
Sua saúde começa pela boca

p r o j e t o

Saúde bucal

Fique atento
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Cárie e problemas na gengiva po-
dem ser evitados com escovação 
e uso diário de escova e fio dental.

Qualquer alteração encontrada 
após o autoexame bucal deve ser 
examinada por um dentista.

O autoexame bucal é uma forma 
simples e eficaz para detecção 
precoce de alterações na cavi-
dade bucal.
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O que fazer para se ter uma boa saúde bucal?
• Realizar diariamente a higiene bucal 
   com uso do fio dental e escova 
   com pasta dental fluoretada.
• Realizar o autoexame para detecção 
   precoce de possíveis alterações bucais.
• Visitar regularmente o cirurgião-dentista.
• Manter uma alimentação saudável.
• Evitar hábitos nocivos como o uso 
   de tabaco, de álcool e de drogas.

Uso do fio dental:
1. Enrole 45cm de fio em torno 
    dos seus dedos médios.
2. Passe o fio suavemente entre os dentes.

3. Para remover a placa ou resíduos, passe o 
    fio suavemente para cima e para baixo contra
    o dente, como se estivesse engraxando-o.
4. Quando mudar de dente, use uma porção 
    não usada de fio dental e que esteja limpa.
5. Uso da escova com pasta dental fluoretada.

Passo a passo

Autoexame bucalA escovação deve ser feita com movimentos suaves 
de ida e volta de acordo com dos desenhos abaixo.

Deve-se observar e apalpar a boca em frente ao 
espelho. Lave as mãos e faça uma boa higieni-
zação da boca ou remova a próteses for o caso.

Fique atento a feridas, sangramentos, man-
chas brancas, escuras ou vermelhas, caroços, 
endurecimentos e áreas dormentes. Em caso 
de alterações procure o dentista.

1. Observe o rosto. 2. Observe o lábio 
inferior.

3. Observe e apalpe
das bochechas.

4. Coloque a língua 
para fora e observe.

5. Abra bem a boca
e observe o palato.

6. Abra bem a boca e
apalpe abaixo da 
língua.


