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NÓS NA REDE 

PROJETO DE EXTENSÃO 



APRESENTAÇÃO 

Diante de várias informações sobre a saúde 
bucal que circulam na web e em plataformas 
on-line, as quais influenciam e também causam 
muitas dúvidas e questionamentos na 
população, o Projeto de Extensão ‘Nós na 
Rede’, vinculado ao Departamento de 
Odontologia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, uniu informações baseadas em 
evidências científicas sobre os principais mitos 
no campo da saúde bucal em um formato de 
fácil compreensão. 

Esperamos que este material possa 
contribuir para facilitar o acesso da população 
em geral a informações pertinentes sobre os 
assuntos aqui abordados, contribuindo para a 
sua autonomia, empoderamento e qualidade 
de vida. 

Boa leitura! 
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A TROCA DA 
ESCOVA  DENTAL DEVE 

SER FREQUENTE? 

8 



O ideal é trocar a escova  
dental a cada três meses. 

  
Em casos de infecções que 

envolvam a região da 
cavidade bucal, tais como 
gripe, dor de garganta ou 

COVID-19, também é 
recomendada a troca 

da escova. 

VERDADE 
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A parte de imagem com identificação de relação rId5 não foi encontrada no arquivo.

MINHA GENGIVA 
SANGRA COM  
FACILIDADE. 

DEVO PARAR DE 
HIGIENIZAR OS 

DENTES? 
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Se a sua gengiva sangra 
é porque está inflamada 

(gengivite).  
 

Nesse caso, a escovação 
e o uso do fio dental 

devem ser intensificados, 
visando melhorar a 
limpeza da região. 

 

MITO 
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CIGARRO PREJUDICA 

A  SAÚDE  BUCAL? 

12 



O cigarro aumenta a 
chance de inflamação da 

gengiva, além de provocar 
manchamento dos dentes. 

13 

VERDADE 



CREMES DENTAIS E 
OUTRAS SUBSTÂNCIAS 

PODEM FUNCIONAR COM 
CLAREADORES? 

14 



Alguns cremes dentais e 
produtos que contêm 

bicarbonato de sódio e 
carvão ativado apresentam 

ação clareadora, porém 
funcionam por meio de um 
processo de abrasão (com 

perda de estrutura 
dentária). Assim, seu uso 

não é indicado. 
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O MAU HÁLITO É 
PROVOCADO PELA 

DEFICIÊNCIA DA 
HIGIENE BUCAL ? 

16 



17 

O mau hálito ou halitose 
tem várias origens, mas a 
maior parte dos casos se 

origina na boca e seu 
controle está relacionado 
à correta higienização da 
língua  e manutenção da 

saúde bucal. 

VERDADE 



A PERDA DOS DENTES 
É CONSEQUÊNCIA 

NATURAL DO 
ENVELHECIMENTO? 

18 



A perda dentária não está 
diretamente relacionada ao 
processo de envelhecimento, 

mas ocorre pelo maior 
tempo de exposição aos 

fatores de risco ao longo da 
vida que levam a doenças 

bucais, tais como cárie, 
doença periodontal, 

traumas, dentre outras. 
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A HIGIENIZAÇÃO 
NOTURNA É MAIS 

IMPORTANTE? 

20 



Durante o sono, ocorre uma 
diminuição do fluxo salivar 

(quantidade de saliva), o que 
favorece a ação de 
bactérias bucais.  

 
Assim, é essencial higienizar 

a boca antes de dormir, 
reduzindo as chances de 

desenvolvimento  
da cárie dentária, doenças da 

gengiva e mau hálito.  

21 
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ENXAGUANTE BUCAL 
 PODE SUBSTITUIR  

A ESCOVAÇÃO? 

22 



O enxaguante deve ser 
considerado um agente auxiliar 
na higiene bucal e não substitui 

a escovação e o uso 
do fio dental.  

 
Deve ser utilizado somente 

quando indicado pelo cirurgião 
dentista, pois seu uso 

constante pode causar danos à 
cavidade bucal (principalmente 

quando contém álcool na 
composição). 

23 
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É NECESSÁRIO 
 ESCOVAR A LÍNGUA? 

24 



É muito importante 
 

manter a língua limpa,  
 

escovando-a ao menos uma  
 

vez ao dia, para evitar o 
 

acúmulo de resíduos  
 

alimentares e bactérias que  
 

ocasionam doenças bucais,  
 

em especial o mau hálito. 

25 
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ESCOVA COM 
 CERDAS DURAS É 
A MAIS EFICAZ?  

26 



As escovas com cerdas 
duras são indicadas 

apenas para limpeza de 
próteses dentárias.  

 
Para a higiene dos 

 dentes e língua devem ser  
usadas escovas 

 com cerdas macias ou 
 extramacias. 

27 
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