
Aventuras no

Sistema Molar 
Um Guia “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” 
para profissionais e crianças

• Escove os dentes três vezes ao dia com creme dental com flúor, depois do café da 
manhã, do almoço e antes de dormir

• Evite lanches e bebidas açucaradas para reduzir o risco de cárie

• Visite seu dentista regularmente para ajudar a manter seus dentes e gengiva saudáveis

• Use o fio dental uma vez por dia para remover a placa bacteriana entre os dentes

• Troque sua escova dental a cada 3 meses

BSBF enfatiza essas 5 mensagens principais de saúde bucal

Benefícios de se envolver:
Aprenda sobre a prática de prevenção e veja o impacto que você pode ter se envolvendo 
com sua comunidade local.

• Seja um modelo positivo para crianças, pais/responsáveis e outros profissionais.  
Faça da ida ao dentista uma experiência positiva.

• Envolver-se com sua comunidade local fora do ambiente odontológico, poder 
construir sua base de pacientes, criando um caminho de referência para prevenção  
e acesso ao tratamento.

Durante décadas, a Colgate-Palmolive tem se comprometido a fornecer educação em saúde bucal para 
crianças de todo o mundo através do programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” (BSBF) da Colgate. 
O BSBF oferece ferramentas práticas para alcançar sua comunidade e assumir um papel de liderança.

O BSBF disponibiliza materiais para educar os pacientes jovens na clínica odontológica, em sala de aula e na 
comunidade. Bem como oferece conselhos para os pais/responsáveis, aumentando assim seu impacto geral 
como um modelo positivo para crianças, pais/responsáveis e outros profissionais.

Bem-vindo, Dr. Dentuço e Dra. Escovita se apresentando para o serviço! 
Vamos inspirar as crianças em sua missão de aprender a fazer seus sorrisos 
durarem a vida toda enquanto expandem sua visibilidade e engajamento 
na comunidade.



Visite

www.colgate.com.br/bsbf 
para mais informações e peça seu kit BSBF hoje!

Usando o BSBF na clínica odontológica
O programa foi projetado para ser flexível. Crie um espaço envolvente  
em clínica utilizando os materiais do BSBF. 

Aqui estão algumas sugestões para a sua sala de espera:

• Exibir o cartaz do BSBF para mostrar aos seus pacientes que você e sua equipe 
são apoiadores do programa

• Tenha as folhas de colorir do BSBF e o Labirinto da Jornada dos Heróis 
disponíveis para crianças enquanto esperam

• Tenha os livros de histórias do BSBF disponíveis para leitura

• Passe o vídeo ‘Aventuras no Sistema Molar’ no monitor da sala de espera

• Seja criativo e monte sua própria área temática espacial, onde as crianças podem 
ser transportadas para o Sistema Molar enquanto se preparam para embarcar em 
sua missão de cuidados bucais

Concluindo a Missão
• Recompense as crianças com um certificado de realização e/ou adesivos

• Dê um folheto para levar para casa com gráfico de escovação para reforçar o 

bom comportamento e enfatizar uma rotina que inclui escovar os dentes da 

criança com creme dental com flúor

Quais materiais o BSBF pode oferecer
para seus eventos ou aulas?
Para te ajudar a envolver as crianças em sua jornada ao longo da vida no Sistema Molar,  os 
seguintes materiais estão disponíveis para você online ou em um formato de kit:

• Dicas de como realizar um evento comunitário ou escolar  

• Carta de engajamento personalizável para ajudar a alcançar escolas e grupos comunitários

• Acesso a ideias de aula de educação em saúde bucal em sala de aula ou comunidade  (www.colgate.com.br/bsbf) 

• Vídeos, infográficos e posts para engajamento social  

• Vídeo Rápido – Aventuras no Sistema Molar (www.colgate.com.br/bsbf)

• Cartazes, adesivos e folhetos para levar para casa e mostrar aos pais/responsáveis (no kit)

Obrigado por ajudar os sorrisos das crianças a durarem uma vida inteira.


