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RESUMO
A higiene bucal é a prática de manter
os dentes e gengivas limpos e saudáveis
para evitar problemas dentários. Os dentes devem ser escovados pelo menos três
vezes por dia, devendo ter a utilização
do fio dental e enxaguante bucal ou antisséptico todos os dias , principalmente com produtos que contenham flúor ,
pois o uso de flúor protege e fortalece os
dentes.

desgastar os dentes, já o creme dental os
cientistas indicam aqueles que contém
flúor para ajudar no controle de tártaro,
além dos dentes brancos e hálito refrescante. O fio dental evita o acúmulo de placa bacteriana e restos de alimentos que foram ingeridos e ficam no meio dos dentes,
após o uso do fio dental e da escovação ,
vem o enxaguante bucal que é a finalização .

PALAVRAS CHAVES: Higiene bucal,
prevenção, saúde.

INTRODUÇÃO
A higiene bucal no nosso dia-a-dia é
necessária para a prevenção de doenças bucais, cáries e mau hálito através de
uma escovação correta para manter um
sorriso perfeito porque dentes saudáveis
também fazem parte da nossa saúde.

OBJETIVO
Temos por objetivo mostrar a importância da higiene bucal na nossa saúde
e os cuidados que devemos ter para não
acarretar doenças dentárias.

RESULTADOS

Figura 1 - Pessoas que vão ao dentista

Concluimos que devemos estar
indo ao dentista constantemente
para evitar o desenvolvimento de
gengivite , halitose , periodontite,
tátaro , cárie , com uma boa escovação todos os dias principalmente
após o café da manhã, o almoço e a
janta , evitando também o desconforto bucal e mostrando um sorriso
bonito com dentes brancos e bem
cuidados, pois o sorriso saudável é
necessário.
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Figura 2- Como escovar os dentes
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DISCUSSÃO
Tendo uma boa rotina de limpeza bucal, evitamos problemas como gengivite
, tártaro , cáries e mau hálito. Devemos
escolher as escovas mais macias pois são
ideais para não machucar a gengiva e
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