOI PRODUZIDO POR:
Guilherme Rossi Vaz - Aluno de graduação em
odontologia da UNICEP São Carlos.
Profa. Dra. Natália Bertolo Domingues - Professora de
Graduação em Odontologia da UNICEP São Carlos.

O primeiro passo:
Busque por acompanhamento
odontológico durante o primeiro ano de
vida da criança ou quando os primeiros
dentes erupcionarem.

Os cuidados com a saúde bucal são
importantes para prevenir que
problemas bucais se instalem!

A manutenção da saúde bucal
também dependerá do
envolvimento dos responsáveis.

Placa Bacteriana
É uma camada composta por bactérias e
restos alimentares que se forma sobre a
superfície dos dentes.

Se a placa
bacteriana não for
removida na
escovação pode
causar...
Gengivite e Cárie

No caso das crianças com deficiência, a
maioria irá necessitar que os pais ou
responsáveis sejam encarregados de
cuidar de sua saúde bucal e realizar as
escovações.

Gengivite e Tártaro:
O acúmulo de placa bacteriana causa
problemas gengivais. A gengiva pode ficar
inchada, vermelha e sangrando, o que
chamamos de gengivite.

Não é normal a gengiva sangrar.
Fique atento!!
O tártaro é a placa bacteriana
endurecida. Ele não pode ser removido
apenas com a escovação. Neste caso, uma
limpeza com o dentista é necessária.

Cárie Dentária
É causada pelo acúmulo de placa bacteriana
e pela ingestão frequente de açúcar e
carboidratos.

A cárie se manifesta inicialmente como
uma MANCHA BRANCA no esmalte do
dente. Quando evolui vira uma cavidade.

Na parte mais interna do dente fica a polpa,
onde estão presentes as terminações nervosas.
Quanto maior a lesão de cárie, mais próxima está
da polpa do dente. Isso pode causar dor, inchaço
no rosto e levar a perda do elemento.
Atenção: o dente de leite também dói!

Como realizar a
higiene bucal?
A higienização da cavidade
bucal deve ser realizada pelo menos 2
vezes ao dia e sempre ser acompanhada
e supervisionada por um responsável,
auxiliando e verificando a qualidade da
escovação.

Devemos higienizar todas as
faces dos dentes: a parte do
fundo onde mastigamos, a
parte da frente que aparece no
sorriso e a parte de trás que
fica "escondida".

Qual a Técnica de
Escovação?
A técnica de Fones é indicada, pois é a mais simples
de ser realizada. São realizados movimentos de
"bolinha" em todos os dentes na parte da frente
(figura 1), "trenzinho" para a frente e para trás nos
dentes do fundo (figura 2) e "vassourinha" na parte
de dentro (figura 3). Também devemos higienizar a
língua como mostra a figura 4.
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Fonte: Duarte, 2018

E quando meu filho
não abrir a boca?
No caso em que a criança apresentar pouca
colaboração durante a escovação ou tiver
dificuldade em manter a boca aberta pode-se
utilizar os abridores de boca para auxiliar. É possível
confeccionar em casa abridores com palitos de
madeira, compressas de gaze e fita crepe, como
demonstrado abaixo:
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Qual escova utilizar?
A escova deve possuir cabeça com
tamanho compatível com a boca do
paciente e cerdas extra-macias.

Além das escovas convencionais podem
ser indicadas escovas de cabeça tripla (a),
adaptadas (b) e elétricas (c).
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Fonte: Jacarino J, 2012

Como escolher o
creme dental?
O creme dental deve ser COM FLÚOR na
concentração mínima de 1000 ppm.

Fique atento às quantidades
para cada faixa etária!

Qual a quantidade
creme dental?
0 a 2 anos de idade
"1/2 grão de arroz cru"

3 a 5 anos de idade
"1 grão de arroz cru"

> 5 anos ou crianças
que sabem cuspir
"1 grão de ervilha"

Fio Dental
O fio dental deve ser utilizado 1 vez ao dia
antes de iniciar a escovação. Higienize os
espaços entre todos os dentes presentes.

Dica: utilize o fio dental com
haste ou adaptado em
espátula de madeira para
ajudar no manuseio.

Importante
A manutenção da saúde bucal depende
também do controle da ingestão de
açúcares. Portanto, inicie bons hábitos
alimentares desde cedo.

O açúcar deve ser
evitado antes dos 2
anos de idade.
Quando introduzido, deve
ter a frequência de
consumo controlada.
Evite que a própria
criança tenha acesso
livre aos doces da casa.

Saiba que...
Alimentos ricos em carboidratos,
preparos com engrossantes e de
consistência pastosa também podem
causar a doença cárie.

Por isso, se o seu filho(a) ou dependente
se alimentar muitas vezes ao dia é
necessário aumentar a frequência da
escovação, principalmente após as
refeições e antes de dormir.

Estabelecendo uma
rotina:
Ter uma rotina de alimentação e cuidados de
higiene bucal contribui para que a criança se
adapte e seja possível prevenir efetivamente
doenças bucais. Nossa sugestão:
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1. Café da manhã
2. Hora de escovar
3. Almoço
4. Hora de escovar
5. Lanche
6. Jantar
7. Hora de escovar
Capriche na escovação
noturna. Ela é a mais
importante!

Dica: muitas crianças ficam mais receptivas
para a escovação na hora do BANHO.

Qual a importância
do acompanhamento
odontológico?
Recomenda-se buscar orientações preventivas
e individualizadas por um cirurgião-dentista
ou odontopediatra.
O
acompanhamento
odontológico
visa
prevenir o desenvolvimento de doenças
bucais e melhorar a qualidade de vida das
pessoas com deficiência.
O cirurgião-dentista irá estipular os intervalos
de retorno de acordo com o risco ao
desenvolvimento de doenças como a cárie e a
doença periodontal.

É importante a participação
da família, pois na grande
parte das vezes são os
responsáveis pelos cuidados
de saúde bucal das pessoas
com deficiência.

Esperamos que consiga colocar em
prática todo o conteúdo
disponibilizado. É importante buscar
por atendimento odontológico para
receber orientações individualizadas e
seguir com o acompanhamento de
saúde bucal de seu filho(a) ou
dependente.
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