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Mães e Pais

A infância é a fase mais 
gostosa e divertida, 
onde nossas crianças 
devem aproveitar ao 
máximo cada minuto, 
viver intensamente, 
brincar, correr, sorrir, 
aprender, descobrir... 
serem crianças! E, 
no meio de tanta 
diversão, acidentes 
podem acontecer, 
principalmente quedas 
- normais da fase - 
envolvendo, por vezes, 
os dentes de leite.
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Os dentes de leite são 
muito importantes! 

Eles guardam o 
lugar dos dentes 

permanentes, 
sendo essenciais na 

estética, na fala e nos 
ossos do rosto. Além 
disso, a perda desses 

dentes antes da 
hora pode atrapalhar 

o relacionamento 
e aceitação pelos 

amiguinhos da 
criança, pois os 

dentes que sofrem 
mais traumatismos 

são os da frente.

Mães e Pais
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Nós, por amarmos 
tanto nossas crianças, 
podemos e devemos 

fazer nossa parte para 
evitar lesões em seus 
dentes. Estamos aqui 

para orientá-los, dando 
algumas dicas gerais 

de prevenção:
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Prevenindo Lesões

• Quando a criança começa a 
andar, até aproximadamente 
três anos de idade, tudo para 
ela é novo! O seu crescimen-
to caminha junto à curio-
sidade e sua coordenação 
motora ainda está em de-
senvolvimento. Por isso, te-
nha atenção especial a essa 
faixa etária.

• Evitem deixar objetos ou 
brinquedos espalhados pelo 
chão. A criança pode trope-
çar e se machucar.

• Não deixem bebês sozi-
nhos, principalmente sobre 
camas (eles podem rolar e 

cair) ou perto de bancos e 
cadeiras (elas podem tentar 
subir e cair).

• Fiquem atentos ao que a 
criança coloca na boca e não 
deixem que ela corra com 
objetos de metal, madeira 
ou vidro que possam causar 
lesões em caso de quedas. 
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Prevenindo Lesões
• Acompanhe sempre sua 
criança em parques, prefe-
rindo um ambiente de terra, 
areia ou grama, ao invés de 
um chão de cimento.

• Tenham atenção com a 
criança em beiradas de pis-
cinas, ela pode escorregar 

e bater a boca na borda.

• Quando a criança for 
andar de bicicleta, velo-
trol, patins ou patinete, é 
importante que ela utilize 
proteção adequada, como 
capacete, cotoveleiras e 
joelheiras.
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Pensando na 
idade das nossas 
crianças, alguns 

cuidados especiais 
devem ser 
reforçados.
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Até 5 meses
• Não deixem que outra criança 
carregue o seu bebê no colo.

• Não deixem que o bebê fique 
sozinho em lugares altos.

De 6 meses até 2 anos
• Cuidado com as janelas! Utili-
zem grades e telas protetoras.

• Utilizem pratos e copos plás-
ticos ou emborrachados.

• Não deixem a criança brin-
car com objetos duros e com 
pontas.

• Coloquem protetores em to-
madas elétricas.

• Fiquem atentos a locais pró-

ximos a piscinas.

• Cuidado com móveis com 
pontas e áreas cortantes ao al-
cance da criança.

• Cuidado com escadas.

• Cuidado com andadores e 
carrinhos de bebês.

• Não deixem as crianças an-
darem de meias, pois elas po-
dem escorregar e cair.

• Utilizem cadeiras especiais 
para o transporte do bebê no 
carro.
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• Sigam todas as recomen-
dações anteriores.

• Só deixem as crianças an-
darem com triciclo e bicicle-
tas em locais seguros e com 
os equipamentos de prote-
ção já falados antes.

De 2 anos até 5 anos

• Fiquem atentos às normas de 
trânsito para o transporte das 
crianças nos carros, pois de-
pende da idade que elas têm.

• Traumatismos podem estar 
associados a maus tratos e 
abusos físicos. Fiquem atentos.
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Com esses pequenos 
cuidados no dia a dia, muitos 

acidentes podem ser evitados e 
nossos pequenos sempre estarão 

com um belo sorriso.

Contem conosco 
no que precisarem!

Com carinho,

Equipe do Projeto 
de Traumatismos Dentários 

na Dentição Decídua 
da UFMG.
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O projeto “Atendimento Odontoló-
gico a Pacientes com Traumatismos 
na Dentição Decídua” faz parte do 
Programa de Traumatismos Dentá-
rios da Faculdade de Odontologia da 
UFMG. Desde 2005, o Programa re-
presenta um centro de referência no 
atendimento a pacientes que sofrem 
trauma dental em todas as idades. 
Venha conhecer-nos!

Mariana Oliveira Guimarães
Aluna de Mestrado em Odontologia 

(área de concentração em 
Odontopediatria) da UFMG

Nossa equipe

CO-AUTORA


