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TUDO SOBRE 
HIGIENE ORAL!

O cuidado diário, aliado a visitas regulares 
ao seu dentista são importantes para 
impedir qualquer problema de saúde oral 
que possa vir a ter!
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CURIOSIDADES 
SOBRE PREVENÇÃO 
E HIGIENE ORAL

TENHA HÁBITOS SAUDÁVEIS DE 
HIGIENE ORAL 
Ao prevenir e mantendo hábitos saudáveis 
de Higiene Oral vai contribuir para o 
fortalecimento da sua Saúde Oral. Lembre-
se que hábitos de prevenção são a chave 
para um Sorriso cheio de vitalidade!

FAÇA VISITAS REGULARES AO SEU 
DENTISTA 
Pelo menos uma vez por ano, para prevenir 
e evitar qualquer desenvolvimento de 
alguma doença nos dentes ou nas gengivas, 
deve visitar o seu dentista para realizar uma 
consulta de avaliação.
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OS NOSSOS DENTES SERVEM PARA 
MAIS DO QUE COMER E SORRIR
Para além das duas funções mais visíveis 
dos nossos dentes, existem outros 
momentos que só enriquecem a sua função! 
Como por exemplo:

- Falar
- Beijar
- Namorar
- Brincar
- Estudar
- Trabalhar
- Conversar 
- Dormir

Resumindo, faça da manutenção da sua 
Higiene Oral a maior arma dos seus dentes!

SIGA ESTAS DICAS DE ALIMENTAÇÃO  
- TENHA UMA SAÚDE ORAL DE FERRO!
- Deve ser equilibrada 
-  Evite comer doces (pref. só à sobremesa)
- Faça da água a sua bebida de eleição
- Realize refeições ricas em cálcio 
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COMO ESCOVAR CORRETAMENTE 
OS DENTES EM 4 PASSOS!
1 -  Escovar a face externa dos dentes
2 - De seguida, escovar os dentes interiores
3 -  Escovar circularmente todas as faces dos 

dentes
4 -  Não se esqueça de escovar os dentes 

onde por norma exerce mais força durante 
a mastigação!

PASSO 03
Escovar sem falta, sempre após as duas 
refeições principais.

PASSO 04
De três em três meses mudar a sua escova 
de dentes.

PASSO 05
Utilizar o fio dentário sempre a seguir a cada 
escovagem.

PASSO 01
Escovar os dentes no mínimo duas vezes por 
dia, sendo o ideal três vezes.

PASSO 02
O tempo médio de escovagem nunca deve 
ser inferior a dois minutos.

CINCO PASSOS PARA CUIDAR 
DA SUA HIGIENE ORAL 
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MAIS DICAS DE PREVENÇÃO 
E HIGIENE ORAL

A Saúde Oral anda de mãos dadas com a sua 
Saúde Geral!

Prevenir e manter saudável é a chave da sua 
Higiene Oral.

Uma correta Higiene Oral ajuda a prolongar a 
qualidade de vida.

Uma correta Saúde Oral ajuda-o no processo 
de socialização e no seu meio profissional.

Aplique flúor sempre que possível - Deixa a 
superfície do dente mais forte e protege-a 
contra os ataques ácidos da placa bacteriana.

Destartarização - Consiste na remoção 
eficaz de toda a placa bacteriana e tártaro. 
Este tratamento previne o surgimento de 
inflamações nas gengivas e facilita a limpeza 
dos dentes no nosso dia-a-dia.
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