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 Não engolir a pasta, pois, o flúor pode causar 
manchas nos futuros dentinhos (fluorose) 

 Recomenda-se utilizar creme dental com flúor(1000-

1500 ppmF ) desde o primeiro dentinho da criança 

 É muito importante utilizar a quantidade adequada 
de pasta de acordo com a idade da criança: 

Enxaguatórios complementam a escovação e o uso do fio, 
devido as seguintes características: 

Cremes clareadores e com carvao ativado: 
 Não existem estudos que comprovem a eficá-
cia do carvão como agente clareador e até 
mesmo dos cremes clareadores.  

 Carvão ativado pode ter efeitos indesejáveis. 
Procure seu dentista  

Abrasivos, umectantes, detergentes, aromatizan-
tes, edulcorantes, agentes terapêuticos, conser-
vantes e fluoretos que auxiliam no combate a 
cárie, indicados para pacientes com alto risco 
de cárie. 

Cremes dessensibilizantes:  
 reduzem a sensibilidade (nitrato de potássio, 
fluoreto de estanho e arginina).  
 Exemplos: Sensodyne Proteção Diária e Col-

gate Sensitive Pró-Alívio. 

Cremes para gengiva:  
 Reduzem a inflamação gengival e forma-

ção de tártaro (fluoreto de estanho, tri-
closan e citrato de zinco  

 Exemplos: Oral-B Pro-Saúde gengivas 
saudáveis e Creme Dental Colgate Perio-
gard. 

 Diminuem o número de bactérias da boca; 
 Previnem cáries e doenças gengivais; 
 Auxiliam no combate ao mau hálito  

 O Enxaguatório bucal é um complemento para a 
limpeza mecânica 

  Geralmente água, álcool, surfactantes, umectantes, 
flavorizantes e componentes ativos como fluoreto 
de sódio, fluoreto estanhoso, cloreto de cetil peridí-
neo, triclosan, óleos essenciais e clorexidina  

 Após escovação e fio dental 
 Preferencialmente a noite 
 O recomendado pelos fabricantes é o 
bochecho por 30-60 segundos  

 Não enxaguar a boca após o bochecho 

 Não deve ser usado todos os dias, consulte seu den-
tista 

Produtos  

Mas nem todas precisam, é recomendado para crian-
ças com altos índices de cárie, extrações recentes, 
aparelhos odontológicos e doenças gengivais. Deve 
ser enxaguante sem álcool para evitar ressecamento 
da mucosa  

A criança pode começar a usar pasta comum a partir 
de 7 anos de idade, pois nessa idade já tem habilidade 
para cuspir voluntariamente. 

Plax, Listerine, OralB, Cepacol, Sensodyne, Periogard, 
Elmex, Curaprox 

Exemplos:  

 A criança pode utilizar enxaguatório apartir dos 
4 anos, quando souber cuspir voluntariamente 

 Utilizar enxaguatório sem flúor até os 8 anos  

*Sob supervisão  
Estudos científicos mostraram que os Enxaguatórios co-
mo Colgate Luminous White e o Listerine Whitening 
ajudaram no clareamento de manchas do dente 

 Devem ser usados com recomendações do 
dentista 

 Podem causar sensibilidade nos dentes. 


