
DOR DE 
DENTE

� Enxágue a boca com água e passe fio dental entre os dentes.
� Faça compressas frias para evitar inchaço e não aplique nada 

quente ou remédios sobre o dente ou gengiva.
� Consulte um dentista assim que possível.

RESÍDUO PRESO 
ENTRE OS 

DENTES

� Tente remover o objeto com fio dental, mas tome cuidado 
com a gengiva. Não use instrumentos pontiagudos.

� Se for impossível removê-lo procure um dentista ou um 
profissional de saúde.

DENTE 
ARRANCADO 

POR ACIDENTE 
(TRAUMA 
DENTAL)

� Enxágue o dente com água morna sem tocar a raiz.
� Mergulhe o dente em um copo com leite, soro fisiológico,    

saliva ou água.
� Procure um dentista nos primeiros 20 minutos após a lesão,    

ou o quanto antes possível.

DENTE 
QUEBRADO

� Enxágue o local com água limpa e faça compressas frias para 
dimunuir o inchaço.

� Cubra o dente com uma gaze ou pano limpo.
� Vá ao dentista imediatamente.

MORDIDA
NO LÁBIO OU 

NA LÍNGUA

� Com uma gaze ou um pano limpo, faça pressão                   
na área do sangramento.

� Faça compressas frias para diminuir o inchaço.
� Se o sangramento continuar, procure um dentista.

O que fazer em caso de 
EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA

� Mantenha a calma e transmita 
segurança para a criança.

� Estanque ou controle o 
sangramento (fazendo pressão).

� Avise aos pais ou responsáveis.

Em caso de acidente

www.colgate.com.br/ssfb

� Devemos escovar os dentes três vezes ao dia 
com creme dental fluoretado e uma escova 
dental de cerdas macias, principalmente após 
as refeições e antes de dormir.

� Uma boa escovação deve durar  
pelo menos 2 minutos.

� A escova deve ser guardada limpa e seca,  
em lugar fresco e protegido das bactérias  
presentes no ar do banheiro.

� Use o fio dental todos os dias, pois só ele poderá remover  
a placa bacteriana que se forma entre os dentes.

� Limite a ingestão de  
doces e guloseimas.

� Leve seu filho ao dentista regularmente e lembre-se  
de perguntar sobre os métodos preventivos  
de problemas bucais.

Lembre-se!

Seu filho participou do 
programa Sorriso Saudável, 
Futuro Brilhante e aprendeu a 
cuidar de sua saúde bucal com 
o Dr. Dentuço.
Estimule-o a praticar as lições 
recebidas e a compartilhar seu 
conhecimento com amigos e 
familiares. Desta forma, vocês 
contribuem para deixar o 
Brasil ainda mais sorridente.

Realizado há 20 anos no 
Brasil, o programa Sorriso 
Saudável, Futuro Brilhante já 
atendeu mais de 55 milhões 
de crianças.
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Segure a escova em um 
ângulo de 45º e escove 
com movimentos que 
vão da gengiva à ponta 
dos dentes.

Não se esqueça de 
escovar a parte 
interna dos dentes.

Escove a superfície 
dos dentes, parte que 
usamos para mastigar.

Use a ponta da escova 
para limpar a parte de 
trás dos dentes, tanto 
os de cima quanto os 
de baixo. Para terminar, 
escove também a língua, 
para remover bactérias e 
ficar com um bom hálito.

Como passar o fio dental

Faça esse mesmo 
movimento entre todos 
os dentes e atrás dos 

últimos dentes.

Use aproximadamente  
40 cm de fio, deixando um 
espaço livre entre os dedos.

Desenrole o fio dental 
quando necessário para que 

seja utilizada uma parte 
limpa do fio em cada dente.

Lembre-se de lavar as mãos
Para fazer sua parte acesse www.terracycle.com.br

Não desperdice água

Atenção: crianças com até 8 anos ainda não possuem a habilidade manual 
para usar o fio dental e necessitam da ajuda de um adulto.

� A água é um recurso natural essencial à 
vida. Sem ela, nenhum ser vivo sobrevive. 

� 70% do nosso planeta é formado por 
água, mas apenas 3% dela é doce e pode 
ser consumida pelo homem. E ainda 
por cima, a maior parte desta pequena 
parcela está indisponível, porque está 
congelada nas geleiras.

� Por isso, faça a sua parte! Feche a 
torneira ao escovar os dentes e ao lavar 
as mãos. Você economizará mais de     
10 litros de água por vez.

A Água  
do Mundo
1% água doce disponível

2% água congelada

97% água salgada

Fonte: World Resources Institute, ONU.

Como escovar os dentes

Insira suavemente o fio dental 
entre dois dentes e deslize-o para 
cima e para baixo em cada dente.
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Ajude o planeta

COMER COZINHAR

ANTES DE ...

IR AO BANHEIRO

TOSSIR OU ESPIRRAR

PEGAR EM DINHEIRO

BRINCAR

TOCAR EM ANIMAIS

DEPOIS DE ...

ESCOVAR OS DENTES

Feche a torneira ao 
escovar os dentes e 

economize mais de 10 litros 
de água por escovação.

Preserve e proteja 
os animais. Todos 
fazemos parte do 

mesmo ecossistema.

 Não jogue lixo na 
rua nem pela janela 

do carro. Assim 
você contribui para 
manter a cidade 
limpa e evitar 
alagamentos.

Sempre que 
possível, respire ar 
puro e aproveite as 
belezas naturais.

Separe o lixo 
reciclável, 

como plásticos, 
vidros e papel.
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