
O QUE É A 
ORTODONTIA?

Os aparelhos fixos são o tratamento 
mais comum de ortodontia

Há diferentes tipos de 
aparelhos de 
ortodontia que movem 
suavemente os dentes 
para a posição correta, 
o que pode corrigir a 
mordida. Os mais 
comuns são os brackets 
de metal ou plástico, que são fixados na superfície 
frontal dos dentes. Os brackets “linguais” são 
fixados na parte posterior dos dentes, não são 
visíveis, porém são mais difíceis de limpar.

Em resumo...

Os tratamentos com aparelhos de ortodontia podem 
mover os dentes que estiverem tortos ou que não se 
ajustem corretamente entre si.

A boa higiene bucal durante o uso de aparelhos de 
ortodontia ajuda a proteger os dentes e as gengivas. 
Pode, também, reduzir o período durante o qual 
você necessitar usá-los.

O uso de produtos, como passa-fios, escovas 
interdentais e escovas de dente elétricas, 
especialmente desenvolvidos para ortodontia, pode 
ajudar você a manter a devida saúde dental durante 
o tratamento.

É recomendável escovar os dentes e o aparelho, no 
mínimo, três vezes por dia (especialmente depois de 
comer).

Para obter mais informações sobre 
ortodontia, consulte o seu dentista.

Alguns conselhos úteis para reduzir o 
tempo de tratamento

Você deve manter uma boa higiene bucal
Utilize produtos desenvolvidos para aparelhos de    
ortodontia, tais como passa-fios, escovas 
interdentais e escovas de dente elétricas.

Escove os dentes com creme dental com flúor e 
limpe o espaço entre os dentes com fio dental 
depois das refeições.

Utilize um enxágue bucal antibacteriano.

Proteja seus aparelhos de ortodontia
Não morda canetas, canudos nem cubos de gelo.

Não roa as unhas nem brinque com elásticos.

Não coma alimentos duros ou pegajosos.
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 A marca mais usada pelos dentistas no mundo.  A marca mais usada pelos dentistas no mundo.
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O que é a ortodontia?

É mais do que um belo sorriso:                    
a ortodontia pode ajudar a manter             
a sua boca sadia

Os tratamentos de ortodontia, tais como os brackets, 
ajudam a mover os dentes que estiverem tortos ou 
que não se ajustam entre si corretamente. Ao 
solucionar estes problemas, a ortodontia pode, 
também, ajudar você a manter a boca sadia. Os 
dentes que estão tortos podem ser mais difíceis de 
limpar, aumentando, assim, o risco de cáries e 
problemas nas gengivas.

Com o auxílio de radiografias e outras ferramentas, o 
seu dentista decidirá se você precisa ou não de 
tratamento ortodôntico.

Para obter melhores resultados, você 
deve manter uma boa higiene bucal

Os aparelhos de ortodontia têm pequenos espaços 
nos quais pode haver acúmulo de comida e placa. Isso 
pode causar manchas, pontos brancos, cáries e 
problemas nas gengivas. Por isso, é importante 
escovar os dentes e usar fio dental depois de cada 
refeição.

O aspecto dos dentes e das gengivas ao retirar os 
brackets tem muito a ver com a higiene bucal mantida 
durante o tratamento de ortodontia.

Depois do tratamento de ortodontia, com higiene bucal 
deficiente durante o uso de brackets.

Quando deve ser iniciado                        
o tratamento?

A melhor idade é entre os 10 e os 14 anos. Esse é o 
momento em que a cabeça e a boca dos jovens ainda 
estão crescendo e é mais fácil direcionar os dentes, 
mas é possível usar aparelhos de ortodontia em 
qualquer idade. Na verdade, cada vez mais adultos os 
estão utilizando.

Depois do tratamento de ortodontia, com higiene bucal 
excelente durante o uso de brackets.

Técnica de escovação

Um método de escovação 
recomendado é posicionar a 
escova formando um ângulo 
em 45° em relação à 
gengiva.

Aplicar uma leve pressão 
com a escova, com um movimento de vai e 
vem, limpando os dentes, um por um, durante 
uns 10 segundos.

Utilizar o mesmo movimento de escovação em 
todas as superfícies internas e externas dos 
dentes.

Não se esquecer de escovar as superfícies 
mastigatórias dos dentes e de se certificar de 
alcançar também os últimos dentes.
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Uso do fio dental Superfloss

Utilize o trecho inicial rígido 
para introduzir o fio dental 
esponjoso entre os dentes e 
brackets ou entre os espaços 
interdentais. Deslize 
suavemente o fio para trás e 
para frente para remover a 

placa bacteriana.

Ao segurar  a parte esponjosa do fio dental, 
deslize suavemente o fio dental para terminar a 
limpeza no sulco gengival.

Utilize o terceiro trecho do fio dental para 
eliminar a placa bacteriana dos dentes e do sulco 
gengival, seguindo as instruções anteriores. 
Utilize um novo trecho de fio para cada dente.


