
 Protocolo de Atuação do Bebê Sorriso nas Escolas Municipais 

(Educação Infantil – etapa I) de Rio Claro 

Para higienização da boca e gengiva os bebês precisam estar deitados, com a 

cabeça apoiada. 

Higienizar a boca uma 

vez ao dia após o banho 

com "paninho de boca" 

da própria criança ou 

gazes umedecida em 

água limpa. 

Bebês sem dentes

A partir do nascimento do primeiro dentinho

Acondicionamento das escovas dentais

Sugestão de Higienização das escovas (descontaminação)

Usar pasta de dente com flúor 1.100 ppm na 

quantidade mínima (grão de arroz) em escova 

dental infantil pelo menos 1 vez ao dia.

 Esse procedimento deve ser realizado no próprio trocador 

e não é necessário fazer enxágue com água já 

que a quantidade de pasta é mínima. 

 As escovas precisam ter o nome da criança e devem 

ser guardadas em local arejado em suportes que não 

permitam que encostem uma nas outras; 

Solicitar as trocas das escovas assim que as cerdas 

estiverem deformadas ou escurecidas (fungos). 

Método mais indicado: 

Pulverizar as escovas uma vez por semana com solução de antisséptico bucal à base 

de clorexidina 0,12%. 

 Qualquer dúvida entrar em contato com: CEO II – 3524-5770 (Dentistas: Drª Rute e Telma.) 
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Orientações importantes: uso das chupetas e mamadeiras

 Observar o desenvolvimento da criança e assim que possível 

incentivar a troca da mamadeira pelo copo; 

 Ao usar a mamadeira é necessário que o bebê ou a criança esteja 

com a cabeça elevada (no colo do adulto ou em uma almofada 

ou colchonete antirrefluxo); 

maior tempo possível. Exemplo: combinar que 

a mesma adormeça; 

nos momentos de brincar não é necessário usar
a chupeta ou estão realizando atividades; 

     e fora do alcance das crianças, diminuindo o 
contato com a mesma; 

   Retirar a chupeta da boca da criança tão logo 

Incentivar a criança a não usar a chupeta o 

      Acondicionar as chupetas em potes individuais

 Não colocar "penduricalhos" na chupeta como panos, toalhas, 

brinquedos, pois deformam a arcada dentária. Se possível orientar 

os pais quando isso for verificado; 

 Para os bebês estimular o uso de 

mordedores de silicone 

ao invés da chupeta. 

Copo com tampa de furinhos 

ou copo normal.
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I- Incentivar a remoção de hábitos e cuidados

- Não colocar "penduricalhos" na chupeta como panos, toalhas, 

brinquedos, pois deformam a arcada dentária. Se possível orientar os 

pais quando isso for verificado. 

- Incentivar a criança a não usar a chupeta o maior tempo possível. 

Exemplo: combinar que nos momentos de brincar ou na realização de 

atividades não é necessário usar a chupeta; 

- Retirar a chupeta da boca da criança tão logo a mesma adormeça; 

- Para os bebês estimular o uso de mordedores de silicone, ao invés de 

chupeta. 

- Observar o desenvolvimento da criança e assim que possível 

incentivar a troca da mamadeira pelo copo (copo com tampa de 

furinhos ou copo normal); 

- Acondicionar as chupetas em potes individuais e fora do alcance 

das crianças, diminuindo o contato com a mesma; 

 Orientações importantes 



I- Higiene Bucal

IlI- Acondicionamento das escovas dentais

Higienizar a boca uma vez ao dia durante o banho com "paninho de 

boca" da própria criança ou gazes umedecida em água limpa. 

Bebês sem dentes 

Usar pasta de dente com flúor 1.100ppm na quantidade mínima 

(grão de arroz) em escova dental infantil pelo menos 1 vez ao dia. 

Orientações importantes 

A partir do nascimento do primeiro dentinho 

Esse procedimento pode ser realizado no próprio trocador e não é 

necessário fazer enxágue com água já que a quantidade de pasta é 

mínima. 
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ou escurecidas (fungos). 

 As escovas precisam ter o nome da criança e devem ser guardadas 

em local arejado em suportes que não permitam que encostem 

uma nas outras; 

- Solicitar as trocas das escovas assim 

que as cerdas  estiverem deformadas
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Método mais indicado:

Pulverizar as escovas uma vez por semana com solução de 

antisséptico bucal à base de clorexidina 0,12%.

Sugestão de Higienização das escovas (descontaminação)

I V-  O r i e n t a r  o s  p a i s  n a s  r e u n i õ e s  o u  n o s 
contatos diários sobre a importância da higiene bucal

Drª Telma Cristina Picarelli Cassab

Observação: caso a criança se machuque, batendo a boca, solicitar 

aos pais que as levem até o CEO II.

Drª Rute Emília Hilsdorf Jorge

CEO II - 3524-5770

Qualquer dúvida entrar em contato com:


