
Pastas para criança só até aos 6 anos
DentífricosApartir dos
6 anos crianças podemusar
apasta dos pais segundo
aDeco Lavagemdeve ser
supervisionada

As crianças só precisam de uma
pasta de dentes específica para os
mais pequenos commenos flúor
até aos 6 anos Apartir dessa ida
de podem lavar com a dos pais
o que torna os produtos até aos
13 anos inúteis defende a associa
ção de defesa dos consumidores
Deco

Os dentífricos para crianças en
tre os 3 e os 6 anos devem ter uma

concentração em flúor inferior à
dos produtos para adultos para
evitar adeterioração e desminera
lização do esmalte dos dentes Mas

dos6aos 13 anosnão sãonecessá
rios produtos específicos

A Deco lembra ainda que as
pastas devem seragradáveis para
os miúdos aderirem ao hábito de

lavar os dentes mas que não de
vem ter sabores que levem as
crianças a tentarcomer apasta Se
gundo a Direção Geral da Saúde
DGS a ingestão acidental de um
quarto de um tubo para adultos
põe em risco a vida de uma crian
ça de umano

Deacordo com aDGS ahigiene
oral deve iniciar se logo após o
aparecimento do primeiro dente
duasvezes pordia utilizandouma
gaze uma dedeira ou umaescova
macia com um dentífrico fluore
tado O fio dentário é útil paralim
par os espaços entre os dentes
Convémusá lo umavezpor dia

antes de deitar a partir dos 9 ou
10 anos A DGS lembra que as
doenças orais constituem pela
sua elevada prevalência um dos
principais problemas de saúde da
população infantil ejuvenil

Melhor rotulagem
Arotulagem das pastas dedentes é
outracaracterística a que é preciso
estar atento alerta aDeco Se não
disser a faixa etária a que se desti
na prefiraoutramarca Aembala
gem tem de anunciar o teor em
flúor a quantidade de dentífrico a
usar por lavagem e aconselhar a
supervisão porum adulto e a con
sulta deumespecialista se a crian
ça estiver a tomar suplementos de
flúor Idealmente convémque re
comende o número de escovagens
diárias
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