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Quais escovas 
e cremes dentais 
devo utilizar

A escovação dos dentes é um 
dos passos mais importantes
da higiene dental. Mas diante 
de tantas opções de produtos 
existentes nas farmácias
e supermercados, algumas 
informações são necessárias
 para auxiliar na escolha e compra 
da sua escova e creme dental.

Escolha da escova dental

As escovas devem ser higienizadas 
e guardadas secas e em local protegido.

Escolha uma escova de dentes com 
cabeça pequena e com cerdas retas
para que regiões de difícil acesso 
sejam alcançadas.

As escovas devem ter cerdas macias
ou extra macias para não danifi carem
o tecido gengival.

Escovas duras não são mais efi cazes para 
a limpeza, pois a efi ciência está ligada aos 
movimentos e não à força ou dureza das cerdas.

A partir do primeiro dente, a criança já deve usar 
a escova dental.

As escovas devem ser trocadas a cada 3 meses quando 
suas cerdas perdem a elasticidade e a efi ciência, ou 
apresentarem abertura e distorções entre si.

Em caso de resfriado ou outras doenças infecciosas, como a “COVID”, 
as escovas devem ser substituídas.
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Escolha do creme dental

Utilize creme dental fl uoretada, 
mesmo em crianças. O fl úor da pasta 
é muito importante na prevenção 
da cárie.

O creme dental deve ter pelo menos 
1100 ppm de fl úor. Se utilizada na 
quantidade correta não vai trazer
 malefícios.

Não utilize pastas para dentes sensíveis 
sem a prescrição do cirurgião-dentista.

Elas podem apenas “mascarar” a sensibili-
dade sem que a causa real do problema seja

tratada e eliminada.

Não utilize pastas clareadoras ou com 
carvão ativado, pois são muito abrasivas. 

Além de desgastar os dentes podem causar 
hipersensibilidade dentinária.
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Higiene entre os dentes 

A limpeza do espaço entre os dentes é um hábito fundamental para a saúde bucal, 
mas que geralmente cai no esquecimento. Se você se sente constrangido quando seu 
dentista pergunta sobre a frequência de uso do fi o dental, você não é o único. Esta-
tísticas mostram que cerca de 80% das pessoas não usam fi o dental.

Por alguma razão utilizar o fi o dental é um hábito difícil de incorporar, provavelmente 
porque toma tempo ou por ser mais uma tarefa para realizar, além das muitas que 
já possuímos rotineiramente. No entanto, realizá-la como parte da rotina diária vale 
cada segundo. A escova de dente não consegue alcançar todas as áreas da boca, espe-
cialmente nas regiões entre os dentes (interdentais). 

Bochechos enxaguatórios também não promovem a limpeza interdental.

O uso do fi o dental ou de algum dispositivo de higiene interdental é a melhor maneira de 
remover restos alimentares e biofi lme dental (antigamente chamado de placa bacte-
riana) para prevenir cárie dentária e infl amação gengival. Como um bônus,
ajuda a prevenir o mau hálito.

A higiene interdental é importante para manter a gengiva saudável e prevenir 
doenças periodontais. Sua saúde bucal está ligada à sua saúde física e não escovar ou 
passar fi o dental nos dentes realmente pode deixá-lo suscetível a infecções.

Existem muitos produtos de limpeza interdental no mercado. Escolher um que atenda 
às suas necessidades ajudará você a implementar esse hábito na sua rotina diária.

Fio e fi ta dental qual utilizar? 

Fio dental e fi ta dental são produtos de limpeza
 interdental que limpam as superfícies entre 
os dentes, onde a escova não consegue 
alcançar. 

Fio dental e fi ta dental são produtos de limpeza
 interdental que limpam as superfícies entre 
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O fi o dental é um fi o fi no de 
monofi lamentos de plástico
trançados ou fi lamentos 
de nylon.

A fi ta dental é muito parecida 
com o fi o dental, mas é mais 
larga e mais plana. A decisão 
de usar fi ta ou fi o dental depende 
de qual produto é mais efi caz na
limpeza entre os dentes e qual é mais
 fácil de usar, na sua opinião. Para pessoas 
cujos dentes são bem juntos, deve ser utilizado
 fi o ou fi ta dental encerado. Algumas pessoas 
também podem achar difícil manusear o fi o dental fi no, 
especialmente se tiver dedos grandes. Nesse caso, recomenda-se o uso da fi ta dental.

Fio dental com cabo 

O fi o dental com cabo permite a limpeza em áreas de difícil
acesso com menos exigência de coordenação motora, podendo 
ser útil para crianças que ainda não desenvolveram a coordenação 
motora fi na ou pessoas com mobilidade reduzida.
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Fio e fi ta dental como utilizar? 

Corte um pedaço de fi o ou fi ta dental 
de aproximadamente 40 cm
de comprimento. 

Enrole uma das extremidades 
do fi o ou fi ta em volta de um 
dos dedos médios. Faça o mesmo com a outra 
extremidade no outro dedo médio. 

Segure o fi o ou a fi ta dental no espaço entre dois dentes 
e enrole-o na base do dente, formando um arco.

Com um movimento de serra, para um lado e para o outro, passe delicadamente o fi o 
ou a fi ta dental, deslizando para cima até sair do espaço interdental.

Desenrole um pequeno pedaço de fi o ou fi ta dental de uma mão e enrole-o na outra, 
para utilizar um pedaço limpo no próximo dente.

Repita o movimento na superfície do dente oposto, invertendo a direção do arco.

Insira o fi o ou a fi ta dental entre os próximos dois dentes e limpe as superfícies da 
mesma maneira.

Repita esse procedimento para todos os espaços interdentais.

Importante:

A maioria das pessoas crê que o fi o dental serve apenas para remover restos 
de alimento que fi caram presos entre os dentes.

Na verdade, o fi o ou a fi ta dental devem ser utilizados diariamente para a remoção 
do biofi lme dental interdental, devendo ser levados levemente dentro da gengiva, 
para limpar o sulco gengival. 

Você pode usá-los antes ou depois de escovar os dentes ou a qualquer momento 
que for mais conveniente.
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Escovas interdentais 

Normalmente fi nas, arredondadas 
ou em formato de cone, as escovas 
interdentais têm uma cabeça pequena 
com cerdas presas por um arame.

Algumas escovas têm um 
cabo curto ou especialmente 

desenhado para  facilitar sua fi xação,
enquanto outras têm longos cabos, 

esses já semelhantes aos das escovas
dentais. São projetados para se inserirem

delicadamente entre os dentes. São indicados
para pacientes portadores de aparelhos ortodônticos, próteses ou 

implantes com doenças periodontais ou ausências dentárias, quando 
o espaço interdental se torna maior.

Existem de diferentes tamanhos e formas. O dentista poderá selecionar a escova 
interdental indicada para cada caso.

Essas escovas interdentais podem ser reutilizadas diversas vezes e devem ser limpas, 
depois do uso, como uma escova dental normal e devem ser trocadas quando 
as cerdas estiverem gastas ou se o arame estiver torto.
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Pessoas que usam aparelho ortodôntico

Passar o fi o dental em geral não é lá muito fácil para as pessoas que usam aparelho, 
mas escovas interdentais podem ser utilizadas para auxiliar a higiene abaixo do fi o
e ao redor dos braquetes.

Passa-fi o e superfl oss

São úteis para limpeza do aparelho ortodôntico e próteses fi xas, 
cuja passagem do fi o dental pelo espaço interdental não é possível.

O autocuidado é a peça chave para a obtenção da sua saúde bucal e  geral!

Obs.: Baseado no informativo do Serviço de Odontologia da Seção de Saúde
do TRE/SC


