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Cuidados Bucais Durante a Infância



A boa saúde bucal é uma parte importante da saúde geral, e sorrisos brilhantes e 
saudáveis começam na infância. É por isso que o Colgate Sorriso Saudável, Futuro 
Brilhante (BSBF) faz parte de programas de educação infantil desde 1991. Ao ajudar 
educadores como você a promover um bom cuidado bucal, o BSBF incentiva as 
crianças e suas famílias a começarem a construir sorrisos saudáveis através de hábitos 
saudáveis.

Nesse guia, você encontrará recursos que ajudarão você, as famílias e comunidades 
nas quais você presta assistência a apoiar a saúde, o desenvolvimento e a capacitação 
escolar das crianças. Esses materiais:

• Ensinam a importância da saúde bucal

• Oferecem orientação sobre cuidados bucais na primeira infância

• Ajudam crianças e famílias a estabelecerem hábitos saudáveis de escovar 
os dentes, usar fi o dental, escolher alimentos saudáveis e obter cuidados 
regulares e recomendados com a saúde 

Use esses materiais em sua sala de aula e compartilhe com os pais/responsáveis para 
engajar as famílias, estenda o aprendizado para a casa e apresente às crianças os 
hábitos que proporcionam saúde bucal e sorrisos saudáveis ao longo da vida.

Bem-Vindo Educadores! 
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Como Cuidar de Dentes de Leite
Os dentes de leite (decíduos) são o primeiro conjunto de dentes de uma criança. Esses 
dentes ajudam as crianças a falar, comer e mantém os espaços para a chegada de dentes 
permanentes. É por isso que os dentes de leite são importantes e os responsáveis devem 
mantê-los saudáveis.

O que os dentes de leite fazem?
• Ajudam as crianças a formar sons e palavras.

• Permitem que as crianças mastiguem 
alimentos sólidos.

• Mantém o espaço para a chegada dos 
dentes permanentes e ajudam a guiá-los 
para o lugar.

• Constroem sorrisos saudáveis e brilhantes 
para que as crianças possam se sentir 
confiantes.

As crianças geralmente têm 20 dentes, desde 
bebê aos dois anos — dez na parte superior e 
dez na parte inferior. À medida que os dentes 
permanentes crescem, as raízes dos dentes 
de leite se dissolvem, até se soltarem e cair.

Nascimento a 8 meses
Primeiros dentes de leite aparecem

Os responsáveis devem limpar a gengiva com uma 
toalha macia e úmida uma vez por dia, escovar os 
dentes com creme dental com flúor e uma escova de 
dentes macia, e utilizar fio dental entre os dentes que 
se tocam. Verifique regularmente os dentes e a gengiva 
(manchas brancas ou descoloração) e leve a criança ao 
dentista se perceber algo diferente.

2-3 anos
Todos os dentes de leite crescem

As crianças podem começar a escovar os próprios dentes 
com supervisão. Os responsáveis devem continuar a usar 
fio dental nos pequenos uma vez por dia.

6 anos
Molares dos 6 anos aparecem

Esses primeiros dentes permanentes crescem na parte 
de trás da boca, atrás dos dentes de leite, mas não os 
substituem. As crianças devem tomar cuidado extra 
para escová-los em todos os lados.

6 anos ou mais
Dentes permanentes substituem os dentes de leite
Os responsáveis devem continuar a passar fio dental 
nos dentes das crianças e supervisionar a escovação 
dental até os 8 anos de idade.

Adultos são exemplos de saúde bucal. 
Pratique bons hábitos de cuidados 
bucais e as crianças farão o mesmo.

DICA
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Escove os Dentes Para Sorrisos Saudáveis 
Escovar os dentes com creme dental com fl úor remove a placa bacteriana que 
pode levar à cárie dentária. Ajude as crianças a escovar os dentes pelo menos 
três vezes ao dia, depois do café da manhã, do almoço e antes de dormir.

O que é fl úor?
A escovação dental regular, com creme dental com fl úor, remove a placa bacteriana que pode causar cárie, e 
também mantém o hálito fresco e o sorriso saudável.

Flúor é um elemento natural. Quando aplicado aos dentes, ele se mistura com o esmalte para fortalecer 
ou remineralizar. A remineralização constrói o esmalte dentário que a placa bacteriana pode ter destruído 
(desmineralizado).

O uso de fl úor é uma das formas mais efi cazes e menos caras de ajudar a prevenir a cárie dentária em 
crianças e adultos. Verifi que os ingredientes do creme dental para garantir que o fl úor esteja listado.

Substitua as escovas de dentes a cada três meses ou se elas fi carem usadas, mastigadas 
ou abertas. Lembre as crianças e os membros da família de não compartilhá-las.DICA

Comece com uma escova 
de dentes infantil e creme 

dental com fl úor.

Coloque na escova de 
dentes uma fi na camada de 
creme dental. Para crianças 
maiores de 3 anos, use uma 
quantidade do tamanho de 

uma ervilha.

Coloque a escova de dentes 
contra a linha da gengiva 

externa em um ângulo. Mexa 
para frente e para trás em 

cada dente.

Coloque a escova de dentes 
contra a parte interna dos 

dentes e mexa.

Escove as superfícies de 
mastigação de cada dente.

Use a ponta da escova de 
dentes para escovar atrás de 
cada dente frontal superior 

e inferior.

Escove a língua. Checar o tempo de 
escovação dental: você 
escovou por 2 minutos?

Como Escovar os Dentes 
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Use Fio Dental Para Sorrisos Saudáveis 

O fio dental limpa os lugares onde as escovas de dentes não alcançam: entre os 
dentes e ao redor da linha da gengiva. Previna o acúmulo de placa bacteriana e 
a cárie dentária usando fio dental uma vez por dia.

Por que usar o fio dental?
O fio dental é a melhor maneira de limpar 
partículas de alimentos e bactérias 
que ficam presas entre os dentes. Mas 
crianças pequenas ainda não têm as 
habilidades motoras para usar fio dental. 
Um adulto deve usar fio dental para as 
crianças até que elas sejam capazes de 
fazê-lo sozinhas, geralmente por volta 
dos oito anos de idade.

Como usar o fio dental em uma criança

Usar o fio dental requer prática e pode exigir mais de um adulto. 
Um dentista pode mostrar como fazê-lo, bem como ensinar como 
manter a cabeça de uma criança parada durante o uso do fio dental.

DICA

Comece a usar fio dental nos dentes das crianças na infância, 
assim que os dois primeiros dentes estiverem encostando.

Na linha da gengiva, puxe o fio 
dental para formar um “C” contra 
o dente, mova-o para cima e para 

baixo contra o lado do dente

Pegue uns 45cm de fio dental e 
enrole uma extremidade em torno 

de cada dedo médio

Puxe o fio dental na outra direção e faça de novo

Use o fio dental entre todos os dentes que se encostam, certifique-se de usar fio dental em ambos os 
lados dos dentes de trás 

Com polegares e dedos 
indicadores como guias, deslize 

suavemente o fio dental entre dois 
dentes usando um movimento 

semelhante a uma serra
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Check-ups Odontológicos Para Crianças 
Visitar um consultório odontológico regularmente é um hábito que deve começar 
cedo. Os responsáveis devem levar as crianças ao primeiro check-up odontológico 
assim que os dentes começarem a aparecer, e retornar duas vezes por ano.

Quando ir
O primeiro check-up odontológico de uma criança 
deve acontecer quando seu primeiro dente de 
leite chegar – por volta dos seis meses de idade – e 
não depois do seu primeiro aniversário. Exames 
dentários regulares mantém os dentes e a gengiva 
saudáveis.

O que acontece em uma consulta 
odontológica?
O dentista vai: 

• Checar, limpar, polir e passar fio dental nos 
dentes

• Aplicar flúor

• Tirar raios-X caso necessário

• Oferecer orientação e responder suas 
perguntas

Os responsáveis podem:

• Fazer perguntas ao dentista

• Agendar a próxima consulta da criança

Exames odontológicos podem ser uma ótima experiência para as crianças. Mantenha uma 
atitude positiva ao discutir ou responder perguntas sobre o consultório odontológico.DICA
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Comida Para Dentes Saudáveis 
Nutrição e cuidados bucais andam de mãos dadas. Escolher alimentos 
saudáveis e entender como prevenir ataques de placa bacteriana pode ajudá-lo 
a manter os dentes das crianças seguros, fortes e saudáveis.

O que é um ataque de placa bacteriana?
• Placa bacteriana é uma película pegajosa que se 

forma nos dentes, é feita de bactérias que vivem 
na boca.

• Quando comemos ou bebemos, a placa bacteriana 
se mistura com o açúcar nos alimentos e cria um 
ácido.

• O ácido dissolve o esmalte do lado de fora dos 
dentes.

• Isso é chamado de cárie dentária e é assim que as 
cavidades começam.

• Ataques de placa bacteriana duram até 30 
minutos.

Alimentos açucarados causam ataques de placa 
bacteriana mais rápido, e alimentos pegajosos 
podem se prender aos dentes fazendo ataques 
de placa bacteriana durarem mais tempo. Limite 
alimentos doces e pegajosos, e escove os dentes 
de manhã, depois do almoço e à noite.

Cuidado com o açúcar sorrateiro
Açúcares se escondem em alimentos como passas, 
barras de granola e cereais adoçados. Verifique 
os rótulos dos alimentos para ingredientes que 
terminam em “-ose” como frutose, glicose e 
lactose, que são diferentes tipos de açúcar.

Ataques de placa bacteriana acontecem toda vez que você come. Certifique-se de limitar a quantidade 
de alimentos açucarados que as crianças comem, bem como a frequência com que os comem.DICA

Opte por um desses itens.
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Como Manter Sorrisos Seguros 
A maioria das lesões dentárias e emergências são evitáveis, mas caso ocorra é 
importante saber como agir. 

O que se deve ou não fazer 
Lesões dentárias e bucais podem acontecer na escola, no parquinho, 
no carro e enquanto brincam. Para evitar quedas certifiquem-se de 
que as crianças:

Façam
• Segurar nos corrimões

• Usar equipamento esportivo de 
proteção

• Usar assentos de criança e cintos 
de segurança

• Andar longe dos brinquedos de 
parquinho que estiverem em uso

Não Façam
• Ficar de pé em cadeiras, mesas ou 

balanços

• Empurrar e puxar

• Mastigar casca de noz, lápis ou gelo

• Correr em volta de piscinas ou 
mergulhar em águas rasas

Se ocorrer uma lesão, fique calmo. Tranquilize a criança, aplique pressão 
para parar ou controlar o sangramento, e vá ao dentista assim que puder. 
Para emergências, ligue para o 190 ou vá para o pronto-socorro.

DICA

Dor de dente Enxágue a boca com água morna e use fio dental para remover qualquer 
alimento preso. Aplique gelo ou uma compressa e visite o dentista.

Objeto preso entre os dentes Remova-o com fio dental. Se você não consegue tirá-lo, consulte um 
dentista.

Dente arrancado/caído Coloque o dente na água ou no leite e vá para o dentista imediatamente. 
Não limpe o dente ou tente colocá-lo de volta.

Dente quebrado Limpe e aplique gelo ou uma compressa. Guarde qualquer pedaço do 
dente que encontrar, e vá ao dentista imediatamente.

Língua ou lábio mordido Aplique gelo no inchaço. Ligue para o médico ou dentista da sua criança se 
houver muito sangramento.

Dente permanente solto Visite o dentista imediatamente.

Se uma criança tem... Então...
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