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O QUE É A CÁRIE ?

É uma doença que pode ser causada por diversos
fatores, como mal higiene bucal associada a
alimentação rica em açúcar, pouca salivação, dentre
outros, portanto esta diretamente relacionada com
o estilo de vida .



COMO  A CÁRIE SE
DESENVOLVE?

Ápos uma refeição os restos de alimentos servem
de substrato para as bactérias presentes na nossa
boca que vão realizar uma série de reações
químicas, provocando a desmineralização dos
dentes.



ATENÇÃO

COMO É A CÁRIE?

Inicialmente pode
apresentar-se como

uma Mancha Branca

Lesões mais
avançadas podem

formar cavidades e
ter uma coloração

mais escura.
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COMO PREVENIR A CÁRIE?

Oi ARTHUR,
 até os super-herois
tem que escovar os
dentes.

Escovar os dentes 3 vezes ao dia

Não esqueça de usar o
fio dental !



VOCÊ SABE O QUE SÃO
DOENÇAS PERIODONTAIS?

São doenças que atingem a gengiva e o
osso que dá suporte ao dente.

GENGIVITE

Neville,2009

Ocorre graças ao acúmulo de
placa bacteriana nos dentes,
devido a má higiene oral.
Gerando uma inflamação no
tecido.
Apresenta:    coloração
avermelhada e sensibilidade .



Sangramento
na gengiva não
é normal

Com uma boa escovação e uso de fio dental a
Gengivite melhora !

PERIODONTITE

Ocorre quando a gengivite    
 não é tratada. Esta associada a
destruição procressiva do osso

que sustenta os dentes.
Podendo causar mobilidade e

perda de dentes.



O QUE USAR PARA A
HIGIENE ORAL?

Escova de dente com cabeça
pequena e cerdas macias

Pasta de dente com flúor
(1000-1500 ppm)

Fio Dental

Quantidade de pasta
de dente ideal.



VAMOS CONHECER OS
DENTES?

Incisivos
Cortar esegurar    

Pré-molares

Triturar os
alimentos
   

Molares

Triturar e
amassar os
alimentos
   

Caninos

Rasgar os
alimentos
   



COMO ESCOVAR OS DENTES?

Fazer movimentos circulares
sobre o dente.
Faça movimento de vassoura
nos dentes .De cima pra baixo
nos dentes superiores e de
baixo pra cima nos inferiores.

1.

2.
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Tanto a parte da frente como atrás
do dente tem que ser escovada
   



3. Nos dentes localizados mais atrás
na boca você deve :
  Na frente fazer movimentos
circulares.
  Atrás do dente movimento de
vassourinha    inferiores   superiores 
   Na parte encima do dente faça
movimentos de vai-e-vem 
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Não esqueça de usar fio dental.
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