DENTIÇÃO:

DO BERÇO AO JUÍZO
Desempenham um papel essencial na mastigação
e na linguagem. Conheça a anatomia, tipos de
dente, quando aparecem e hábitos de higiene.

ESMALTE

COROA

Camada externa do dente
composta por fosfato de
cálcio. É a parte mais dura
do corpo humano.

A parte visível do dente.
A sua superfície determina
a função do dente.
LINHA GENGIVAL
Onde o dente
e a gengiva se unem.
A placa bacteriana
e o tártaro podem
acumular-se nesta zona.

DENTINA
Camada situada por
baixo do esmalte
que contém tubos
microscópicos.
Se a cárie dentária
progredir do
esmalte para a
dentina pode atingir
a polpa.

POLPA
Tecido mole dentro
do dente onde se
situa o nervo e os
vasos sanguíneos.

GENGIVAS
Tecido que rodeia
e protege o osso e
os dentes.

OSSO ALVEOLAR
Osso do maxilar que
circunda o dente.

RAIZ

LIGAMENTO
PERIODONTAL

Parte do dente
envolvida pelo osso.
Constitui 2/3 do dente.

Fibra de tecido
conectivo que prende
os dentes ao osso.

TIPO DE DENTES
CRIANÇAS 20 dentes de leite
Caninos

Caninos

Incisivos

Molares

Molares

Erupção 23-33 13-19 16-23 9-16 6-12

9-16 16-23 13-19 23-33

Queda

7-8

meses

10-12

anos

9-10

9-12

7-8

6-7

9-12

9-10

10-12

ADULTOS até 32 dentes
Sisos
(terceiros
molares)

Caninos

Caninos

Pré-molares

Pré-molares

Molares

Incisivos

Sisos
(terceiros
molares)

Molares

Incisivos

Pré-molares

Molares

Caninos

Aguçados
como uma
lâmina
Função:
cortar

Duas pontas
aguçadas
Função:
esmagar
e triturar

Várias pontas
aguçadas
Função:
mastigar

Pontiagudos
Função:
rasgar

Sisos (terceiros
molares)
Várias pontas
aguçadas
Função:
mastigar

DORES DE
CRESCIMENTO
Sintomas comuns quando
aparecem os dentes de leite
perda de apetite
aumento da produção
de saliva
colocar objetos ou os
dedos na boca
gengivas inchadas
agitação e sono intranquilo.

Formas de aliviar as dores
de crescimento
lave as mãos e massaje
as gengivas do seu bebé
use um gel/creme
anestésico para aliviar
a dor
dê-lhe um pano limpo e
molhado para ele morder.

Se o seu bebé tiver febre, vómitos, diarreia, dores
de ouvidos ou sinais de dor consulte o seu médico.
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