HIGIENE ORAL NAS DOENÇAS METABÓLICAS
O cuidado com a saúde oral é importante especialmente em
crianças com algum tipo de limitação (física, mental,
comportamental…)
A boa saúde dentária aumenta as possibilidades de uma
alimentação mais adequada, facilita a linguagem e melhora o
aspecto físico do paciente.
Para isso são mais importantes as medidas preventivas do que
as curativas.

QUAIS SÃO OS PROBLEMAS MAIS
FREQUENTES?
Os problemas mais comuns encontrados em pacientes com problemas neurológicos são:
1.
Má
oclusão:
As
crianças
apresentam
frequentemente uma mordedura aberta que lhes limita o
cortar dos alimentos; palato estreito e oval com dentes
maxilares que sobressaem predispostos a fractura por
traumatismo; apresentam também aglomerados dentários. A
má oclusão relaciona-se com alterações do tono muscular
basal da região orofacial. Em muitos deles, existe falta de
coordenação neuromuscular dos movimentos da mastigação
e deglutição provocando dificuldades na alimentação.
2.
Cáries: relacionadas com a falta de higiene que
promove o crescimento de bactérias e a permanência, por
mais tempo, dos alimentos na boca antes de engolir. As
dietas de consistência mole (que muitas vezes estes pacientes precisam) e alto teor de açúcar também favorecem
essas cavidades. A falta de destreza manual dos pacientes interfere com a limpeza oral normal pelo que é necessário
a ajuda dos pais ou cuidadores ou a adaptação de ferramentas necessárias para facilitar a tarefa de limpeza (escovas
com cabos longos, fixadores de fio dental, arcos dentais...). Além disso, alguns dos medicamentos que tomam podem
interferir com a produção de saliva normal e função de "autolimpeza".
3. Gengivite (inflamação da gengiva): Refere-se a presença de bactérias na boca e esta, com o grau de higiene oral. Os
sintomas são o aumento da gengiva, dor, sangramento fácil, mau hálito. A gengivite pode progredir para
"periodontite" doença na qual os tecidos de suporte são destruídos e, se não tratada pode resultar na perda do
dente. A presença de placa crónica e ausência de mastigação facilita a formação de "tártaro" muito comum em
pacientes alimentados por tubo gástrico. Na gengivite e periodontite é comum a halitose (mau hálito).
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4. Bruxismo (ranger os dentes): Ocorre em pacientes com problemas neurológicos. Esta fricção conduz a placas de
desgaste do dente e requer relaxamento para diminuir a pressão sobre os mesmos, o que nem sempre é possível de
fazer, dependendo do grau de déficit neurológico.
A saúde bucal dos pacientes com incapacidade esta intimamente relacionada com o grau de motivação para os cuidados
higiene bucal da família e /ou cuidadores.

COMO PODEMOS INTERVIR?
1. Evitar alimentos ricos em açúcares, fora das refeições.
2. Evitar usar utensílios que foram colocados na boca de
outras pessoas, uma vez que as bactérias passam de
uma boca para outra.
3. Consultar o dentista nas fases iniciais da doença para
prevenir e detectar problemas mais cedo.
4. Fazer uma adequada higiene bucal completa diária e
supervisionada pelos pais/cuidadores.
Idealmente, tentar fornecer ao paciente os instrumentos
de limpeza adaptados de modo que ele possa realizar
autonomamente a higiene oral. Isto não só promove a
independência, mas também reforça a sua auto-estima.
Mas, muitas vezes, é necessário recorrer aos
pais/cuidadores para completá-la.
5. É conveniente utilizar produtos de higiene oral. É mais
adequada a utilização de líquidos com flúor ou antisépticos para molhar a escova do que a pasta de
dentes, que pode ser perturbadora para o paciente, pela
formação de espuma ou pelo gosto e porque, também
algumas crianças nem sempre são capazes de lavagens
adequadas. O fluoreto aumenta resistencia contra as
cáries dentárias e o anti-séptico reduz a quantidade de
bactérias na boca.

¿ COMO DEVE A CRIANÇA ESCOVAR OS DENTES?
Deve escovar a superfície perto da gengiva com
movimentos circulares, a superfície dos dentes com
movimentos acima-abaixo (no lado interno e externo
dos dentes) e, em seguida, a superfície superior dos
dentes (de mastigar).
É útil colocar-se por trás do paciente quando ele está
em cadeira de rodas (apoiar a cabeça contra o nosso
corpo ou a própria cadeira), ou sentado no chão
(segurando a cabeça sobre os joelhos ou em torno dele
com as pernas, se não cooperar), deitado na cama
(com a cabeça no nosso colo)... às vezes é necessária a
ajuda de um terceiro...
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Para as crianças que não colaboram existem
utensílios (em silicone e outros materiais não
agressivos) que mantem a boca aberta para facilitar
o processo.
Em crianças que querem colaborar podemos
segurar a escova na sua mão, modificar o cabo da
escova (por exemplo, dobrar, para ele pegar
melhor), usar extensões dos cabos de escova (desde
que necessárias, dependendo das limitações de
movimento)...
É também importante uso de fio dental, que é mais
fácil com o uso de elementos de fixação e arcos
dentários. Idealmente, deve-se passar todas as
noites depois do jantar para a criança dormir com a boca limpa.

Projeto: As Doenças Metabólicas Raras em Português, um projeto APCDG & Guia Metabólica.
Apoio económico: "Para ti, sempre: um CD de música, uma vida CDG”, coordenado pela APCDG em 2014 e
realizado em conjunto com famílias, amigos e profissionais CDG.
Coordenação da tradução: Vanessa Ferreira (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças Metabólicas
Raras, APCDG, Portugal), Mercedes Serrano e Maria Antónia Vilaseca (Guia Metabólica).
Traduçao: Cristina P Pinto, Clínica Geral no Centro de Saúde de Leça da Palmeira e ULS Matosinhos EPE –
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