
 

Cumpra Esse Desafio e 
Tenha o Controle da Missão!
Na escola, seu pequeno tem feito uma jornada para aprender sobre a saúde bucal 
adequada. Você pode dar continuidade ao aprendizado em casa, praticando essas 
4 dicas para um sorriso saudável. Ajude seu filho a cumprir esse desafio 
exemplificando os passos para ser um herói da saúde bucal!

Escovar os dentes com creme 
dental com flúor após o café da 
manhã, depois do almoço e 
antes de dormir
• Para crianças de dois anos ou mais, 
use uma quantidade de creme dental 
com flúor do tamanho de uma ervilha 
e uma escova dental de cerdas macias.
• Escovar os dentes para cima e para 
baixo, atrás e na frente dos dentes, e 
não se esqueça da língua!
• Troque a escova dental a cada 3 
meses. Dica: feche a torneira enquanto 
escova os dentes. Isso pode 
economizar até 15 litros de água por 
escovação!

• Até os 8 anos de idade, seu filho 
precisará de ajuda para usar fio dental.
• Faça um “C” ao redor do dente. 
Deslize o fio dental para cima e para 
baixo para remover a placa bacteriana 
que a escovação dental pode ter 
deixado.
• Divirta-se ajudando seu filho a 
contar os dentes enquanto usa fio 
dental!

Quando os primeiros dentes 
encostarem, introduza o fio 
dental na higiene do seu filho 
diariamente

Evite lanches e bebidas açucaradas
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Toda boca tem bactérias de placa 
bacteriana. Alimentos açucarados se 
misturam com a placa bacteriana para 
formar ácidos. Isso pode levar à cárie 
dentária!
• Ofereça lanches saudáveis como 
legumes, frutas ou iogurte.
• Incentive ingestão de água potável 
ao invés de bebidas adoçadas.

Visite o dentista regularmente 
O profissional vai limpar, polir e usar o 
fio dental nos dentes de seu filho. Ele 
receberá um tratamento de flúor para 
fortalecer os dentes.
• Às vezes, raios-X podem ser tirados.
• O dentista oferecerá orientação e 
responderá qualquer dúvida que você 
possa ter.



Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Eu escovei os dentes (quadro colorido abaixo)

Semana 3

Semana 4

Eu escovei os dentes de manhã, depois do almoço e à noite _____ dias.  Minha familía escovou comigo em  ____ dias. 

Semana 2

Semana 1

Herói da 
Saúde Bucal 

Criança: Escovar os dentes 3 vezes ao dia com creme dental com flúor, depois do café da manhã,               depois do 

almoço               e antes de dormir

Meu nome é:

Escovação Dental em Família: Escove os dentes com o seu filho três vezes por dia. É um hábito importante que pode 
durar uma vida inteira. Esse quadro colorido facilita o monitoramento enquanto vocês praticam a escovação dental 
juntos. Instruções > Escolha uma cor diferente para cada membro da família. Escreva seus nomes abaixo:

Membro da família Membro da família  Membro da família Membro da família

Dia 1

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14Dia 8

Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21Dia 15

Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28Dia 22


