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Olá,
queridas famílias e crianças!
Preparamos uma coleção de seis Cartilhas para vocês lerem 
juntos e aprenderem sobre Educação Sanitária! Vamos 
destacar informações e “dicas” valiosas para a saúde de nossas 
crianças. Nelas, faremos uma abordagem geral sobre:

As orientações apresentadas 
neste material incluem hábitos 
saudáveis que devem ser 
aprendidos e praticados desde a 
infância; para isso, é importante 
que toda a família esteja 
envolvida.

Educação sanitária é um dever 
de todos!

O TEMA DESTA CARTILHA É SAÚDE BUCAL!

CUIDADOS 

COM A SAÚDE 

SINAIS DE PERIGO

HIGIENE

PESSOAL
SAÚDE 

OCULAR
SAÚDE 

AUDITIVA
SAÚDE 

OLFATIVA

SAÚDE
BUCAL

Secretaria Municipal
de Educação

Março de 2021
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VOCÊ SABIA QUE,

SAÚDE BUCAL!

CONHEÇA A IMPORTÂNCIA DOS DENTES 
DE LEITE (DENTES DECÍDUOS)  PARA A 
SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA

além de apresentar um papel importante na fala, mastigação e 

respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato direto 

com o meio ambiente? Logo, é a porta de entrada para bactérias e 

outros microrganismos que prejudicam a nossa saúde? 

Pois é!

Devido à sua importância, aqui, vamos aprender sobre

- Os dentes de leite são importantes para “guardar” o espaço e 

preparar o caminho dos dentes permanentes, a fim de que se 

posicionem de forma correta;

- Os dentes devem estar sempre em bom estado, para que a 

criança consiga se alimentar bem e com prazer, além de ter 

uma mastigação eficiente e sem desconforto;

- A perda dos dentes de leite, antes do tempo, pode prejudicar 

a pronúncia de algumas palavras da criança que está 

aprendendo a falar. Além disso, a criança poderá se sentir 

diferente do restante de seus colegas, podendo vir a sofrer 

algum problema emocional ou social.
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aos 3 anos, a criança 
já tem todos os 20 
dentes de leite.

por volta dos 6 anos, inicia-se a troca dos 
dentes de leite pelos dentes permanentes. O 
primeiro dente permanente a nascer é o 1º 
molar, que fica atrás do último dente de leite. 
Ele é um dente maior e deve permanecer na 
boca pelo resto da vida, assim como todos 
os dentes permanentes. A dentição 
permanente é completada em torno dos 18 
anos, com um total de 32 dentes.

A cárie é uma doença causada por bactérias que vivem na boca 

e utilizam o açúcar da nossa alimentação para produzir ácidos 

que destroem os dentes. 

Por isso, é importante evitar alimentos 

adoçados e fazer a higiene bucal após 

a alimentação. Não se deve oferecer 

alimentos entre as refeições, 

principalmente doces, biscoitos, 

sucos adoçados e refrigerantes, pois 

esse hábito aumenta o risco de cárie.

- Os dentes de leite são importantes para “guardar” o espaço e 

preparar o caminho dos dentes permanentes, a fim de que se 

posicionem de forma correta;

- Os dentes devem estar sempre em bom estado, para que a 

criança consiga se alimentar bem e com prazer, além de ter 

uma mastigação eficiente e sem desconforto;

- A perda dos dentes de leite, antes do tempo, pode prejudicar 

a pronúncia de algumas palavras da criança que está 

aprendendo a falar. Além disso, a criança poderá se sentir 

diferente do restante de seus colegas, podendo vir a sofrer 

algum problema emocional ou social.

SAIBA QUANDO E COMO OCORRE
O DESENVOLVIMENTO DOS DENTES!

JÁ OUVIMOS FALAR MUITO SOBRE 
A CÁRIE DENTÁRIA, NÃO É MESMO?

Mas você sabe o que é e como evitar essa doença?

3 a 6 anos 6 a 18 anos

EV
IT

A
R
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O

C
ES
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PARA QUE SERVE O FLÚOR 
PRESENTE NA PASTA DE DENTE? 

A CRIANÇA 
PRECISA USAR 
FIO DENTAL?

O flúor é importante para prevenir a 

doença cárie. Mas, cuidado! O flúor em 

excesso pode causar manchas brancas 

ou até manchas acastanhadas nos 

dentes permanentes! 

Sim, 
pois a escova de dente não 

consegue remover a placa 

bacteriana que fica entre os 

dentes! O uso de fio dental 

evita a cárie entre os dentes 

e, também, que a gengiva 

inflame. 



AGORA VAMOS APRENDER 
COMO REALIZAR A HIGIENE 

BUCAL CORRETAMENTE?

Lave as mãos antes de 
escovar os dentes;

Agora, pegue a escova e a pasta de dente. 
A escova de dente deve ser pequena, 
compatível com o tamanho da boca da 
criança, e não deve machucar a gengiva. 
Utilize escova com cerdas macias, para 
uma limpeza mais eficiente;

Escove os dentes em grupos de dentes. 
Por exemplo: de três em três dentes. 
Faça movimentos leves e circulares com 
a escova, a fim de não machucar as 
gengivas e prejudicar o esmalte dos 
dentes;

Passe o fio dental pelo menos uma vez 
ao dia. Ele é importante para retirar os 
restos de comida que ficam entre os 

dentes;

Coloque a pasta de dente na escova. A 
quantidade de pasta deve ser um grão de 
arroz para crianças de 3 a 6 anos e um grão 

de ervilha para crianças acima de 6 anos;
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Agora, enxague a boca. É nessa etapa 
que a criança se livrará de várias 
partículas, como restos de comida;

A higiene bucal deve ser 
realizada todos os dias após as 
refeições e antes de dormir, 
com uma escovação de, no 
mínimo, dois minutos. Além 
disso, troque sua escova dental, 
em média, a cada três meses.

Escove a língua também! Esfregue a 
escova como se estivesse “varrendo” a 
língua, começando pelo fundo da língua 

até a ponta. Faça isso três vezes;

Atenção! A criança não pode engolir a 
pasta de dente e nem a espuma 

formada, devido à presença do flúor.

HIGIENIZAR
TODOS OS DIAS

Antes de dormirzz
z

Após as refeições

2 minutos
no mínimo

!
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PARA CUIDAR DO SEU SORRISO!

Evite o consumo em excesso de qualquer tipo de 
doce: isso pode provocar o desenvolvimento de 
cáries e outras doenças. Dê preferência a frutas e 
outros alimentos saudáveis;

Beba bastante água, ao longo do dia. Beber pouca 
água causa mau hálito. Se o mau hálito persistir, 
mesmo após a escovação e beber bastante água, 
procure um dentista;

Após as mamadas e depois de cada refeição e uso 
de xarope (que são adocicados), fazer a limpeza dos 
dentes, independentemente do horário;

Evite o uso de chupetas, bicos e mamadeiras, pois 
eles podem deixar os dentes “tortos” e prejudicar a 
mastigação, a deglutição (ato de engolir), a fala, a 
respiração e o crescimento da face;

Maus hábitos, como roer unhas, abrir embalagens 
usando os dentes e morder objetos duros, como 
canetas, podem desgastar o esmalte dos dentes e 
machucar a gengiva;

Fique atento ao bruxismo (ranger constante de 
dentes). O bruxismo causa dores de cabeça, pode 
provocar desgastes graves ou até quebrar os dentes. 
Procure seu dentista, para mais esclarecimentos 
sobre o bruxismo;

Vá ao dentista regularmente. Manter a saúde bucal 
em dia é muito importante! 



CUIDE DA SUA 
HIGIENE BUCAL

!FIQUE
ATENTO NÃO

COMPARTILHE

Você já deve ter ouvido falar 
que a cavidade bucal serve 
como porta de entrada para 
o coronavírus, através da 
disseminação de gotículas 
de saliva, não é mesmo?

Portanto, fique ainda mais 
atento com os cuidados de 
higiene bucal, neste momento 
da pandemia! Não compartilhe 
objetos usados para higienizar 
os dentes, como por exemplo, a 
escova de dente. 

O coronavírus está presente 
na saliva e na língua de 
pacientes com o vírus. O 
estado de saúde do paciente, 
que está contaminado, pode 
se tornar mais grave, se ele 
não cuidar da higiene oral.  

X
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SAÚDE BUCAL

COVID-19

Agora que você aprendeu sobre Saúde Bucal, partilhe essas 

informações com seus amigos e familiares. Vamos, juntos, 

cuidar da nossa saúde!
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