
 

 

www.fraserhealth.ca 

Essas informações não substituem os conselhos que 
lhe são dados pelo seu profissional de saúde. 

Catalogue #267539 (April 2022) 
To order: patienteduc.fraserhealth.ca 

Cuidado dos dentes do seu bebê 

(Caring for your baby’s teeth) 

Antes que os dentes apareçam, limpe a 

gengiva do seu bebê com um pano 

limpo e umedecido pelo menos uma vez 

por dia. 

Quando o primeiro dente aparecer, 

escove os dentes do bebê 2 vezes ao dia. 

Use uma pequena quantidade de pasta 

de dente com flúor (do tamanho de um 

grão de arroz). 

Ensine o seu bebê a beber usando um 

copinho quando tiver idade suficiente 

para se sentar para refeições e lanches 

(entre 6 e 12 meses de idade). 

Procure tirar a mamadeira do seu bebê 

quando ele tiver 12 meses. 

Leve o seu bebê para consultas 

regulares com um dentista a partir de 

um ano de idade. 

Programa odontológico 
Saúde pública 

(Dental Program, Public Health) 

Abbotsford 604-864-3400 

Agassiz 604-793-7160 

Burnaby 604-918-7605 

Chilliwack 604-702-4900 

Hope 604-860-7630 

Delta 

Newton 

White Rock 

604-507-5400 

Langley 

Aldergrove 

Cloverdale 

Fleetwood 

604-539-2900 

Maple Ridge 

Pitt Meadows 
604-476-7000 

Mission 604-814-5500 

North Surrey 

Guildford 

604-587-7900 

604-587-4750 

Tri-Cities 

New Westminster 

604-949-7200  

604-777-6740 

 

Dentes de leite  

são importantes 
[Baby Teeth are important] 
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Baby Teeth are Important  virar... 

Programa Fraser Health Dental 

(Fraser Health Dental Program) 

Higienistas dentais de saúde pública 

podem avaliar o risco de cárie dentária do 

seu filho.  

A aplicação de flúor pode ser oferecida a 

crianças menores de 3 anos que não 

estejam recebendo assistência 

odontológica regular. Este serviço é 

gratuito.  

A aplicação de flúor nos dentes é uma 

maneira rápida, fácil e segura de ajudar a 

prevenir a cárie dentária.  

Quando o seu filho vai ter dentes? 

(When will your child get teeth?) 

Este gráfico é um guia. Os dentes de leite 

geralmente aparecem nessas épocas e 

nesta ordem, mas cada criança é 

diferente. 

 

Para mais informações, visite: 

 Site do Fraser Health Best Beginnings 

www.fraserhealth.ca.  

Procure 'teething' (dentição) ou 

'toothcare' (cuidados dentais).  

 'Tooth Brushing for Children Three and 

Under’ (Escovar dentes para 

crianças de até três anos (do 

Vancouver Coastal Health) no 

YouTube. 

Dicas úteis para prevenir a cárie 
dentária (Helpful tips to prevent tooth decay) 

Você escolhe o que e quando o seu filho 

come e bebe. Dê 3 refeições e 2 a 3 

lanches planejados por dia. 

Sente o seu filho à mesa para fazer 

refeições e lanches. É importante 

começar bons hábitos alimentares e de 

bebida cedo. 

Não permita que as crianças bebam ou 

fiquem beliscando entre as refeições e os 

lanches planejados, ou durante o sono. 

Até mesmo leite diluído, fórmula e suco 

têm açúcar que pode causar cárie nos 

dentes. 

Não compartilhe escovas de dentes, 

xícaras ou utensílios. Não coloque a 

chupeta do seu filho na boca. É assim 

que os germes causadores de cárie 

podem ser passados de pessoa para 

pessoa. 

Mantenha os seus próprios dentes e 

gengivas saudáveis. Bocas adultas 

saudáveis transferem menos germes 

para os seus filhos. 
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