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OPINIÃO
A importância do 
odontopediatra na 

vida de uma criança

A Odontopediatria vem 

ganhando cada vez 

mais importância num 

cenário em que, aos 12 

anos, mais da metade 

dos brasileiros tem uma 

ou mais lesões de cárie

Ao longo do tempo, in-
clusive, houve toda uma 
transformação do papel 

do odontopediatra. Muito 
mais do que um cirurgião-
-dentista “com jeito para lidar 
com crianças”, trata-se de um 
profi ssional que tem sob sua 
responsabilidade, em grande 
parte, todo o desenvolver de 
um comportamento que pode-
rá resultar em um adulto com 
dentes saudáveis. 

Os cuidados com a dentição 
infantil começam ainda na ges-
tação. Cabe ao odontopediatra 
orientar as mamães sobre o que 
podem fazer – desde incorpo-
rar novas rotinas de higiene 
e alimentação, até mudar de-
terminados hábitos nocivos à 
dentição das crianças – para 
que seus fi lhos nasçam com 
tendência a formar dentes for-
tes e saudáveis. A periodontite 
(infl amação na gengiva), por 
exemplo, vem sendo associada 
ao nascimento de prematuros 
e a recém-nascidos com bai-
xo peso. Sendo assim, tudo 
começa já nos cuidados com 
a gestante. 

Ainda há muitos pais, infeliz-
mente, que também desconhe-
cem a importância de tratar da 
saúde bucal da criança desde 
seu nascimento. Consideram 
que dente de leite não tem 
importância porque vai cair 
mesmo e que a preocupação 
em levar o pequeno ao cirur-
gião-dentista começa por volta 
dos oito a dez anos. Mas isso 
é um grande engano. Hoje, o 
odontopediatra tem uma nova 
perspectiva sobre a primeira 
dentição. Ao cuidar desde cedo 
dos dentes da criança, estimu-
lando-a à correta higienização 
já nos primeiros anos de vida, 
também está prospectando 
um futuro mais saudável para 
essa pessoa. 

Vale dizer que existe con-
senso em preservar o máximo 
possível os dentes decíduos 
(primeira dentição) para evitar 
uma série de problemas, como: 
desalinhamento resultante da 
extração precoce de um dente 
de leite; lesões de cárie que 
avançam nos dentes perma-
nentes quando não tratadas 
logo na dentição provisória; 
infecções; problemas que re-
sultarão na necessidade futura 
de um tratamento ortodôntico 
etc. Além do aspecto preven-
tivo, tratar os dentes desde a 
primeira infância possibilita 
eliminar um dos grandes obs-
táculos que encontramos ainda 
hoje: muito adulto tem “medo 
de dentista”. 

Quando a criança se acos-
tuma a frequentar desde cedo 
o consultório odontológico, 
incorpora isso naturalmente 
à sua rotina e passa a tratar 
o cirurgião-dentista como os 
demais profi ssionais de saúde, 
a exemplo do pediatra. Mais 
do que isso, crianças acostu-
madas desde cedo a cuidar 
da saúde bucal tratam a todos 
como amigos, desenvolvendo 
uma saudável relação de con-
fi ança. Afi nal, há toda uma 
preocupação por parte dos 
odontopediatras em receber 
essas crianças de forma lú-
dica e acolhedora. Oferecer 
um ambiente colorido, livros 
e brinquedos para diferentes 
idades é uma delicadeza que 
mostra ao público infantil o 
quanto ele é importante e con-
tribui para deixar as crianças 
mais à vontade, mais calmas 
para compreender o porquê 
dos procedimentos clínicos. 

Ao transformar os cuidados 
com a saúde bucal numa expe-
riência agradável para a crian-
ça, o odontopediatra contribui 
para que ela cresça cuidando 
bem dos dentes e se alimente 
corretamente – o que resultará 
num adulto com boa saúde 
bucal, com baixa incidência de 
cárie e outros problemas re-
sultantes da falta de cuidados 
e escovação apropriada. Uma 
das primeiras medidas é ad-
vertir os pais de que a criança 
jamais deve ser colocada para 
dormir com a mamadeira no 
berço ou na cama. Apesar de 
parecer familiar para a maioria 
das pessoas, isso está errado. 
Seja a fórmula que for, ou ain-
da um suco, se a criança não 
higienizar a boca logo depois 
de mamar, o acúmulo de açú-
car contribuirá muito para o 
aumento de bactérias nocivas 
na cavidade bucal, levando à 
formação de lesões de cárie 
mesmo nos dentes decíduos. 

Até mesmo por isso, os odon-
topediatras costumam avaliar 
os hábitos alimentares da famí-
lia e da criança. Por exemplo, 
alguns pais costumam colocar 
achocolatados e sucos de 
caixinha nas lancheiras, mas 
precisam ser advertidos de 
que também esses líquidos 
são prejudiciais à saúde bucal. 
Da mesma forma que o açúcar 
presente em doces, pães e 
bolachas, o açúcar dessas be-
bidas se transforma em ácido 
e ataca o esmalte dos dentes, 
provocando cárie e até mesmo 
infl amações. Grosso modo, os 
mesmos cuidados que os pais 
têm para proporcionar uma 
alimentação mais saudável a 
seus fi lhos e evitar a obesi-
dade infantil – que aumenta 
de modo alarmante no Brasil, 
superando problemas como a 
desnutrição – contribuem para 
que os menores desenvolvam 
dentes mais saudáveis e um 
sorriso bonito. 

Finalmente, ensinar crianças 
e adultos a escovar correta-
mente os dentes, pelo tem-
po mínimo necessário para 
promover uma limpeza ideal 
da boca, também é papel do 
odontopediatra – que, com 
paciência e gentileza, costuma 
reforçar essa mensagem a cada 
consulta. Até que a criança 
atinja três anos, os pais serão 
orientados sobre a melhor for-
ma possível de promover essa 
higienização/escovação. Mas, 
como a coordenação motora 
é desenvolvida aos poucos, 
caberá aos pais supervisionar 
os rituais de limpeza bucal de 
seus fi lhos até que completem 
10 ou 11 anos. Isto não quer di-
zer que, depois disso, poderão 
eliminar a preocupação com 
a saúde bucal de seus fi lhos.  
Ainda caberá aos pais checar 
o bom estado das escovas de 
dente, agendar consulta com 
o cirurgião-dentista para apli-
cação do selante e vigiar os 
hábitos de seus fi lhos. 

Ao menor sinal de ranger 
de dentes, estalar de mandí-
bula ou permanecer tempo 
demais com a boca aberta, 
vale a pena buscar ajuda es-
pecializada. Como as crianças 
costumam adquirir os mes-
mos hábitos que os adultos, 
seu comportamento deve ser 
constantemente avaliado pelo 
odontopediatra para checar se 
o excesso de preocupação e 
estresse não está impactando 
a formação e saúde dos dentes. 
Enfi m, esse profi ssional deverá 
fazer um acompanhamento 
bastante personalizado até que 
essa criança se transforme em 
adulto – de preferência, com 
um sorriso saudável e bonito. 

(*) - É professora do curso de pós-
graduação em Odontopediatria 

da Faculdade de Odontologia da 
Associação Paulista de Cirurgiões-

Dentista (www.faoa.edu.br).
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Na América Latina, 40% 
dos jovens não fazem parte 
do setor formal da economia, 
percentual que chega a até 
60% no caso das mulheres 
jovens, já que iniciam no 
trabalho de forma irregular e 
depois encontram sérias difi -
culdades para se incorporar 
ao mercado legal. Essa é uma 
das conclusões do relatório 
Perspectivas econômicas 
da América Latina 2017, 
apresentado ontem (29) na 
Casa da América em Madri, 
onde os maiores desafi os são 
a informalidade no trabalho, 
as más perspectivas macroe-
conômicas e a falta de acesso 
a programas de capacitação.

Segundo o economista-
-chefe para a América Latina 
da Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), Angel 
Melguizo, a informalidade no 
mercado de trabalho é “uma 
armadilha duradoura”. Os 
jovens, de entre 15 a 29 anos, 
somam mais de 163 milhões na 
região, o que equivale à quarta 
parte da população, número 
que mostra que “os jovens são 
o futuro”, segundo afi rmou 
o diretor para a Europa do 

Os jovens empreendedores atuais têm pouca rodagem e estão 

pouco conectados entre si.

O japonês Takuma Sato fez 
história no domingo (28) e 
tornou-se o primeiro piloto de 
seu país a vencer a mítica prova 
das 500 Milhas de Indianápolis, 
em uma etapa marcada pela 
presença de Fernando Alonso 
e de um acidente gravíssimo 
com Scott Dixon. A 101ª edição 
da histórica prova da Indy teve 
uma batalha fi nal épica entre 
Sato e Hélio Castroneves, que 
buscava o tetra na pista. 

Nas últimas voltas, os dois se 
revezaram na liderança, mas 
o dois giros do fi m, o japonês 
não deu mais chances para o 
brasileiro. A terceira colocação 
fi cou com o britânico novato Ed 
Jones. Já o espanhol Fernando 
Alonso, que abriu mão de correr 
em Mônaco de Fórmula 1 para 
participar da prova, estava 
fazendo uma corrida bastante 
consistente, andando sempre 
entre os primeiros colocados. 
No entanto, a 20 voltas do fi m, 
seu “fantasma” da quebra de 
motor reapareceu e ele preci-
sou abandonar a corrida - assim 
como aconteceu diversas vezes 
na F1.

Mesmo assim, o bicampeão 
da F1 afi rmou que essa foi “uma 
das melhores” corridas de sua 

vida. “Foi divertida, foi boa. 
Eu acho que o desempenho 
foi bom. Estávamos lá o tempo 
inteiro, liderando a corrida por 
algumas voltas”, disse Alonso 
A quebra do motor, porém, 
pareceu não tirar o bom hu-
mor do espanhol. Na coletiva 
de imprensa, ele até brincou 
e bebeu leite de uma caixa, 
como se tivesse vencido a pro-
va e arrancou gargalhadas dos 
jornalistas. “Eu não venci, mas 
eu gostaria de beber um pou-
quinho de leite hoje. Obrigado 
a todos”, disse aos repórteres 
que cobriam a corrida.

Mas, o momento de maior 
pânico ocorreu na volta 53 das 
500 Milhas. Dixon, que largava 
na pole, sofreu um gravíssimo 
acidente. Seu carro bateu em 
Jay Howard, que havia batido 
no muro e voltado à pista. Não 
tendo como desviar, Dixon 
bateu no carro de Howard, 
decolou e seu carro se partiu 
ao meio ao bater no muro de 
proteção. Apesar da gravidade 
do impacto, que gerou bandeira 
vermelha na prova, o neo-
-zelandês não sofreu nenhuma 
lesão grave e apareceu apenas 
mancando na conversa com jor-
nalistas (ANSA/COM ANSA).
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A ideia é mobilizar a população contra o sedentarismo com uma competição saudável entre cidades.

A ideia é mobilizar a popu-
lação contra o sedenta-
rismo com uma compe-

tição saudável entre cidades. 
Ganha quem contabilizar o 
maior número de pessoas que 
tenham praticado pelo menos 
15 minutos de atividade física 
entre a 0h e 21h de amanhã. 
No Brasil, participam 1.886 
cidades.

O mote deste ano é a cons-
trução de microrredes para o 
incentivo da prática esportiva. 
“A proposta é que um amigo 
desafi e outro, na família, no 
trabalho”, explicou Airton Oli-
veira, da gerência esportiva do 
Sesc-SP, entidade que coordena 
o evento no continente ameri-
cano. Depois de fazer a ativida-
de, o praticante deve ligar para 
uma unidade do Sesc para que 
ela conte pontos para a cidade. 
Também é possível registrar a 
participação na página do Dia 
do Desafi o no Facebook.

Segundo Oliveira, ao longo 
dos anos a conscientização so-
bre a importância da atividade 
física foi ganhando espaço entre 
a população, principalmente 
por causa das práticas ao ar 
livre. “Temos visto as pessoas 
se apoderando dos espaços 

Uso de 
antirretroviral 
para prevenção 
ao HIV

Portaria do Ministério da 
Saúde publicada ontem (29) no 
Diário Ofi cial da União torna pú-
blica a decisão de incorporar ao 
SUS o antirretroviral Truvada 
como profi laxia pré-exposição 
(PrEP) para populações sob 
maior risco de infecção por HIV. 
A estratégia consiste no consu-
mo diário do medicamento por 
pessoas que não têm o vírus, 
mas que estão mais expostas à 
infecção, como profi ssionais do 
sexo, homossexuais, homens 
que fazem sexo com homens, 
pessoas trans e casais soro-
discordantes (apenas um dos 
parceiros é soropositivo).

Com a publicação, a PrEP 
deve passar a ser distribuída 
em até 180 dias na rede públi-
ca de saúde. De acordo com o 
ministério, o Brasil é o primeiro 
país da América Latina a adotar 
a estratégia como política de 
saúde pública. A PrEP já é uti-
lizada em nações como Estados 
Unidos, Bélgica, Escócia, Peru e 
Canadá, onde é comercializada 
na rede privada, além de França 
e África do Sul. O investimento 
inicial do governo brasileiro 
será de US$ 1,9 milhão para 
a aquisição de 2,5 milhões de 
comprimidos. A quantia deve 
atender a demanda pelo pe-
ríodo de um ano (ABr).
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Participação de mais de 3 mil 
cidades contra o sedentarismo
Mais de 3,4 mil cidades em 18 países participarão da 23ª edição do Dia do Desafi o, amanhã (31), 
quarta-feira

públicos. Vemos com maior 
frequência, por exemplo, as 
corridas de rua”, destacou. De 
acordo com o gerente do Sesc, 
para vencer o sedentarismo 
também valem pequenas es-
colhas, como trocar o elevador 
por escadas;

Além dos exercícios feitos 
individualmente, entidades e 
organizações participantes do 
Dia do Desafi o promoverão ati-
vidades durante todo o período 
do evento em locais como uni-

dades do Sesc, estações de trem 
e metrô e terminais de ônibus. 
A programação envolve, por 
exemplo, caminhadas, passeios 
ciclísticos e brincadeiras. Na 
capital paulista, um dos desta-
ques será o Circuito de Lutas, 
no Terminal Sacomã, que terá 
a participação da medalhista 
olímpica de taekwondo Natalia 
Falavigna.

Os confrontos entre cidades 
foram defi nidos no dia 8 de 
maio. São Paulo vai enfrentar 

Porto Alegre e Fortaleza disputa 
com Campinas. Já o desafi o de 
Curitiba é internacional, contra 
a cidade mexicana de León; 
assim como a cearense Inde-
pendência, que vai disputar com 
a cidade cubana Rodas. O Dia 
do Desafi o foi criado nos anos 
1980 no Canadá com a proposta 
de incentivar o interesse pelas 
atividades físicas. O movimento 
envolve agentes comunitários, 
além do Poder Público e insti-
tuições privadas (ABr).

Informalidade no trabalho afeta 
40% dos jovens latino-americanos

Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF), Guiller-
mo Fernández del Soto.

O documento, elaborado pela 
OCDE com o apoio da CAF e 
da Comissão Econômica para 
a América Latina (Cepal), 
apresenta algumas medidas 
para “oferecer melhores opor-
tunidades de inserção social 
e de trabalho para os jovens”. 
Melguizo propõe formar os 
jovens em empreendedorismo 
para evitar o desemprego já 
que, segundo afi rma, “os jovens 
empreendedores atuais têm 

pouca rodagem e estão pouco 
conectados” entre si.

Segundo o relatório, os no-
vos programas de capacitação 
devem olhar para o futuro com 
base em três perspectivas - “o 
emprego, a política e as cida-
des”, setores que hoje em dia 
“estão desvinculados”. “Há mui-
to o que ganhar empoderando 
os jovens. Se passarem do setor 
informal ao formal e começa-
rem a trabalhar, isto aumentará 
de 3% a 4% o Produto Interno 
Bruto (PIB) médio da região”, 
disse Melguizo (Agência EFE).

Mesmo abandonando 
500 Milhas, Alonso 
celebra boa prova


