
Higiene bucal e 
Amamentação 

em Bebês

Higiene Bucal

            Uma boa dentição é a chave para uma 
infância saudável:

          As crianças precisam dos dentes para 
mastigar, falar com clareza e sorrir!

Mesmo  antes  de  nascer  o  primeiro 
dente do seu bebê, sua boca deve ser limpa 
após  cada  alimentação  (mesmo  após  as 
mamadas).

A  limpeza  da  gengiva  do  seu  bebê 
deve  ser  feita  com  um  pano  úmido  ou  um 
pedaço  de  gaze  enrolado  no dedo  indicador 
para  remover  os  restos  de  alimentos 
acumulados.

Esse processo deve ser  realizado de 
forma delicada para não machucar a boca da 
criança.

Com o  crescimento  do  bebê  mudam 

também  os  instrumentos  para  realizar  a 

higiene  bucal.  Para  a  limpeza  dos  primeiros 

dentinhos  uma  escova  de  dente  bastante 

macia  pode ser  usada.  Além disso,  continue 

utilizando o pano úmido ou a gaze para limpar 

as partes da gengiva que ainda não possuem 

dentes.

       

          As visitas ao dentista devem ocorrer 
SEMPRE!!!

A  primeira  visita  deve  ser  realizada 
antes mesmo do nascimento dos dentes.

      

ATENÇÃO MAMÃES, sempre limpem 

a boca dos bebês antes de colocá-los para 

dormir! 
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        Amamentação do Bebê

Vantagens

O  aleitamento  materno  só  faz  bem 
para a criança, e à mamãe também!

O  leite  materno  contém  nutrientes  e 
enzimas  perfeitamente  balanceadas,  que 
mantêm  o  bebê  bem  alimentado,  e  possui 
substâncias  imunológicas,  que  agem  como 
uma  vacina,  protegendo  o  bebê  contra 
diversas doenças.

O ato de amamentar também supre as 
necessidades  emocionais  e  diminui  a 
ansiedade do bebê e da mãe, por meio desse 
primeiro contato pele a pele e olhos nos olhos 
entre os dois.

Não é só o bebê que sai ganhando, a 
mãe que amamenta sente-se mais segura, tem 
diminuição  mais  rápida  do  volume  do  útero, 
corre menor risco de hemorragia no pós-parto, 
ter  anemia,  contrair  câncer  de  mama  e  de 
ovário, está menos propensa à osteoporose e 
volta ao peso normal mais rapidamente.

Sem falar no fator econômico! O leite 
que a mãe produz é suficiente para alimentar o 
filho  até  os  seis  meses  de  idade,  sem 
necessidade de gastos com água, chás, bicos, 
mamadeiras, sabão, açúcar, embalagens etc. 
O leite materno é de graça e está pronto para 
servir a qualquer hora!

Meu Leite é Fraco?

Não existe leite fraco, isto é um MITO! 
Na  verdade,  o  que  ocorre  é  a  falta  de 
orientação  e  preparo  das  mães  para  o 
momento da amamentação do bebê...

O leite que sai do seio nos primeiros 
minutos da amamentação é mais aguado, pois 
é  mais  rico  em  água.  Se  o  bebê  mamar 
somente este leite não ganhará peso. O ideal 
é  que  o  bebê  se  alimente  também  do  leite 
mais rico em gordura, que começa a sair  do 
seio  logo  depois  que  o  leite  aguado  acaba. 
Este leite sustentará o bebê e fará com que ele 
ganhe peso.

Neste  caso,  o  ideal  é  que  o  bebê, 
durante  a  mamada,  esvazie  um  peito,  pois 
assim ele terá o  leite  aguado,  além do mais 
rico em gordura, que vem depois.

Até quando amamentar?

O  desmame  se  inicia  quando  outro 
alimento é introduzido além do leite materno.

A  Organização  Mundial  da  Saúde 
(OMS)  preconiza  o  aleitamento  materno 
exclusivo até os seis meses de idade, desde 
que o crescimento e desenvolvimento do bebê 
estejam adequados e, após esta fase, até os 
dois anos de idade como um complemento da 
alimentação oferecida ao bebê.

Depois dos seis meses, o bebê já tem 
todo o seu sistema digestivo amadurecido para 
receber outro alimento que não o leite materno 
e também já necessita de nutrientes que não 
são  encontrados  no  leite  produzido  pela 
mamãe.

A partir  de  então,  o  bebê  começa  a 
diminuir  as  mamadas  no  peito  e  adquirir  o 
hábito  de  mastigar,  começando pelos  sucos, 
frutas  amassadas,  papinhas,  até  comer  a 
mesma comida da família.

A  família  deve  estar  atenta  se  a 
amamentação, após os seis meses, não está 
interferindo  na  alimentação  da  criança  e 
prejudicando a nutrição adequada do pequeno.

E  não  se  esqueça:  em  caso  de 
dúvidas procure o pediatra!                  

  


