
Uma boa saúde oral é uma parte importante
da saúde da criança - como pai/mãe pode
promover bons hábitos desde uma tenra idade
e servir também como um modelo a seguir. 

Concentrando-se na prevenção ajuda a garantir 
dentes e gengivas saudáveis, assim como
um sorriso brilhante que o seu filho vai ter 
orgulho de partilhar!  

Comece hoje ... e ajude o sorriso do seu filho
a durar toda a vida!

• Mantenha o tema da saúde oral como um assunto recorrente com o seu filho!
• Certifique-se que o seu filho escova os dentes pelo menos duas vezes por dia.
• Para mais ideias para usar durante todo o ano visite:
   Sorrisos Saudáveis, Futuros Brilhantes online 

www.colgate.pt/futurosbrilhantes

• Aprenda mais sobre cuidados de saúde oral para toda a família:

 www.colgate.pt

 

LIMITE OS DOCES para evitar ataques da placa bacteriana
O SOrrISO
brILhanTE
DO SEu
fILhO
Saiba o que
é importante
para um sorriso
brilhante e atue
em família!

Vários Lanches: 

5 doces comidos em 5 alturas diferentes = CINCO ataques/100 minutos  
de reação da placa bacteriana

Num Lanche: 

5 doces comidos de uma vez = UM ataque/20 minutos de reação da placa bacteriana

+ + + +

Porque é importante:
• Todas as pessoas têm placa bacteriana  

na boca. Quando esta se mistura com   
o açúcar dos alimentos cria um “ácido” 
que dura por 20 minutos, atacando os dentes  
e tornando-os suscetíveis à cárie dentária. 

•	 Todas as vezes que o seu filho come provoca um ataque de placa bacteriana! 
É por isso que devia limitar o número de vezes que o seu filho come doces 
e guloseimas ao longo do dia.

PLAQUE SUGAR ACID

ÁCIDO ESMALTE 
DOS DENTES

POSSÍVEL
CÁRIE

Dicas 
• Ajude os seus filhos a escolherem 

lanches nutritivos como legumes frescos, 
fruta,  queijos com baixo teor de gordura 
e iogurte.  
Estas são as melhores escolhas para 
dentes e corpos saudáveis  . Faça um teste 
em família para ver quais são as frutas e 
legumes favoritos dos seus filhos. 

• Lembre ao seu filho que doces e 
guloseimas são “miminhos” pontuais.  

• Utilize um temporizador para mostrar o 
ataque de 20 minutos da placa bacteriana  
após o lanche de doces e guloseimas.  
Incentive o seu filho a escovar os dentes 
antes que o ataque da placa bacteriana 
comece. 
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Porque é importante:
• O dentista e o higienista oral são os parceiros do seu  
   filho na saúde oral. Durante exames regulares verificam
   os dentes e gengivas da criança e ajudam a prevenir    
   problemas dentários.

• Numa consulta o dentista pode:
- Limpar e polir os dentes;
- Aplicar tratamento com flúor;
- Fazer exames de diagnóstico;
- Limpar com fio dentário;
- Responder a quaisquer perguntas que você ou o seu     
   filho possam ter.

VISITE O DEnTISTa

MaIS DICaS Para ParTILhar EM faMÍLIa
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Dicas:
• Faça dos exames dentários uma rotina divertida para o seu filho.
   Considere a criação de um ritual pós-consulta, como uma atividade ao ar livre     
   divertida ou uma visita à biblioteca para escolher um livro especial.

• Lembre-se: você é o modelo fundamental para ajudar a evitar o medo de ir
   ao dentista. Converse com o seu filho sobre como é óptimo ter e sentir    
   dentes limpos e polidos. 



fIO DEnTÁrIO 
Porque é importante:
• O uso do fio dentário diariamente remove a placa 

bacteriana que a escovagem pode ter deixado  
para trás. 

• Ajude o seu filho a usar o fio dentário até ele atingir 
os 8 anos.

Flúor: o que precisa saber
O flúor é um elemento natural que se combina com o esmalte dos dentes e os torna mais 
fortes. Ajuda a proteger os dentes e combate as cáries!

• Há flúor que fortalece os dentes a partir de fora - como dentríficos ou elixires com 
flúor.

•  Outros fortalecem a partir de dentro - como água com flúor, alguma água engarra-
fada e suplementos de flúor.

•  Ambos são importantes para proteger os dentes!

•  Confirme com o seu dentista como é que o flúor pode ajudá-lo a si e à sua família.

“SuPEr PODErES” 
DOS SOrrISOS brILhanTES ESCOVar OS DEnTES

Porque é importante:
• O seu filho devia escovar os dentes com dentífrico com flúor pelo menos duas 

vezes por dia, especialmente depois do pequeno almoço e antes de dormir. 

• A escovagem regular ajuda a manter os dentes e gengivas da criança saudáveis.  

• Escovar os dentes remove a placa bacteriana que pode levar à cárie dentária. O 
Flúor no dentífrico ajuda a fortalecer os dentes e previne também as cáries.

Os Defensores dos Dentes são crianças  
comuns que descobrem os segredos para 
manterem os seus sorrisos saudáveis e 
brilhantes. Orientados pelo Dr. Dentolas, o 
lendário coelho dentista, eles ganham super 
poderes e tornam-se super-heróis da saúde oral!  

• Apoie a aprendizagem do seu filho,  
aprendendo também com os super  
poderes. Veja o vídeo em www.colgate.
pt/futurosbrilhantes 

• Trabalhe  em equipa para ajudar o seu filho 
a ser um defensor dos dentes! 

Informação para si ... 
Inspiração para o seu filho!

Escovar todas as superfícies: 

Dicas dos Defensores dos Dentes   
• Escove os dentes com o seu filho. 

Mostre que é também um Defensor 
dos Dentes!

• Procurem em conjunto formas de 
não esquecer de escovar todas as 
superfícies. Tente fazer uma rima 
rápida ou uma música! 

• Dê ao seu filho a responsabilidade 
de marcar no calendário um  
lembrete para substituir as  
escovas de dentes a cada 
três meses (ou mais cedo,  
caso estejam gastas). 

Dicas dos Defensores  
dos Dentes 
• Tenha um espelho enquanto 

usa o fio dentário no seu  
filho de forma a que ele  
veja e aprenda a maneira  
correta de segurar e mover 
o fio dentário.

• Lembre ao seu filho que 
a placa bacteriana pode 
estar escondida entre os 
dentes e é por isso que o 
uso do fio dentário  
é importante!

Dicas dos Defensores  dos Dentes 
• Após a escovagem, convide o seu filho a usar o elixir 

com diversão!  Pode fazer rimas como: “ Como uso 
elixir todas as bactérias da minha boca vão fugir!”

• Pergunte ao seu filho por que razão os dentes 
saudáveis são tão importantes. Em que é que os 
dentes saudáveis o podem ajudar?( falar,comer, 
sorrir)

fora dentro atrás por detrás língua

Como parte do Programa  
Colgate Sorrisos Saudáveis, 
Futuros Brilhantes o seu  
filho está a aprender  
a ser um Defensor  
dos Dentes. 

uTILIZar ELIXIr COM fLÚOr
Porque é importante:
• O flúor fortalece os dentes 

e ajuda a proteger contra as 
cáries.

• O elixir com flúor garante um 
nível adicional de proteção.


