


VISITE O DENTISTA A CADA 6 MESES

Higienizar os dentes regularmente previne muitos dos 
problemas que nos levam a cadeira do dentista. Portanto, 
quem cuida dos próprios dentes com rigor, poupa trabalho 
para o dentista. Mas até os mais cuidadosos precisam 
visitar um profissional pelo menos 2 vezes ao ano, porque 
algumas enfermidades odontológicas – como cáries e 
doença periodontal – só causam dor quando estão em 
estágio avançado.



O papel do fio dental é completar a 
escovação, removendo resíduos e placas que 
a escova não conseguiu alcançar, evitando 
problemas como cáries, gengivite e 
periodontite. Portanto, é importante usá-lo 
diariamente. Para que ele cumpra sua 
função, use-o não só entre os dentes, mas 
também seguindo a curvatura deles. E, como 
ele espalha a sujeira pela boca, o ideal é 
usá-lo antes da escovação.

Escovar os dentes é algo que se aprende 
desde cedo, mas nem sempre da forma 
correta. Ela deve começar com um bom 
bochecho com água. Em seguida, com a 
escova inclinada na linha da gengiva, 
comece a escovar suavemente. Desça a 
escova até a parede dos dentes e, com 
movimentos circulares, limpe um de cada 
vez. Repita o procedimento 3 vezes por dia.

NÃO SE ESQUEÇA
DO FIO DENTAL

TRATE A ESCOVAÇÃO
COM DEVIDO RIGOR



Uma dieta equilibrada ajuda muito na 
manutenção de dentes saudáveis e 
bonitos. Evite excessos de alimentos 
ácidos e muito açucarados. Mantenha uma 
rotina alimentar regular para permitir que a 
escovação de fato cumpra seu papel. Vale 
lembrar também que cigarro não combina 
com saúde e, no caso dos dentes pode 
gerar desde amarelamento até câncer de 
boca e garganta.

LIMPE A LINGUA E
EVITE MAU HÁLITO

É comum esquecermos de limpar a língua 
durante a escovação. Assim, deixamos na 
boca muitos resíduos que sobraram da 
alimentação. Eles ficam colados na língua, 
gerando uma camada branca, chamada de 
saburra lingual. A maioria dos casos de mau 
hálito é consequência desses restos 
“esquecidos” na língua. A limpeza pode ser 
feita com a própria escova ou com 
limpadores de língua.

DENTES BONITOS
COMEÇAM NO PRATO



Alguns problemas bucais tendem a se 
intensificar na velhice, como a xerostomia 
(boca seca), problemas nas pontes e 
próteses totais, cáries de raiz, lesões da 
mucosa bucal (candidíases, leucoplasias 
etc.), câncer bucal, entre outros. Portanto, 
idosos devem se auto examinar, 
procurando, no espelho, lesões na gengiva, 
bochechas, língua e céu da boca.

DENTE DE LEITE
TAMBÉM É DENTE

Muitos pais não se preocupam tanto em 
cuidar da primeira dentição das crianças por 
saberem que logo ela será substituída. Mal 
sabem eles que a cárie em dentes de leite 
pode gerar sérias consequências, como 
dentes permanentes tortos e prejuízos à 
fala. Portanto, mantenha a boca do seu bebê 
higienizada – usando gaze ou uma fralda 
umedecida – e comece a escovar os 
dentinhos assim que nascerem.

FAÇA O AUTOEXAME
NA TERCEIRA IDADE




