
Lembra-te: os dentes são 

importantes porque 

servem para comer, falar 

e sorrir! Protege-os! 

Além da importância da escovagem e do uso do 

fio, também deves ter atenção a: 

• usa uma escova adequada à tua idade (criança 

ou júnior) e troca de escova de 3 em 3 meses, 

quando os pelos da escova começarem a ficar 

para fora; 

• usa uma pasta de dentes com 1000 a 1500 ppm 

de flúor - o flúor é importante porque fortalece 

os teus dentes e assim protege-os da cárie dentá-

ria; 

• faz lanches saudáveis (pão, fruta, iogurte…) e 

evita os alimentos açucarados, assim como bebi-

das açucaradas - vais ver que consegues manter 

o teu sorriso livre de cáries durante muitos mais 

anos; 

• vai pelo menos uma vez por ano ao dentista para 

ver se está tudo bem com os teus dentes - apro-

veita o cheque-dentista que te dão na escola aos 

7, 10 e 13 anos! 
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Instruções para um Sorriso Brilhante 

Para manteres a gengiva saudável  e os dentes 

fortes durante muitos e muitos anos, terás que 

tirar diariamente a placa bacteriana para te 

livrares das suas muitas bactérias que causam 

doenças na nossa boca. E para isso vais precisar 

da ajuda imprescindível dos teus grandes ami-

gos e heróis: fio dentário e escova de dentes! 

Mas para que os teus dentes fiquem realmente 

limpos e brilhantes, tens que saber como os 

usar. 

 

Fio Dentário 
 

O fio dentário é  muito importante porque é a 

única maneira de tirar a placa bacteriana do 

espaço entre os dentes onde os pelos da esco-

va não chegam. Deve ser feito uma vez por dia, 

à noite, antes da escovagem. Deves começar a 

usar o fio a partir dos 8/9 anos. Então vamos lá 

ver como se faz. 

1. Tira um bocado de fio dentário com cerca de 

40cm pois para cada espaço deves usar um 

bocado de fio limpo. 

2. Coloca o fio sua-

vemente com 

movimentos de 

vaivém no espaço 

entre os dentes. 

3. Curva o fio em volta de cada dente fazendo 

com que tome  a forma de um “C” e limpa abaixo 

da linha da gengiva, 

sempre com movi-

mentos suaves de 

vaivém. 

 

4. Limpa um espaço de cada vez, até limpares os 

espaços todos. 

 

Escovagem  
 

Através da escovagem consegues tirar quase 

toda a placa bacteriana o que ajuda a ter um sor-

riso brilhante e um hálito fresco. 

A escovagem deve ser feita pelo menos 2 vezes 

ao dia, de manhã e à noite, e deve demorar 2 a 3 

minutos. 

1. Começa por colocar um bocado de pasta equi-

valente ao tamanho de uma ervilha na escova de 

dentes .  

2. Escova primeiro os dentes de cima e começa 

por escovar pelo lado 

de fora. Põe a escova 

mesmo lá atrás no últi-

mo dente e inclina os 

pelos da escova de dentes  para a gengiva e faz 

pequenos movimentos de vaivém e/ou rotati-

vos; escova dois dentes de cada vez, fazendo 

cerca de 10 movimentos, até chegares ao últi-

mo dente do outro lado. 

3. Depois fazes o mesmo no lado de dentro;  à 

frente  coloca a escova  na vertical, como vês 

na imagem. 

4. Escova, ainda, as partes que mastigam. 

5. Depois de escovares os dentes de cima por 

todos os lados, fazes o 

mesmo aos de baixo: 

por fora, por dentro e 

as partes que mastigam. 

6. No fim, escovas  a língua. 

 

Para aproveitares o flúor da pasta de dentes 

cospe o excesso de pasta e não passes por 

água (ou passa só uma vez por água) e fica 

meia hora sem comer nem beber.  

Lava bem a tua escova e coloca no copo com os 

pelos para cima. 


