
um Sorriso 
 Saudável! 

Como TerComo
Escovar os 

Dentes 

Escovar os dentes 
três vezes ao dia com 

creme dental com fl úor: 
depois do café da manhã, 
depois do almoço e antes 

de dormir.

Evitar lanches e
bebidas açucaradas

para reduzir o risco 
de cárie.

Visitar o dentista 
regularmente pode 

ajudar a manter bons 
hábitos de saúde bucal.

Usar fi o dental nos 
dentes do seu fi lho(a) 

diariamente (quando os 
dentes já se tocarem) para 

remover a placa bacteriana. 

Uma boa saúde bucal é uma parte importante da saúde geral do seu 
fi lho(a). Os passos a seguir ajudam a garantir um sorriso saudável que 

pode durar uma vida inteira!

Para crianças de três anos ou mais, use uma quantidade de creme dental com 
fl úor do tamanho de uma ervilha e uma escova dental de cerdas macias.

Escove todas as superfícies do dente: em cima e embaixo, 
do lado de dentro e de fora. Não se esqueça da língua!

3
Troque sua escova dental 

a cada 3 meses 
Feche a torneira

ao escovar
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My Brushing Chart
My name is:

I brush twice a day with �uoride toothpaste, after breakfast              and before bedtime            . 

For the family: Have your child make a check mark after brushing. Remind other family members to brush too—and have them 
check the box!

(Child’s Name)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9
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Meu Quadro de Escovação Dental
Meu nome é:

Eu escovo os dentes três vezes ao dia com creme dental com fl úor:             depois do café da manhã,              depois do almoço              e antes de dormir.

Para a família: certifi que-se de que seu fi lho escova os dentes por 2 minutos e usa uma quantidade de creme dental com fl úor* do tamanho de 
uma ervilha. Lembre os outros membros da família de escovar os dentes e marcar também!

(Nome da criança)

*Crianças menores de 3 anos devem usar apenas uma fi na camada de creme dental.


