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O que o diabetes, as doenças cardí-
acas, pulmonares e o nascimen-
to de bebês prematuros têm em 
comum? Todas essas patologias 

podem ter como causa a má higiene bucal. 
Recentes estudos científicos comprovam 
o que os dentistas desconfiavam há anos: 
a falta de cuidados com a boca e os dentes 
leva a infecções, que têm como consequên-
cia doenças sistêmicas, causadas pela co-
lonização de bactérias, que se introduzem 
nos tecidos e na circulação sanguínea.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), mais especifica-
mente da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), indicaram que, em 
1998, 18,7% da população brasileira nunca 
tinha consultado um dentista. Passados 
dez anos, esse percentual caiu em 7% e 
ainda houve um aumento de 9% na procu-
ra por atendimento odontológico.

Cultive hábitos de higiene
Entretanto, segundo o Levantamento 

das Condições de Saúde Bucal no Brasil 
em 2004, realizado por iniciativa do Mi-
nistério da Saúde, do Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) e da Associação 
Brasileira de Odontologia (ABO), a gran-
de maioria das metas de saúde oral suge-
ridas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para o ano de 2000 não pôde ser 
atingida. A exceção abrangeu apenas a mé-
dia de dentes cariados para crianças de 12 
anos, cujo indicador chegou a 2,8 para uma 
meta de valor inferior a 3.

Apesar do lento avanço em direção à ple-
na saúde bucal, a higiene dessa importante 
parte do corpo parece não ser prioridade na 
vida da maioria da população. Um estudo 
publicado pela Revista Científica do Conse-
lho Regional de Odontologia de Pernambuco, 
dirigido por Rafael Gomes Ditterich, mos-
trou que o tempo médio que se utiliza para 

viver bem

a escovação dentária é de 60 segundos. De 
acordo com os especialistas, o ideal seria 
pelo menos 2 minutos em cada escovação.   

As justificativas para esse comporta-
mento são a falta de informação, o can-
saço e a escassez de tempo. Porém, “A 
higiene bucal é um hábito que cria con-
dições adequadas para uma boa saúde 
bucal”, pondera Newton Miranda de 
Carvalho, presidente nacional da ABO. 

Toda saúde 
está na 

sua boca
Cáries e periodontites 

são a porta de entrada 
para infecções e 

doenças inflamatórias. 
Para evitá-las, aprenda o 

passo a passo da escovação 
completa dos dentes

por Cristina almeida  | ilustração CeCília andrade
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Escovas: modo de usar 
Se a escovação é um dos hábitos de higiene mais importantes, 
a escolha da escova de dente não pode ser aleatória. Os 
especialistas sugerem que ela tenha cerdas pequenas, 
além de cabeça arredondada que facilite o alcance de todas 
as áreas da boca. Mas como cada pessoa é única e possui 
características próprias, somente um dentista é capaz de 
indicar qual é o modelo mais adequado para cada um. A vida 
útil desse acessório é de cerca de três meses, porém ele deve ser 
substituído quando as cerdas deformarem. 
Após usar a escova, ela deve ser devidamente enxaguada, 
retirando-se o excesso de água. E o melhor local para guardá-la 
é dentro do armário, evitando exposição às bactérias e insetos 
que circulam  no banheiro.

Fios dentais
E o fio dental? “Uma vez ao dia é o suficiente e pouco importa 
se é antes ou depois de escovar os dentes”, explica o cirurgião-
dentista Henrique Cruz. “De uma maneira geral, sugerimos que se 
use antes para que a pessoa não se esqueça de escovar os dentes 
depois. Mas quando existe o hábito de escovar e usar o fio, é quase 
impossível fazer uma coisa sem a outra”. “E o fio é importante para 
a higienização porque, por mais eficaz que seja a higienização, 
a escova não remove os resíduos localizados nas áreas entre os 
dentes”, completa Alexander Macedo. Quem não usa fio dental 
e resolve fazê-lo, pode apresentar sangramentos até a primeira 
semana de uso. O conselho dos especialistas é que se procure um 
dentista para avaliação. De acordo com Macedo, “O sangramento 
pode ser um sinal de inflamação causada pela presença da placa 
bacteriana ou originada pelo uso incorreto do fio”.
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Higienização e dieta
Para garantir uma boca saudável, os 

hábitos a serem cultivados são simples: 
escovar os dentes duas vezes ao dia com 
pasta adequada; usar fio dental; ter die-
ta alimentar equilibrada; diminuir a in-
gestão de alimentos e bebidas ricas em 
açúcar. “A higienização e a dieta são os 
primeiros requisitos, mas não são úni-
cos”, diz Newton Carvalho. “As visitas 
regulares ao dentista são fundamentais, 
pois esse é o profissional treinado para 
identificar as possíveis doenças bucais: 
cáries, inflamações na gengiva e câncer 
bucal, que tem entre suas causas o taba-
gismo e o abuso de álcool, assim como 
o câncer de lábios, diretamente relacio-
nado às radiações solares”.

Na opinião do cirurgião-dentista Ale-
xander Macedo, professor do Curso de 
Especialização em Ortodontia do Insti-
tuto Vellini, “O aparecimento de cáries 
tem diminuído em todos os países de-

senvolvidos, e isso é o resultado de me-
didas de saúde pública que promovem 
ações preventivas associadas a mudan-
ças na qualidade de vida e práticas de 
higiene pessoal”.  

Mas na opinião do cirurgião-dentista 
Henrique Cruz, professor da Universi-
dade Veiga de Almeida (RJ), essa evo-
lução é consequência do fato de que a 
maioria das pessoas já sabe que escovar 
os dentes é uma forma de prevenir do-
enças. Porém, esclarece, “Ainda vive-
mos uma realidade em que, nas camadas 
menos favorecidas, uma única escova é 
utilizada por toda família”.

Henrique Cruz afirma que essa cons-
cientização de toda a sociedade levou 
a mudanças nas práticas de higiene: 
“No passado, aconselhava-se escovar 
os dentes após cada refeição. Hoje, en-
tendemos que bastam duas escovações 
diárias, pois o importante é remover a 
placa bacteriana”.
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boca bem cuidada em 2 minuTos e 30 segundos

usar fio 
dental uma 
vez ao dia é 
o suficiente 

para uma boa 
higienização. 

e pouco 
importa se 
é antes ou 
depois de 

escovar os 
dentes
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1Escove as superfícies voltadas para 
a bochecha dos dentes superiores e, 

depois, dos inferiores, com movimentos 
suaves. Para isso, segure a escova em um 
ângulo de 45° e escove com movimentos 
que vão da gengiva à ponta dos dentes.  

2Escove as superfícies internas dos 
dentes superiores e, depois, dos 

inferiores, gastando mais tempo nessa 
região, dado o maior acúmulo de 
alimentos nessa área. Não se esqueça 
da parte onde a língua se apoia. 

3Em seguida, escove as  
superfícies de mastigação e 

finalize com o topo dos dentes. Com 
movimentos suaves, escove também 
a língua para remover bactérias e 
prevenir o mau hálito.
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1. Prepare a escova com a quantidade exata do creme 
dental (um grão de feijão).
2. Retire aproximadamente 40 cm do fio e enrole ao 
redor de cada dedo médio, deixando uns 10 cm entre eles.
3. Segure o fio dental entre o polegar e o indicador 
das duas mãos e inicie a limpeza entre os dentes, 
descendo suavemente até o nível da gengiva, depois 
suba, deslizando na lateral do dente e descendo 
novamente na outra extremidade, sem forçar para 
não machucar a gengiva. Utilize uma parte nova do 
pedaço de fio dental para cada dente a ser limpo. Para 
remover o fio, faça movimentos de trás para frente, 
retirando-o do meio dos dentes.
4. Enxágue a boca e acerte o timer para 2 minutos e 30 
segundos. Lembre-se que esse é o tempo médio sugerido 
pelos especialistas, mas ele pode variar, dependendo 
da quantidade de dentes e da idade da pessoa. Comece a 
cronometrar a partir da escovação das laterais do dentes. 

Antes de começar a cronometrar: 

Remover é preciso
Macedo explica que essa placa “É uma 

película pegajosa e incolor, também co-
nhecida como biofilme, e é formada por 
bactérias e açúcares que se formam na su-
perfície dos dentes. Se não for removida 
com a escovação, ela se mineraliza, isso é, 
forma um cálculo dentário (tártaro)”. “O 
uso da escova ‘desorganiza’ esse processo 
e, assim, não se produzem os ácidos que 
causam as cáries”, completa Cruz.

Outro prejuízo causado pelo acúmulo 
de biofilme é a inflamação das gengivas. As 
bactérias se instalam ao redor de suas mar-
gens causando desconforto. Os sintomas 
são edema, sangramento e mau hálito. Se 
não houver a intervenção de um especialis-
ta, o quadro evolui para uma periodontite, 
cujas características principais são danos no 
suporte ósseo do dente e sua consequente 
perda. Para precaver-se, higienização corre-
ta — escovar os dentes e usar fio dental para 
remoção completa da placa aderida.

Pastas e seus cuidados
Quanto à pasta de dente, com crianças abaixo dos 3 anos todo 
cuidado é pouco. O problema é o  risco de ingestão indevida de flúor, 
que é tóxico. A opção são os cremes sem flúor. A quantidade certa a 
ser utilizada para os pequenos é a medida de um grão de feijão. Após 
esse período, e até a idade adulta, pastas com flúor — que devem ser 
dispostas nas cerdas no sentido transversal, isto é, de um lado para o 
outro das cerdas e no sentido de sua menor largura.

Enxaguando os dentes
Quanto aos enxaguatórios, eles são considerados complementos da 
higienização. “Mas não os considero indispensáveis em pacientes 
que possuam boa saúde bucal”, observa Macedo. “Há casos em 
que a gengivite requer tratamento medicamentoso. Assim, além 
da medicação prescrita pelo dentista, podemos indicar o uso de 
antissépticos próprios”, acrescenta Cruz. Usuários de próteses e 
implantes devem ter os mesmos cuidados. Para eles, os especialistas 
esclarecem que existem escovas específicas para a limpeza de 
dentaduras, além de produtos que eliminam bactérias, germes 
e deixam o hálito mais agradável. Para os implantes, limpeza 
meticulosa com auxílio de escovas interdentais, irrigadores e até 
bochechos com enxaguatórios bucais de eficácia comprovada.


