
Capacidade de higienização diminuída ou
inexistente

Dieta incorreta Pouca importância dada à saúde oral
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// Diminuir o consumo de alimentos açucarados (principalmente em jejum e/ou fora das
refeições principais);
// Não colocar açúcar nos alimentos (em iogurtes, leite, fruta ou papas);
// Consumo de alimentos ricos em fibra;       
// Consumo de alimentos ricos em vitaminas C e E (vegetais e citrinos);
// Se possível devem ser consumidos alimentos que promovam a mastigação (menos papas e
alimentos cremosos);
// Os medicamentos (xarope ou comprimidos) devem ser consumidos (se possível) junto às
refeições e sempre acompanhados com água.

O QUE POSSO FAZER PARA MANTER A
SAÚDE ORAL DAS PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIAIS?

ALIMENTAÇÃO

QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO?

Terapêutica medicamentosa

Falta de cooperação para a realização
dos tratamentos dentários

Incapacidade ou desconhecimento dos
cuidadores para efetuar higiene oral adequada

Fatores económicos

Dificuldade de acesso a profissionais capacitados
em tratamento de pacientes especiais

COMO PREVENIR AS DOENÇAS ORAIS?
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Pediatr Dent 2016;38(special issue):2; Nathan J. Wilson,Zhen Lin,Amy Villarosa &Ajesh George. Oral health status and reported oral health problems in people with intellectual disability: A literature review. Journal of Intellectual & Developmental
Disability. 2019; 44(3):292-304

CONSULTAS PREVENTIVAS DE MEDICINA DENTÁRIA
// Consultas periódicas (e de acordo com as necessidades da pessoa);
// Aplicação de medidas preventivas contra a doença de cárie – selante fissuras, aplicação tópica de flúor;
// Aplicação de medidas preventivas para a doença das gengivas (inflamação das gengivas – gengivite) e doença periodontal;

SABIA QUE OS ALIMENTOS RICOS 
EM VITAMINA C E E PREVINEM O

APARECIMENTO DAS
DOENÇAS DAS GENGIVAS?

A HIGIENE ORAL É A FORMA MAIS EFICAZ DE PREVENIR AS DOENÇAS ORAIS
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HIGIENE ORAL

Higienizar 2 vezes por dia (uma das quais
obrigatoriamente ao deitar) com escova macia de
tamanho adequado e dentífrico fluoretado (1500
ppm);

Recurso a dispositivos orais específicos
aconselhados pelo Médico Dentista

Usar fio dentário ou escovilhão;

Escovar a parte de
fora dos dentes

com movimentos
circulares

Escovar totalmente
a parte de dentro

dos dentes

Escovar as partes
que são utilizadas
para mastigar os

alimentos

No final escovar a
língua

O tamanho do fio deve
ser equivalente à distância

do dedo indicador ao
cotovelo; Enrolar a maior
parte dele em volta dos

dedos médios

Introduzir o fio,
cuidadosamente,
entre dois dentes 

Executar movimentos
curtos, horizontais, desde
o ponto de contacto entre

os dois dentes até à
gengiva

Proceder da mesma
forma até que todos

os dentes estejam
devidamente limpos

CORRETA ESCOVAGEM DOS DENTES

USO DE FIO DENTÁRIO

// Escovar os dentes apenas com escova (sem
pasta dentífrica);
// Aplicar pasta/gel de dentes (1500 ppm) ou
solução fluoretada sobre os dentes (pincelar)
com um cotonete ou escova unitufo.

ESCOVAGEM DENTÁRIA "SECA"
MÉTODO ALTERNATIVO PARA NÃO COOPERANTES

TÉCNICA USADA EM ÚLTIMO CASO SEGUNDO PRESCRIÇÃO DO
MÉDICO DENTISTA E/OU HIGIENISTA ORAL

SABIA QUE NÃO SE DEVE BOCHECHAR A BOCA COM ÁGUA
APÓS A ESCOVAGEM? 

ESTE PROCEDIMENTO REQUER ALGUMA DESTREZA E PACIÊNCIA DO
CUIDADOR. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTAR O MÉDICO DENTISTA
OU HIGIENISTA ORAL!

ASSIM O FLÚOR PRESENTE NA PASTA FICA MAIS TEMPO EM CONTACTO
COM A SUPERFICIES DOS DENTES.


