
Dicas e Orientações

Saúde bucal e seu dia a dia

 Cuidados diários com a higienização bucal são hábitos 
saudáveis que contribuem não somente para uma boa 
aparência, mas  principalmente para evitar que 
problemas dentários ou gengivais se agravem. Existem 
algumas medidas muito simples que podem ser 
tomadas  para conservação dos dentes e uma melhor 
qualidade de vida:

·Escovar bem os dentes após as refeições, principalmente antes dormir 

·Não esquecer de escovar sempre a língua ou utilizar limpadores de língua para remover a 
“saburra“, que  causa o mau halito.

·Usar o fio dental diariamente.

·Manter uma alimentação sempre saudável, rica em fibras e com baixo teor de açúcares e 
carboidratos.

·Trocar as escovas com frequência (maximo 3 meses) . As escovas devem ser individuais.

·Fazer a higienizaçao das escovas dentais (dica: solução de clorexidina 0,12%).

·Utilizar escovas macias e de cabeça pequena, para que alcance todos os dentes.

·Evitar ingerir refrigerantes e bebidas ácidas, assim como chupar frutas cítricas com muita 
freqüência. Elas podem causar erosões dentárias e sensibilidade excessiva.

·Consultar seu dentista regularmente (a cada seis meses) para check ups, profilaxias e 
orientações

A dieta saudável e bem regrada é muito importante para evitar cáries. 
O importante em relação à saúde bucal não é a quantidade de açúcar ingerido diariamente e sim 
a frequência. A cada consumo de açúcar o ph da saliva fica ácido e o cálcio é retirado dos dentes 
para equilibrar o ph da saliva. Quando o ph se neutraliza o cálcio volta a ser depositado sobre os 
dentes, porém se existir novamente outra ingestão de sacarose este cálcio nem chega a ser 
depositado e pode ser retirado ainda mais para reequiblibrar o ph salivar. Este desequilibrio 
resulta em desmineralização da estrutura dentária, sendo o ponto primordial  para inicio da cárie. 
Atualmente encontram-se no mercado escovas “soft”, que são extra macias, ajudam a minimizar  
a força aplicada durante a escovação previnindo desta forma o aparecimento de recessões 
gengivais.

Soluções manipuladas de flúor são recursos fundamentais na remineralização dos dentes e 
reduçao da sensibilidade dentária, principalmente quando associadas à cremes dentais para 
dentes sensiveis.
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