
Você pode prevenir a cárie em crianças.  Elas são causadas 
por germes na boca que interagem com os açúcares das 

comidas e bebidas.  Não dá para evitar germes ou açúcares, 
mas você pode limitar a exposição a esses agentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As cáries podem causar problemas de saúde mais graves, 
como dentes infectados, infecção generalizada  

ou, até mesmo, a morte.  
Evite idas ao pronto atendimento por causa de dores de 

dente e cirurgias para tratar dentes danificados.   
Para saber mais sobre como ajudar seu filho a se prevenir 

contra a cárie, curta nossa página no Facebook e acesse o site 
do Minnesota Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com.  

Você pode prevenir a cárie. 
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Você sabia que crianças de menos de 1 ano de 
idade, que têm um ou mais dentes, podem ter 
cáries? Muitas crianças que não recebem 
atendimento dentário perdem os dentes de leite 
muito cedo por causa de cáries. Os dentes de leite 
ajudam as crianças na mastigação de comidas, a 
falar bem e no posicionamento dos dentes 
permanentes.  É importante
que os dentes de leite não
caiam antes da hora. Os 
dentes de leite são importantes. Para saber mais 
sobre como ajudar 
a prevenir a cárie infantil, curta
nossa página no Facebook e
acesse o site do Minnesota Oral Health 
Project: minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie.
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A cárie causa muito mais que dor nas crianças.  
A cada ano, cerca de 51 milhões de horas de atividade 

escolar são perdidas por crianças com dentes 
infeccionados.  

Os pais e responsáveis de crianças com 
dentes infeccionados acabam precisando 
faltar no trabalho, o que pode acarretar 
descontos no pagamento e até a perda 

do emprego se houver muitas faltas.  
Alguns pais e responsáveis 

 não podem se dar ao luxo de ficar em casa e seus filhos 
têm de ir à escola com dor, o que dificulta o aprendizado 

deles e, muitas vezes, de seus colegas de classe.  
Melhore as chances de aprendizado de seu filho 

mantendo seus dentes saudáveis. Para saber mais, curta 
nossa página no Facebook e acesse o site do Minnesota 

Oral Health Project: minnesotaoralhealthproject.com. 
    Você pode prevenir a cárie. 
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A cárie pode ser prevenida. 
Como pai ou responsável, preste atenção ao que seus filhos 
estão bebendo.  As bebidas com açúcar, como leite, suco e 
refrigerante, se consumidas muito frequentemente, poderão 

danificar os dentes de leite  
E os dentes permanentes da criança.  
Limite a ingestão dessas bebidas às  

refeições. Em outros momentos, ofereça 
água fluoretada.    

Mantenha a saúde dos dentes com estas medidas:  
•  Beba água fluoretada. 

•  Use uma pasta de dente fluoretada duas vezes ao dia. 
•  Consulte-se com um dentista regularmente ou, caso seu filho 

não tenha um dentista, peça que seu pediatra ou enfermeiro 
aplique flúor odontológico em seus dentes quatro vezes ao 

ano.   
O flúor odontológico, aplicado nos dentes da criança por um 

profissional médico, também pode ajudar.  
Não tenha vergonha, PEÇA O FLÚOR. O flúor protege e 

fortalece os dentes, além de prevenir cáries.  
Para saber mais sobre a prevenção contra cáries, curta nossa 
página no Facebook e acesse o site do Minnesota Oral Health 

Project: minnesotaoralhealthproject.com.   
Você pode prevenir a cárie. 
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O flúor é essencial para a saúde dos dentes porque previne 

cáries.  
Ele pode ser encontrado na maioria das comidas que comemos 
e na água potável pública da maioria dos locais em Minnesota.  

O flúor torna os dentes mais  
resistentes a danos e  

mais fortes. Caso seu filho  
consuma água de um poço artesiano, 
pergunte ao departamento de saúde  
local sobre o teor de flúor, porque a 

 água de poços artesianos tende a apresentar pouco flúor.  
Sempre que possível, beba água fluoretada.  

Os filtros de osmose reversa (mas não os filtros de carvão) 
removem o flúor da água.  
Fique esperto com o flúor.  

Para saber mais, curta nossa página no Facebook e acesse o 
site do Minnesota Oral Health Project: 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie.  

 
 
 

Flúor	  
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Os dentes de seu filho são importantes para que ele mantenha 
uma boa saúde e se desenvolva bem.  

Você pode prevenir seu filho contra a cárie seguindo estas 
etapas muito simples: 

•   Limite a ingestão de comidas e bebidas com açúcar.  
•   Certifique-se de que seu filho esteja escovando os dentes 

duas vezes ao dia com uma pasta de dente fluoretada, desde o 
nascimento do primeiro dente. 

•  Leve seu filho ao dentista a cada seis meses para um exame e 
tratamento com flúor.  

•  Caso seu filho não tenha um dentista, peça que seu pediatra 
ou enfermeiro aplique flúor odontológico em seus dentes a cada 

três meses, começando no máximo no primeiro ano de idade.  
 Para saber mais, curta nossa página no Facebook e acesse o 

site do Minnesota Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com. 

Você pode prevenir a cárie. 
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Sua comunidade quer melhorar a saúde 
bucal de seu filho.  

Médicos, dentistas, enfermeiros, 
assistentes de saúde, farmacêuticos, 

professores, assistentes sociais, 
empresários, pais, grupos de serviço 

social e a mídia estão todos trabalhando 
juntos no Minnesota Oral Health 

Project.  
Eles querem reduzir a quantidade de 

crianças com cárie.  
As cáries podem ser prevenidas com um 

bom cuidado da saúde bucal. 
Entre para o time e saiba mais curtindo 

nossa página no Facebook e acesse o site 
do Minnesota Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com. 

Você pode prevenir a cárie. 
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Como pais e responsáveis podem 
minimizar o aparecimento de cáries 

 

1) Limpe os dentes do bebê diariamente com um pano limpo. 
2) Não molhe a chupeta do bebê com sua saliva.  Não coloque 
na boca ou mastigue a comida do bebê antes de alimentá-lo.  
3) Quando o primeiro dente aparecer, limpe-o com uma escova 
de dentes macia e um pouco de pasta de dente fluoretada. 
Depois, limpe a boca do bebê com um pano molhado até que a 
criança aprenda a cuspir (dos 6 aos 7 anos).  
4) Exceto na hora das refeições, coloque apenas água sem 
açúcar na mamadeira ou copinho da criança. Nunca coloque o 
bebê para dormir com uma mamadeira. 
5) Leve seu filho ao dentista no máximo até seu primeiro 
aniversário.  
6) Caso seu filho não tenha um dentista regular, peça que seu 
pediatra ou enfermeiro aplique flúor odontológico em seus 
dentes a cada três meses e lhe dê dicas para manter a saúde 
bucal da criança. 
7) Para saber mais sobre como ajudar seu filho a se prevenir 
contra a cárie, curta nossa página no Facebook e acesse o site 
do Minnesota Oral Health Project:  
minnesotaoralhealthproject.com. 
              Você pode prevenir a cárie. 
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Informe-se sobre a saúde bucal 
 

Melhore a saúde bucal de seu filho. 
 Pergunte a um dentista, pediatra, enfermeiro ou assistente 

público de saúde sobre: 
1) Sinais inicias de deterioração dos dentes (mancha branca). 
2) O que é flúor e como ele previne a cárie. 
3) A importância da água fluoretada e como saber se sua água 
encanada tem flúor. 
4) O valor do flúor odontológico. 
5) O valor dos selantes dentais, o que  
são e onde comprar. 
Os selantes são diferentes, mas tão  
importantes quanto o flúor odontológico. 
6) A importância de escovar os dentes duas vezes ao dia com 
um pouco de pasta fluoretada. 
7) Por que os dentes de leite são importantes, 
independentemente de eles caírem. 
 

Para saber mais sobre como ajudar seu filho a se prevenir 
contra a cárie, curta nossa página no Facebook  

e acesse o site do Minnesota Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com.  

Você pode prevenir a cárie. 
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ÁGUA 
 

Todos precisamos de água para nos mantermos saudáveis. 
A água fluoretada, de torneira, é limpa e potável.  

          Ela tem um gosto bom. 
        Ela não tem calorias. 

  Em quase 99% das comunidades 
de Minnesota, ela contém flúor que 

previne o aparecimento de cáries nos 
dentes.  A água de garrafa é mais 

 cara que a água de torneira e a 
maioria das marcas não contém flúor. Caso você consuma 
água de poço artesiano, solicite que seu teor de flúor seja 

examinado pelo departamento de saúde local. 
A maioria dos poços artesianos de Minnesota contém 

água com pouco flúor, o que não protege  
os dentes contra o aparecimento de cáries. 

O Minnesota Oral Health Project  
apoia o consumo de água fluoretada. 

Para saber mais, curta nossa página no Facebook e 
acesse o site do Minnesota Oral Health Project: 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie.  
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Conselhos para pais e esponsáveis 

 

Não tenha vergonha. 
Sinta-se capaz. 

Tome as rédeas em nome da saúde dos dentes de seu filho. 
Caso seu filho não tenha um dentista regular, peça que seu  

pediatra ou enfermeiro aplique flúor odontológico  
em seus dentes quatro vezes por ano.   

As cáries podem ser prevenidas com flúor, escovando os dentes e 
limitando a exposição dos dentes a açúcares. 

 
 
 
 
 
 
 

Saiba mais sobre como cuidar bem dos dentes e ter uma boa 
alimentação. Você tem um papel importante na manutenção da 
saúde bucal de seu filho. Para saber mais sobre saúde bucal, 
curta nossa página no Facebook e acesse o site do Minnesota 

Oral Health Project: minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie! 
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Por baixo dos lábios — Manchas 
brancas, o primeiro sinal da cárie  

As manchas brancas são o primeiro sinal da cárie.  Sua 
transformação em manchas marrons pode ser interrompida 

com uma aplicação de flúor odontológico. 
Saiba como identificá-las em seu filho. 

 

A foto à esquerda mostra como 
levantar o lábio para ver melhor os 

dentes. 
 
 

 
 

A foto à direita mostra as manchas  
brancas, que são o primeiro 
sinal da cárie.  
 

        

A foto à esquerda mostra uma 
mancha marrom.  Se o flúor 
odontológico for aplicado na 
mancha branca, a deterioração 
geralmente será interrompida. 

. 

Se uma mancha marrom aparecer, o dente precisará ser restaurado 
ou extraído. 

Se tiver dúvidas sobre o que vir nos dentes de seu filho, leve-o ao 
pediatra para confirmar se ele precisa de flúor odontológico, que 

pode ser aplicado no consultório do próprio pediatra. 
Para saber mais, curta nossa página no Facebook e acesse o site do 

Minnesota Oral Health Project: minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie! 
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A saúde bucal começa no nascimento 
Como futura mãe, é importante saber como cuidar dos 
primeiros dentes de seu recém-nascido antes de eles 

aparecerem.  
•  Limpe suavemente a boca do recém-nascido com uma 

toalha úmida depois de amamentar. 
•  Assim, você se acostuma a limpar a boca do bebê e o 

bebê se acostuma com o processo — isso facilitará os 
cuidados quando ele tiver dentes.  

•  Evite dar ao bebê líquidos com açúcar.                       
Eles podem causar cáries.  

•  Embora os dentes de leite caiam, eles são muito 
importantes. Esses dentes ajudam a criança na 
mastigação e a pronunciar corretamente as palavras. 

•  Quando o primeiro dente aparecer, escove-o 
duas vezes ao dia com uma escova de dentes 
macia e uma pequena quantidade de pasta de 
dente fluoretada (metade do tamanho de uma 
ervilha).  Você pode usar a mesma pasta de 
dentes que usa para si própria.  Depois de cada 
escovação, limpe a boca do bebê com uma 
toalha úmida para tirar o excesso de pasta. 

Para saber mais, curta nossa página no 
Facebook e acesse o site do Minnesota 

Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com.   

             Você pode prevenir a cárie! 
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Fatores de risco 
para cárie em crianças  

–  Não expor diariamente a criança ao flúor da água potável ou da 
pasta de dentes. 

–  Não levar a criança ao dentista ou pediatra para aplicação de flúor 
odontológico quatro vezes ao ano. 

–  Exposição frequente a comidas e bebidas com açúcar. 
–  Exposição de longo prazo a remédios líquidos adoçados com açúcar.  
–  Deixar a criança usar mamadeira ou copinho com qualquer bebida 

que não seja água na hora da soneca, de dormir ou entre refeições. 
–  Ter um familiar com cárie. 
–  O pai ou responsável molhar a chupeta da criança com sua própria 

saliva e colocar na boca ou mastigar a comida antes de alimentar a 
criança. 

–  Não ter um dentista regular para fins de prevenção ou para tratar 
quaisquer possíveis problemas. 

–  Uma criança com necessidades de saúde especiais, inclusive 
problemas de desenvolvimento, necessidades físicas, médicas ou 
mentais que impeçam ou limitem o cuidado da saúde bucal pelo pai 
ou responsável. 

 Para saber mais, curta nossa página no Facebook  
        e acesse o site do Minnesota Oral Health Project: 
                 minnesotaoralhealthproject.com. 

                               Você pode prevenir a cárie! 
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Pronto atendimento não tem suporte 
suficiente para cuidar da saúde bucal 

•  Muitas famílias que não têm dentista recorrem ao pronto 
atendimento quando seus filhos ficam com dor ou infecção por 
causa de problemas com os dentes. 

•  Mas, nós sabemos que . . . 
•  Os cuidados do pronto atendimento são incompletos, porque 

os médicos tratam a dor e a infecção com remédios.  Eles 
não tratam os dentes.   

•  O desconforto que fez com que a criança ou adulto fosse ao 
pronto atendimento costuma surgir de novo, às vezes até 
mensalmente. 

•  Como pai ou responsável, tente manter a saúde bucal de seu 
filho: 

• Escovando seus dentes duas vezes por dia, 
desde o nascimento do primeiro dente.  
• Dê apenas água fluoretada de torneira para 
seu filho, dia e noite, na mamadeira ou no 
copinho. NÃO adicione açúcar à água. 

          Para saber mais, acesse o  
site do Minnesota Oral Health Project: 

minnesotaoralhealthproject.com.  
Curta nossa página no Facebook. 

Você pode prevenir a cárie! 
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Quer que seu filho tenha dentes de leite e 

permanentes saudáveis? 
Se quiser, pergunte a um pediatra sobre 

o flúor odontológico. 
O flúor odontológico pode ser aplicado 

em menos de 5 minutos e não é um 
procedimento invasivo.   

Para saber mais, acesse o  
site do Minnesota Oral Health Project: 
minnesotaoralhealthproject.com. Curta 

nossa página no Facebook! 
Você pode prevenir a cárie! 
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Bebidas ácidas fazem mal aos dentes 
•  Algumas bebidas são quase tão ácidas quanto ácido sulfúrico! A 

acidez é medida em uma escala de 0 a 14, em que 0 é o mais 
ácido e 14 o menos ácido. Isso é chamado de pH da substância.  
O pH do ácido sulfúrico é 1,00. Veja o pH de algumas bebidas 
comuns:  

  pH     Açúcar(colheres de sopa por 350 ml) 
Pepsi           2,49                               9,8 
Coca-Cola          2,53            9,3 
Mountain Dew         3,22      11 
Suco de laranja   3,30 a 4,19 
Suco de maçã   3,4       4,8 
Água     7,0                                  0 
 

•  Essa acidez tem efeitos danosos nos  
     dentes.  Ela corrói o esmalte dental e  
     deixa os dentes sensíveis, descorados  
     e vulneráveis a cáries. 
•  Bebidas ácidas que também contêm 
     grandes quantidades de açúcar danificam ainda mais os dentes. 
•  Escovar os dentes não previne totalmente contra esses danos! 
•  A melhor maneira de prevenir a danificação dos dentes causada 

por bebidas ácidas é dar apenas leite e água para seu filho 
beber. 

•  Se a criança precisar beber líquidos ácidos, ela deverá usar  
    um canudo, assim o líquido terá menos contato com    
    os dentes.  

Para saber mais, acesse o  
site do Minnesota Oral Health Project: minnesotaoralhealthproject.com. 

Curta nossa página no Facebook! 
Você pode prevenir a cárie! 
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A restauração não resolve o 
problema da cárie 

•  Quando um dente for restaurado, ele ainda poderá se 
quebrar ao redor da restauração e precisará de reparos 
frequentes. 

•  Com o passar do tempo, esse dente pode precisar de uma 
restauração cada vez maior, uma coroa, um tratamento de 
canal ou uma extração.  Um dente pode acabar custando 
milhares de dólares. 

•  Para evitar que o dente se quebre, dor, faltas na escola e a 
possível perda do dente, remineralize logo o dente 
deteriorado com flúor odontológico antes de precisar de 
uma restauração. 

•  O esmalte remineralizado é mais resistente contra uma nova 
deterioração que o esmalte original do dente. 

•  A aplicação do flúor odontológico não precisa ser feita por 
um dentista e não requer perfuração do dente.  Na 
verdade, ela é apenas uma aplicação simples que pode ser 
feita pelo pediatra de seu filho em uma consulta de rotina. 

Para saber mais, acesse o  
site do Minnesota Oral Health Project: 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie! 
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Fatores de risco e prevenção 
da cárie 

Fatores de risco Prevenção 

O pai ou responsável principal ter 
tido uma deterioração do dente nos 
últimos 12 meses 

A criança ter um cuidado dental 
regular* 

O pai ou responsável principal não 
ter um cuidado dental regular* 

A criança deve beber água 
fluoretada  

Deixar a criança usar mamadeira ou 
copinho com qualquer bebida que 
não seja água a qualquer momento 

Aplicações de flúor odontológico a 
cada três meses 

Fazer muitos lanches  Escovar os dentes da criança duas 
vezes ao dia com uma pasta de 
dente fluoretada, desde o nascimento 
do primeiro dente 

Depender de atendimento público de 
saúde 

*Ter e se consultar com um dentista 
preventivamente duas vezes. 
Consultar-se com esse dentista 
quantas vezes necessário para um 
atendimento diagnóstico e/ou de 
restauração. 

Para saber mais, acesse o  
site do Minnesota Oral Health Project: 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Você pode prevenir a cárie! 
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