Um olhar Homeopático sobre a primeira dentição
A maternidade tem permitido aplicar na prática, em
“doses
homeopáticas”, meus conhecimentos teóricos e clínicos, com horas extras
e adicionais noturnos.
A primeira dentição é realmente um desafio!
Usei o termo “doses homeopáticas” devido ao processo de erupção
dentária ser contínuo e longo, além de exigir muita paciência e não como
sinônimo de lentidão. E confirmo, a Homeopatia atua rapidamente em
quadros agudos como esse e com grande eficácia. Outro grande aliado
tem sido o leite materno, em livre demanda, que além do efeito calmante,
mantém a forte conexão afetiva.
A dentição é um processo natural e singular. É necessário respeitar os
ciclos de desenvolvimento do bebê, bem como acolher e validar os
transtornos físicos e mentais em cada fase. A FEBRE, que preocupa os pais
e avós, o aumento da salivação, a dor, o inchaço gengival, sensibilidade ao
toque, diarréias, vômitos e até convulsões, são algumas das manifestações
mais comuns durante o processo e que podem gerar irritabilidade, choro,
insônia, prostração, diminuição do apetite, dentre outros incômodos.
Chupar os dedos, levar objetos à boca, morder, inclusive durante as
mamadas, são hábitos temporários. Todas as manifestações, incluindo
àquelas observadas pelos pais, recebem um olhar exclusivo do Cirurgião
Dentista Homeopata. Avaliar e compreender a linguagem clara e direta
dos sinais e sintomas, muitas vezes não verbalizados e reações advindas
do meio ambiente, presentes no processo da erupção, permitem ao
especialista indicar o medicamento homeopático mais adequado às
características do bebê , a forma de administrar o tratamento e sua
frequência, em doses mínimas, sem efeitos colaterais, até que a dentição
se complete.
Acalma como mãe e profissional, saber a origem desses sintomas e que
a Homeopatia é uma das terapêuticas para o tratamento e, que bem
conduzida, leva à compreensão do bebê de maneira individualizada e
respeitosa, proporcionando minimizar os incômodos e vivenciar esta fase
de forma suave e tranquila, pois sabemos que ela também passa.
Temas como esse, sobre o que fazer em quadros agudos; a importância
do Cirurgião Dentista Homeopata nas equipes de assistência aos bebês,
crianças e gestantes; foram apresentados no XIV Congresso Brasileiro de
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Homeopatia na Odontologia, durante os dias 10 a 13 de Outubro, na
Associação Médica Homeopática do Paraná em Curitiba.
Participe e conheça mais benefícios do uso da Homeopatia nos
tratamentos odontológicos e compartilhe das experiências clínicas,
baseadas em evidências científicas e pesquisas realizadas por
profissionais de excelência.
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