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Exibir um sorriso bonito não é apenas uma 
questão estética. As pessoas que cuidam da 
saúde bucal sorriem mais e, por esse motivo, se 

sentem mais seguras, o que reflete diretamente nos 
relacionamentos e convívio social.

Devido a essa preocupação, a todo momento novos 
procedimentos e produtos são lançados no mercado, 
a fim de proporcionar às pessoas um sorriso mais 
bonito e saudável. Vale ressaltar que a prevenção 
é o melhor caminho para conquistar o sorriso dos 
sonhos e manter a saúde bucal em dia.

Neste guia que preparamos para você, há dicas 
importantes que te ajudarão a conquistar um sorriso 
mais bonito. Continue com a gente e tenha uma 
ótima leitura!

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/6-dicas-para-garantir-sua-saude-bucal/
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A higiene oral é primordial para evitar o desenvolvimento de doenças bucais. Por isso, desde a infância é 
importante adquirir hábitos de higiene, que deverão perdurar por toda a vida. Assim, além de evitar o 
surgimento dessas doenças, é possível garantir a preservação e longevidade dos dentes. Conheça agora 

as doenças mais comuns causadas pela má higiene bucal:

PLACA BACTERIANA

A placa bacteriana é uma camada viscosa e incolor 
– também chamada de biofilme – que se forma 
em decorrência da presença de bactérias e restos 
alimentares acumulados na superfície dos dentes e 
gengiva. Quando não é removida de forma eficiente, 
a placa bacteriana dá origem às cáries e favorece o 
surgimento do tártaro, que gera periodontite.

CÁRIE

As bactérias que se alimentam dos restos alimentares 
depositados nos dentes liberam um tipo de ácido, que 
corrói a estrutura do dente, dando origem à cárie. 
Quando está no estágio inicial, a cárie não apresenta 
sintomas, mas com o passar do tempo — e sem os 
devidos cuidados — ela destrói os dentes, ocasionando 
dor e desconforto.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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GENGIVITE

A gengivite é a inflamação da gengiva, 
e seus sintomas envolvem alteração 
na cor da gengiva, além de inchaço e 
sangramentos. Quando detectada no 
início, é possível minimizar os danos e 
mantê-la sob controle. No entanto, se não 
for tratada de forma adequada, a gengivite 
pode evoluir para periodontite, causando 
danos permanentes aos dentes.

PERIODONTITE

A periodontite, muitas vezes pode 
apresentar nenhum sintoma. Em muitos 
casos, além de causar sangramentos 
na gengiva, também pode gerar 
sensibilidade, mau hálito e retração 
da gengiva. Em situações de estágio 
avançado, o osso de apoio e as fibras 
responsáveis pela sustentação dos 
dentes sofrem danos irreversíveis, 
com consequente perda dos dentes.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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As doenças bucais se desenvolvem principalmente pela má higiene oral. Para evitar o 
surgimento de qualquer uma delas, além de ter hábitos de higiene rigorosos, é preciso 
consultar um dentista pelo menos duas vezes por ano.

Somente o dentista poderá detectar eventuais problemas e determinar o tratamento adequado, 
antes que se tornem mais graves. Com atitudes simples, é possível evitar o desenvolvimento das 
doenças bucais e proteger os dentes. Veja como, a seguir:

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/


10 ENTENDA COMO EVITAR DOENÇAS BUCAIS

PLACA BACTERIANA

Para evitar a formação da placa 
bacteriana, é preciso escovar os dentes 
sempre após as refeições e utilizar o fio 
dental diariamente. É preciso também 
evitar o consumo frequente de alimentos 
ricos em açúcar, que estimulam 
o desenvolvimento das bactérias 
causadoras da placa bacteriana.

CÁRIE

Assim como a placa bacteriana, a cárie 
ocorre devido ao acúmulo de restos 
alimentares e proliferação  
de bactérias. 

Por isso, é fundamental manter uma 
boa higiene bucal, observando as 
condições da escova e trocando-a 
periodicamente.

GENGIVITE

Para evitar a gengivite, recomenda-
se escovar cuidadosamente todos os 
dentes, língua e gengiva. Além disso, 
deve-se utilizar o fio dental todos os 
dias, pois ele ajuda a remover a placa 
bacteriana das regiões mais difíceis de 
serem alcançadas durante  
a escovação.

PERIODONTITE

A periodontite pode se desenvolver 
silenciosamente, sem a manifestação de 
sintomas. Desse modo, visitar o dentista 
periodicamente é a melhor maneira 
de prevenção. No entanto, se houver 
vermelhidão da gengiva, mau hálito ou 
presença de pus, esses sintomas jamais 
devem ser negligenciados, e o dentista 
deve ser consultado o quanto antes.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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Grande parte dos casos de mau hálito ocorre por problemas bucais decorrentes da má higiene oral, como 
a saburra lingual (placa bacteriana que se forma na língua) e doenças da gengiva.

Outros fatores também podem desencadear o mau hálito, como a formação de cáseos amigdalianos 
(pequenas bolinhas que se formam nas amígdalas e têm cheiro bastante desagradável), além de jejum 
prolongado, consumo de alimentos odoríferos (que alteram o hálito) e problemas no aparelho digestivo.

Importante destacar que o mau hálito não está somente relacionado à saúde, pois também causa prejuízos no convívio social 
e profissional de seus portadores, que muitas vezes sequer sabem que têm mau hálito. O diagnóstico de mau hálito pode ser 
realizado em consultas periódicas, ocasião em que o dentista investigará a causa e indicará o tratamento mais apropriado. 

Entretanto, para evitar a halitose e suas consequências desagradáveis, vale a pena seguir as seguintes 
recomendações:

 » Escove os dentes após as refeições, ou no mínimo três vezes ao dia, e utilize fio dental pelo menos uma vez 
ao dia;

 » Não esqueça de limpar a língua durante a escovação, removendo a saburra lingual com a própria escova ou 
com um limpador apropriado;

 » Beba água com frequência, para manter a boca hidratada;

 » Tenha uma alimentação equilibrada, rica em vegetais crus e frutas, que auxiliam na remoção da  
placa bacteriana.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/descubra-aqui-7-alimentos-que-prejudicam-a-saude-dos-dentes/
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A grande maioria dos casos de mau hálito pode se resolver apenas com uma boa higiene bucal. Todavia, em 
algumas situações específicas, principalmente que envolvam periodontite ou outros problemas de saúde, o 
tratamento deve ser feito sob orientação de um profissional.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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Se você deseja preservar os dentes 
e manter a saúde bucal em dia, 
saiba que é primordial ir ao dentista 

regularmente. Pelo menos duas vezes por 
ano o dentista deve ser consultado, sendo 
que, em casos de doenças já existentes, as 
visitas devem ser mais frequentes.

O dentista é o profissional capacitado 
para fazer a avaliação da saúde e estética 
bucal, além de verificar a condição dos 
dentes e gengivas. Muitas pessoas deixam 
de consultá-lo por não sentirem dor ou 
qualquer desconforto. Vale lembrar que 
algumas doenças podem se desenvolver 
de forma assintomática e levar à perda dos 
dentes. Por isso é recomendado a limpeza 
profissional do dentista a cada 6 meses.

Independentemente de apresentar 
alterações ou sintomas, a visita ao dentista 
é fundamental para preservar a saúde dos 
dentes e gengiva, além de manter o sorriso 
sempre bonito e saudável.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/entenda-a-importancia-de-ir-ao-dentista-com-frequencia/
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Apesar de parecer uma tarefa simples, muitas pessoas não escovam os dentes corretamente. 
Contudo, a escovação merece atenção especial, pois é o que vai garantir que a limpeza seja 
realizada de forma eficaz, mantendo a saúde bucal sob controle.

Nesse ponto a escova de dente tem papel fundamental, pois é capaz de remover com eficiência 
os restos alimentares e a placa bacteriana. Ao escolher a sua escova, dê preferência àquelas que 
possuem cerdas macias e com cabeça pequena, pois são as mais recomendadas pelos dentistas.

Mas se diante de tantas opções no mercado você ainda ficar na dúvida, peça a opinião do seu dentista. 
Dessa forma, será muito mais fácil encontrar sua parceira para a higiene do dia a dia. Além disso, para 
escovar os dentes corretamente e garantir uma higiene bucal correta, siga as dicas abaixo:

NÃO TENHA PRESSA

Escovar os dentes é uma tarefa que exige dedicação. Por isso, dedique-se totalmente durante os 
dois minutos necessários para uma boa escovação. Vale lembrar que uma escovação muito rápida 
não é suficiente para remover toda a sujeira acumulada, fazendo com que todo o trabalho exercido 
tenha sido em vão.

MANTENHA O RITMO DURANTE A ESCOVAÇÃO

Procure manter o ritmo durante a escovação, oferecendo a mesma atenção a todos os dentes, 
cuidadosamente. A língua não deve ser esquecida e também precisa ser higienizada em todas  
as escovações.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/saiba-como-escolher-a-melhor-escova-de-dente/
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FAÇA OS MOVIMENTOS DE  
FORMA CORRETA

Para uma escovação eficiente faça movimentos circulares, 
e também no sentido da gengiva em direção às pontas 
dos dentes, sem imprimir força ou pressão exageradas.

ESCOLHA O CREME DENTAL IDEAL 
PARA VOCÊ

Diante da diversidade de cremes dentais disponíveis 
no mercado, é comum ficar na dúvida em frente às 
prateleiras de supermercado. Atualmente, os cremes 
dentais com flúor são os mais utilizados, mas para casos 
específicos, como clareamento ou sensibilidade, vale a 
pena pedir a opinião do dentista.

CUIDE BEM DA ESCOVA DE DENTE

A escova de dente é utilizada para a remoção de 
restos de alimentos, por isso deve ser muito bem 
limpa após cada escovação, evitando que sujeira 
fique depositada entre as cerdas. Isso impedirá o 
desenvolvimento de fungos e bactérias.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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A escovação, apesar de ser uma grande aliada da saúde bucal, não é suficiente para remover a placa 
bacteriana e os resíduos alimentares que se depositam entre os dentes. Por esse motivo, o fio dental é 
considerado um aliado imprescindível para a higiene oral diária, e jamais deve ser deixado de lado.

Muitas pessoas deixam de usá-lo por preguiça, ou até mesmo por desconhecer sua importância para a 
saúde bucal. No entanto, para obter bons resultados, basta usar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, 
preferencialmente antes de dormir.

Para usuários de aparelho ortodôntico, apesar de parecer uma tarefa complicada, o uso do fio dental é ainda 
mais importante. Confira agora como usar o fio dental de forma eficiente em 3 passos. Acompanhe:

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/como-usar-fio-dental-com-aparelho-ortodontico/
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PASSO 1

Retire aproximadamente 40 centímetros do fio dental, 
entrelaçando-o entre os dedos médios das duas mãos e 
deixando um pedaço com cerca de dez centímetros entre 
as duas mãos, que será utilizado para limpar os dentes.

PASSO 2

Use os polegares e indicadores para controlar e 
manusear o fio dental, deslizando-o entre os dentes, 
com movimentos repetidos de cima para baixo. 
Para usuários de aparelho fixo, o fio dental deve 
ser passado por baixo do arco metálico que liga os 
bráquetes, utilizando, se necessário, o passador de fio.

PASSO 3

Para a limpeza entre a gengiva e o dente, passe 
o fio dental ao redor da base de cada dente, 
cuidadosamente para não ferir a gengiva, utilizando 
em cada dente uma parte limpa do fio dental, evitando 
que se transfiram sujeira e bactérias de um dente  
para outro.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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O uso de aparelho ortodôntico 
muitas vezes está relacionado 
a questões estéticas. No 

entanto, além de corrigir a dentição, o 
tratamento ortodôntico aperfeiçoa a fala, 
a mastigação e a respiração.

Além disso, com o alinhamento dos 
dentes, é possível evitar problemas na 
articulação da face, perda dos dentes e até 
mesmo doenças na gengiva. Dentes tortos 
ou separados e mordida desalinhada são 
alguns indícios da necessidade de  
aparelho ortodôntico.

O tratamento e escolha do tipo de 
aparelho (fixo ou móvel) é definido pelo 
ortodontista, por meio de uma análise 
detalhada do paciente. A duração do 
tratamento varia de pessoa para pessoa, 
de acordo com o tipo de problema 
apresentado, resposta do organismo e 
cooperação do paciente com  
o tratamento.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/aparelhos-ortodonticos-quando-preciso-usar-saiba-aqui/
http://blog.crisal.com.br/saiba-quais-sao-os-tipos-de-aparelhos-ortodonticos/
http://blog.crisal.com.br/saiba-quais-sao-os-tipos-de-aparelhos-ortodonticos/
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A higiene oral parece uma tarefa fácil, não é mesmo? Muitas vezes, por falta de informação, pressa 
ou até mesmo por preguiça, podemos cometer alguns deslizes que podem comprometer a  
saúde bucal. Veja agora os 4 erros mais comuns que prejudicam a saúde bucal e fique atento para 

não cometê-los:

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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ESCOVAS COM CERDAS 
DURAS

O uso prolongado de escovas 
com cerdas duras pode desgastar 
o esmalte dos dentes, além de 
machucar e prejudicar a gengiva. 

Por isso, as escovas de cerdas macias 
são as mais indicadas.

FORÇA DURANTE A 
ESCOVAÇÃO

Muitas pessoas acham que para limpar 
bem os dentes é necessário utilizar força 
na escovação. Entretanto, essa é uma 
prática que pode ferir a gengiva e até 
mesmo prejudicar o esmalte dental,  
cuja função é proteger os dentes do 
ataque de bactérias.

ESCOVAS DESGASTADAS

As escovas de dentes têm vida útil 
limitada, por isso devem ser trocadas 
pelo menos a cada três meses. Se as 
cerdas estiverem deformadas, tortas 
ou desgastadas, a escova deve ser 
substituída imediatamente, pois a 
eficácia da escovação é reduzida ao 
utilizar escovas nessas condições.

EXCESSO DE CREME DENTAL

A remoção da placa bacteriana e da 
sujeira é realizada principalmente 
pela escova. Assim, não é preciso 
usar uma quantidade exagerada de 
creme dental, sendo que a quantidade 
correspondente ao tamanho de uma 
ervilha é suficiente para garantir uma 
boa escovação.

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/
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Cuidar da saúde bucal 
e manter os dentes e 
gengiva saudáveis é 

primordial para o bem-estar e 
autoestima.  Além disso, vale 
ressaltar que muitos problemas 
de saúde podem decorrer da 
negligência com a higiene bucal. 

Assim como devemos cuidar 
da alimentação e da saúde 
em geral, com a boca não 
deve ser diferente. Todos os 
dias devemos reservar alguns 
minutos para esses cuidados, 
que ao longo da vida farão toda 
a diferença. 

Esperamos que este guia tenha 
sido útil para a higiene bucal 
e que de alguma forma tenha 
contribuído para que você tenha 
um sorriso mais bonito e saudável!

http://blog.crisal.com.br/
http://crisal.com.br/


A Crisal Clínica Odontológica atende TODAS as 
especialidades dentro de sua clínica, com o intuito de oferecer 
maior comodidade aos clientes, que podem realizar todos os 
procedimentos necessários em um único lugar.

A clínica iniciou as atividades em Setembro de 2008, na cidade 
de Sapucaia do Sul, e em 2010 um novo capítulo se iniciou, com 
a abertura de uma filial em Porto Alegre, proporcionando muito 
mais facilidades para os clientes, que hoje contam com dois 
locais para realizarem consultas e procedimentos.

Especializada em serviços odontológicos particulares, a Crisal 
também oferece atendimento de alguns convênios, tais como 
Saúde Caixa, Bradesco Dental e DoctorClin, com o mesmo 
tratamento prestado a um cliente particular, assegurando a 
todos um serviço odontológico de alta qualidade.

SOBRE SUA EMPRESA

http://Crisal
https://www.facebook.com/crisalclinica/
http://crisal.com.br/
http://blog.crisal.com.br/
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