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TUDO O QUE VOCÊ
DEVE SABER SOBRE:



A falta de cuidados 
vai além da perda 
dos dentes. Ao longo 
dos anos, a higiene 
bucal vem sendo 
entendida como de 
importância fundamental 
na prevenção de doenças, 
não só da boca, mas como 

A boca é um 
pequeno depósito de 
bactérias, e 
normalmente estas 
bactérias são 
mantidas sob controle 
através da escovação 
dos dentes e da 
higienização da língua.

O que acontece 
dentro da boca?

Por que a saúde bucal 
é tão importante?

de todo o organismo. A boca é porta de entrada 
para diversas bactérias, e quando em excesso 
acabam se disseminando por todo o corpo e 
podem comprometer a saúde em geral.
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O que é placa bacteriana?
A placa bacteriana (biofilme) é 
uma película transparente que 
adere constantemente à 
superfície dos dentes e gengivas. 
É de consistência mole e fácil de 
ser removida com uma 
higienização bem feita.

O que é tártaro?
O tártaro é a placa bacteriana já 
endurecida que se acumulou entre 
os dentes por falta de uma boa 
higiene bucal. Quando isso ocorre, 
somente um dentista poderá 
retirá-la com eficácia e segurança.

O que acontece se eu 
não limpar os dentes? 

Manter os dentes e gengivas 
saudáveis é muito mais do que 

uma questão de higiene, é um gesto 
de saúde que inibe a entrada de 

bactérias no organismo. Além de cáries, 
a placa bacteriana acumulada nos dentes 

provoca doenças gengivais (gengivite e 
periodontite). Todas estas bactérias podem 

destruir os dentes, ossos e tecidos da boca, além 
de deixar um caminho aberto para infecções que 

podem afetar todo o organismo.



Quais outras doenças podem ter origem em 
uma má higiene bucal?

Quando devo consultar 
um dentista?

Uma infecção na boca pode se espalhar por todo o 
organismo, atingindo diversos órgãos através da 
corrente sanguínea. Estudos indicam que uma 
higiene bucal negligenciada pode ocasionar sérias 
infecções, doenças pulmonares, complicações em 
diabéticos e até mesmo problemas cardíacos.

É recomendado consultar 
um dentista periodicamente, 

a cada 6 meses ou em 
casos de dores e 

desconfortos.
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Quais são os acessórios de limpeza para a 
saúde bucal?
Uma boa higiene bucal é essencial para ter os dentes 
e gengivas saudáveis. Especialmente para quem usa 
aparelho ortodôntico ou próteses fixas. Além da 
escova de dentes, fio dental e enxaguante bucal, 
existem acessórios que auxiliam na higiene bucal. A 
seguir, apresentaremos cada um deles.

Escova interdental

Ajuda a combater a placa 
bacteriana por atuar entre os dentes 

nos usuários de prótese ou 
indivíduos que possuem espaço 

entre um dente e outro. Nos usuários 
de aparelho ortodôntico promovem 

a remoção da placa nas laterais dos 
bráquetes.
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A língua é recoberta pelas papilas, 
pequenas protuberâncias que 

formam um tapete sobre a língua. 
Entre essas papilas se acumulam 

bactérias, resíduos alimentares e restos 
de células mortas do organismo, 

formando uma secreção esbranquiçada 
chamada saburra. Esse é um dos principais 

motivos do mau hálito. O limpa-língua é o 
acessório ideal para a remoção desta saburra.

Limpa-Língua

Remove a placa bacteriana e os resíduos 
alimentares que ficam aderidos entre os 
dentes e o aparelho ortodôntico, local de 
difícil acesso para a escova de dentes 
convencional.

Passa Fio com condutor ou agulha
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Escova de dentes
A escovação geral limpa a placa 
bacteriana (biofilme) e os restos de 
alimentos que aderem aos dentes, 
atuando na superfície mais visível.  Sua 
função é complementada pelo uso do fio 
dental e enxaguante bucal.
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