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Boca saudável, corpo a condizer EDITORIAL 

 

As doenças da cavidade 

oral constituem, pela sua 

elevada prevalência, um 

dos principais problemas 

de saúde da população 

e estão associadas a 

vários problemas de   

saúde em geral. 

É  fundam ental  a         

p r e v e n ç ã o  e  o            

tratamento precoce das 

cáries e das doenças 

periodontais.  

Deste modo, dedicamos 

este número à SAÚDE 

ORAL. 

Nº 24 – novembro 2013 

 

Porto com      Saúde + 

Existe uma relação entre a saúde oral e a saúde geral.  

Na cavidade oral podemos encontrar um número       

variado de bactérias que podem dar origem a infeções 

na boca e noutros locais do corpo. A má higiene oral 

está associada a vários problemas orais como cáries  

dentárias e doenças gengivais e existe relação entre  

estas doenças orais e outros problemas de saúde, tais 

como: parto pré termo, baixo peso à nascença, doença 

cardiovascular, osteoporose, artrite reumatóide,        

agravamento da diabetes e maior dificuldade no controlo desta, entre outras. 

Para se obter uma boa saúde oral deve-se ter cuidados com a higiene da boca,       

cuidados alimentares e evitar o consumo de algumas substâncias, como o tabaco. 

Escovar os dentes utilizando uma pasta com flúor é  fundamental pois reduz a placa 

bacteriana e aumenta a mineralização dos dentes. A escovagem deve ser realizada 

pelo menos duas vezes ao dia, sendo a escovagem dos dentes depois da última        

refeição e antes de se deitar a mais importante. Deve-se ter particular atenção na    

escovagem da transição do dente para a gengiva e dos espaços entre os dentes,    

sendo ainda importante escovar a  língua. 

A escova deve ser trocada a cada 3 a 4 meses. . A utilização de fio/fita dentária uma 

vez por dia, preferencialmente à noite, complementa a higiene oral. 

                                Técnica de Escovagem 

Inclinar a escova em direção à gengiva e escovar os dentes com 

movimentos horizontais ou circulares. 

Devem-se escovar 2 dentes de cada vez, fazendo-se cerca de 10 movimentos. 

Depois de escovar toda a superfície externa, deve-se escovar a 

superfície interna dos dentes. 

Proceder do mesmo modo para lavar os dentes do outro maxilar  

Escovar as superfícies mastigatórias dos dentes, com movimentos 

de vaivém. 

Depois deve-se escovar a língua, delicadamente. 

Por fim, deve-se passar o fio dentário nos espaços entre os dentes, com 

cuidado. 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Em relação à alimentação, 

é essencial reduzir o         

consumo de alimentos ricos 

em açúcar bem como     

restringir o consumo de algumas bebidas  

como as   gaseificadas, os  sumos  e o álcool, 

sobretudo entre as refeições. 

Se tem mais de 65 anos e      

beneficia do complemento     

solidário para idosos tem       

direito a cheque-dentista. 
 

Peça-o ao seu Médico de        
Família e melhore a sua saúde! 
 

Próximas visitas 
 

16/11 - O cerco do Porto (com 

visita ao coração de D. Pedro 

na Igreja da Lapa) 

30/11 - O Porto Subterrâneo e 

o maior rio da cidade (com 

descida aos túneis da Arca 

D’Água) 

08/12 - O Porto Judeu (com 

visita à maior Sinagoga da 

Península Ibérica) 

Visitas à cidade do Porto, com Joel Cleto 
 

A cidade do Porto, cidade em que muitos de nós nasceram, residem ou             

trabalham há muitos anos, é uma cidade fantástica mas talvez ainda algo        

desconhecida de muitos. 

Venha conhecer a sua cidade através deste programa de dez visitas ao Porto, 

organizado pelo ACeS Porto Ocidental e guiadas pelo historiador Joel Cleto, autor 

do programa televisivo "Caminhos da História" . 

As visitas estão programadas para ocupar  as manhãs dos dias agendados. 

Preço por pessoa: 12 euros/visita 

 

Saiba mais em: www.facebook.com/acesportoocidental 

                            www.acesportoocidental.wordpress.com 

Em caso de dúvida contacte através do e-mail: avoltadoporto@gmail.com  

Inscrições através do formulário online:  https://docs.google.com/forms/d/1z8pJPB

-G_OqYzxu4rWbrLsm2wre0pNedmxbxm3-wPMU/viewform 

Cuidar dos nossos dentes é cuidar de nós 

Os primeiros dentes (“dentição de leite”)    

podem surgir a partir dos 5 meses. É             

necessário cuidar dos dentes, assim que surge 

o primeiro. Nesta fase, basta colocar um    

pouco de pasta com fluor na escova, a 

quantidade equivalente ao tamanho de uma 

ervilha.  

A chupeta deve ser abandonada até cerca dos 3 anos de idade, para evitar  

alterações no desenvolvimento das arcadas dentárias. 

É importante estimular as crianças a aprenderem a escovar os “dentes de   

leite” de forma a melhor tratarem os dentes definitivos, que surgem a partir dos 

6 anos. 

Síndrome do biberão: Este tipo de cáries atinge        

crianças que são deitadas de noite com um biberão 

com leite ou bebida açucarada. A saliva tem           

inúmeras funções, sendo uma delas a manutenção de 

uma boa saúde oral. Durante o sono há uma            

diminuição significativa na sua produção e assim uma 

diminuição das defesas contra as bactérias que se encontram na boca. Assim 

se compreende porque é tão importante escovar os dentes antes de se deitar. 
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