
COMO ESSAS LESÕES SÃO FORMADAS?

Quando não removida corretamente durante 
a escovação, a placa bacteriana presente sobre o dente 
contém, além de outros componentes, restos alimentares 
e bactérias. Essas bactérias tornarão a placa ácida e, 
com o tempo, esse ácido desmineralizará a estrutura 
do dente. Por isso é tão importante remover a placa 
da superfície dental.

IMPORTANTE CONTROLAR A FREQUÊNCIA DE INGESTÃO DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS AÇUCARADAS ENTRE AS REFEIÇÕES. 

- Isto ajudará a impedir que a placa bacteriana produza 
ácidos e também reduzirá a quantidade de vezes que 
os dentes estarão expostos a ácidos. 

UTILIZE UM CREME DENTAL QUE CONTENHA FLÚOR.
- O flúor ajuda a manter as superfícies dentárias 
mais duras e resistentes. 

PARA OBTER MAIS ORIENTAÇÕES
SOBRE A PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA,

CONSULTE O SEU DENTISTA E VISITE
A PÁGINA WWW.ORALB.COM.BR.

VISITE SEU DENTISTA PELO MENOS
DUAS VEZES AO ANO. 

ALGUNS CONSELHOS PRÁTICOS 
PARA PREVENIR A CÁRIE

ESMALTE DENTAL 
Camada superficial 
dura dos dentes.

PLACA BACTERIANA 
Película aderente 
que se acumula 
sobre os dentes. 
A placa, quando 
não removida, 
pode levar ao 
desenvolvimento 
da cárie e 
problemas 
gengivais.

CÁRIE 
Doença bucal que, 
como consequência, 
pode causar manchas 
brancas ou cavidades 
nos dentes. 

O QUE É CÁRIE 

DENTÁRIA?
A cárie é caracterizada pela perda mineral da estrutura 
dental, enfraquecendo-o e podendo causar, com o 
tempo, manchas brancas ou cavidades. Portanto, a 
cavidade que normalmente chamamos de cárie é, na 
verdade, uma lesão da doença cárie.
Além do cuidado com a lesão da cárie, precisamos 
tratar a doença, senão novas lesões serão formadas.

ESCOVA
Utilize escovas dentais de boa qualidade, 
macias ou extramacias . A escova deve ser 
trocada a cada 3 meses, ou após gripes
 ou resfriados. Estudos mostram que 
uma escova com cerdas desgastadas 
remove significativamente menos 
placa durante a escovação.

CREME DENTAL
Use cremes dentais com flúor. 
Isso vale para adultos e crianças. 
O flúor torna o dente mais resistente 
ao processo de desmineralização 
da cárie.

 
FIO DENTAL
Use fio dental regularmente para 
remover a placa entre os dentes 
e próximo à linha gengival, 
onde a escova dental não 
é capaz de higienizar.

4 CUIDADOS NO COMBATE À CÁRIE

ANTISSÉPTICOS E ESCOVAS 
INTERDENTAIS
Seu dentista poderá avaliar 
se você tem cárie e indicar 
o melhor tratamento e 
os cuidados necessários.


