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Embora não exista uma regra, podemos 
dizer que é mais recomendável usar o 
fio dental antes da escovação, desta 
forma conseguimos remover a placa 
bacteriana que fica entre os dentes, e 
depois complementamos a limpeza 

com a escova.

Assim garantimos o uso das duas 
ferramentas, escova e fio. Pois é 

comum ao escovar os dentes primeiro, 
termos a "equivocada“ sensação de que 

a higiene já está completa.

QUAL A HORA INDICADA PARA 
ESCOVAR OS DENTES, E USAR 

O FIO DENTAL?

O ideal é que tanto a escova de dentes 
quanto o fio dental, sejam usados após 

cada alimentação.



✓ Tipo de cerdas:
Elas possuem a função 
de limpar os dentes 
removendo a placa 
bacteriana e resíduos de 
alimentos, mas sem 
agredir as gengivas. 

✓ Maciez das cerdas:
O ideal é que sejam bem 
arredondadas e macias, 
ou extra macias, e que 
tenham a facilidade de 
alcançar todos os lugares 
da superfície bucal.

✓ Tamanho da cabeça:
Os tamanhos menores 
facilitarão o acesso a 
região dos dentes 
posteriores, também 
induzindo a uma 
quantidade maior de 
movimentos na 
escovação, tornando a 
higienização mais 
eficiente.

TIPOS DE ESCOVAS E 
A HORA DE TROCAR

Escolher uma escova bonita e colorida nem 
sempre pode ser a melhor opção, na hora de 
escolher sua escova, considere o seguinte;



TIPOS DE ESCOVAS E 
A HORA DE TROCAR

A troca regular da 
escova de dentes é muito importante 

para prevenir doenças bucais. Em 
média, deve ser trocada a cada três 
meses, mas em casos de utilização 
com força excessiva ou perda das 
funções das cerdas, esse tempo de 

troca deverá acontecer antes.



COMO ESCOLHER O ENXAGUANTE BUCAL?

Este é um  aliado que
ajuda a manter o sorriso 
saudável. Mas devido a 

grande variedade disponível 
no mercado, pode gerar 
dúvidas no momento de 

adquiri-lo.

Para facilitar, podemos dividir os 
enxaguantes bucais em dois grupos, 

cosméticos ou terapêuticos.

Sendo os cosméticos aqueles que 
reduzem ou acabam temporariamente 

com o mau hálito, e deixa na boca 
aquela agradável sensação de frescor.

Já os terapêuticos contêm agentes 
específicos para combater problemas 
como a placa bacteriana, a cárie e a 

gengivite.



COMO ESCOLHER O ENXAGUANTE BUCAL?

Este é um  aliado que
ajuda a manter o sorriso 
saudável. Mas devido a 

grande variedade 
disponível no mercado, 
pode gerar dúvidas no 

momento de adquiri-lo.

Dentre os terapêuticos encontramos algumas 
opções;

Com álcool: que deve ser evitada, com uso restrito à 
prescrição e supervisão profissional.

Sem álcool:  mais adequado para o uso no dia a dia.

Com flúor: que pode ser utilizado diária ou 
semanalmente, mas  deve sempre ser observada a 

concentração de flúor. 

Com clorexidina: muito utilizado no combate ao 
desenvolvimento de problemas periodontais como a 

gengivite, e para evitar a formação do biofilme dental. 
Pode também ser indicado no período pós-cirúrgico. Os 

enxaguantes bucais com clorexidina devem ser 
utilizados somente sob a indicação e acompanhamento 
do seu dentista, pois o uso contínuo pode provocar o 
manchamento no esmalte do dente, pigmentação ou 

alteração no paladar.



RASPADORES DE LINGUA

Este grande aliado ajuda a 
tornar a higienização bucal 
mais eficaz, removendo da 

língua a camada 
esbranquiçada formada por 
vários micro-organismos e 

restos de alimentos.

Para utilizar corretamente, posicione o 
raspador na boca em direção da 

garganta e puxe lentamente até a ponta 
da língua, fazendo um movimento de 
dentro para fora, sempre com muito 

cuidado.

Repita duas ou três vezes, lembrando 
sempre de lavá-lo a cada vez que puxar 

a camada esbranquiçada.
Este processo elimina a saburra lingual, 

que pode ser uma das causadoras de 
problemas bucais, como a halitose.

O recomendado é utilizar o raspador após a escovação e 
uso do fio dental, e antes de usar o enxaguante bucal.

Desta forma sua higienização estará mais completa e o 
seu sorriso cada vez mais saudável.



Calçada dos Cravos, 233, Sala 11
Alphaville - Barueri – SP

Resp. Téc.: Dra. Patrícia Ebel 
CRO\SP: 4538

Converse com a Alpha Dentist 
nas mídias sociais, ou venha 
fazer uma avaliação da sua 

saúde bucal.

Será um prazer recebê-lo(a)
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