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A boca é uma cavidade formada por lábios,

língua, glândulas salivares, bochecha, dentes e

gengiva. Desempenha não apenas funções

mastigatórias, mas também estética e fonética.

Uma boca saudável contribui para a

manutenção da saúde geral e é importante no

contexto social, afinal, conversas e sorrisos

fazem parte do nosso dia a dia.

A BOCA
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O biofilme dental, mais conhecido como placa

bacteriana, é o agregado de bactérias e restos

de alimento que se adere às superfícies da

cavidade oral.

As principais doenças bucais desencadeadas

pela ação da placa bacteriana, quando se fixa

por tempo prolongado sobre os dentes e

gengiva, são a cárie dentária e as doenças

periodontais (gengivite e periodontite).

A PLACA BACTERIANA
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A CÁRIE

A cárie é uma doença que leva à perda progressiva

da estrutura dentária, progredindo com a formação

de cavidade.

A higienização cuidadosa (escovação e fio dental),

dieta equilibrada (reduzir frequência e exposição a

alimentos açucarados) e o uso de produtos com

flúor previnem o desenvolvimento da doença.
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A GENGIVITE

É a doença periodontal mais comum, sendo

caracterizada pela inflamação da gengiva. A

gengiva fica vermelha, inchada e sangrante, mas

não afeta as estruturas de suporte do dente, como

o osso que o envolve.

A maior parte das gengivites é decorrente da

presença da placa bacteriana que não é removida

adequadamente, devido a uma higiene oral

deficiente. Está frequentemente associada ao mau

hálito e presença de tártaro.
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A PERIODONTITE

A periodontite é uma doença inflamatória dos

tecidos de suporte do dente decorrente de uma

infecção induzida pela placa bacteriana.

A respostas inflamatória e imunológica do

organismo frente ao biofilme oral são responsáveis

pela maior parte dos danos observados, como a

perda da inserção do dente ao osso que o envolve.
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A PERIODONTITE

Embora curável em sua fase inicial, a

periodontite continua a ser uma das causas

mais comuns da ...

perda de dentes

Portanto, sua prevenção e detecção precoce

são essenciais para reduzir suas

consequências.
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MANTENHA  A SAÚDE DOS 

SEUS DENTES ...



COMO MANTER A SAÚDE DOS 

DENTES E GENGIVA?
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CUIDE DA SUA SAÚDE ...

Escovar os dentes

2 vezes ao dia,

por 2 minutos 
principalmente antes de dormir. 

Cuspir,  evitando enxaguar 

repetidamente a boca.



A limpeza diária entre os dentes é

fundamental para a remoção da placa bacteriana

que se acumula nessa região, a qual não é

alcançada pela escova dental.

Realizar, diariamente,

a limpeza interdental, 

com  fio dental  e/ou escovas interdentais.

Se a gengiva sangrar,

não deixe de escovar os dentes nem

de usar o fio ou a escova interdental.
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COMO MANTER A SAÚDE DOS 

DENTES E GENGIVA?



A ESCOVAÇÃO

Inclinar a escova e movê-la

suavemente no sentido da

gengiva para a borda dos

dentes.

Mover a escova suavemente

no sentido de vai e vem,

limpando as superfícies de

mastigação dos dentes.

Escovar a língua a partir de

trás para frente, suavemente,

para remoção de resíduos

alimentares.

Realizar este movimento limpando as faces dos

dentes voltadas para fora e para dentro da boca.
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A ESCOVAÇÃO

Utilize sempre escovas de cerdas 

bem macias e com a

cabeça pequena, trocando-a 

sempre que suas cerdas estiverem gastas.

O uso de pastas de dente com flúor

ajuda a diminuir a susceptibilidade à cárie.
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A LIMPEZA INTERDENTAL

Enrole as pontas de um pedaço de fio dental

ao redor dos dedos médios de ambas as

mãos.

Com os polegares e indicadores conduza o fio

até a região localizada entre os dentes.
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A LIMPEZA INTERDENTAL

Faça movimentos leves de frente para

trás, entrando no sulco que fica entre o dente

e a gengiva, abraçando as estruturas

entre as gengivas e os dentes.

O fio dental é muito eficiente quando a

gengiva está ocupando todo espaço entre os

dentes.
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A LIMPEZA INTERDENTAL

Quando o espaço entre os

dentes é maior ou a

gengiva retraiu, o fio dental

não é tão eficiente

para a remoção adequada

do biofilme.

Nesses casos, a escova interdental é a

melhor escolha, a mais indicada.

14



COMPLEMENTANDO A 

LIMPEZA DENTAL

Para acessar áreas posteriores (como a de sisos)

ou com grande exposição da raiz do dente, bem

como para limpar aparelhos ortodônticos, a

escova unitufo é mais recomendada.
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PARA UMA BOA SAÚDE ORAL, 

TAMBÉM É IMPORTANTE...

- Ter uma alimentação saudável.

Diminuir a ingestão de alimentos

ricos em açúcares, principalmente

entre as refeições.

- Evitar fumar. O tabagismo é fator

de risco comprovado para algumas

das doenças que se manifestam na

boca, como periodontite e câncer.

- Cuidar da saúde geral. Sabe-se

que algumas outras doenças, como

o diabetes, afetam a condição oral.
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VISITE SEU DENTISTA

Prevenir é sempre melhor do que remediar...

Ir ao dentista periodicamente é muito

importante, pois auxilia a manutenção da

saúde dos seus dentes e das gengivas.

O dentista irá inspecionar seus dentes e toda

sua boca para verificar se tudo está bem ou se

há alguma alteração, como cárie e gengivite.

Ele vai 

cuidar
de você!
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