DÚVIDAS FREQUENTES
SOBRE SAÚDE ORAL

CUIDAR DA SUA SAÚDE ORAL
DEVE SER UMA PRIORIDADE!
Para além de cuidar de si e da sua Saúde
em geral, deve cuidar também da sua
Saúde Oral. Por outras palavras, tomar
conta da sua Saúde Oral é muito mais
do que escovar os dentes frequentemente,
passar fio dentário ou visitar o seu dentista
regularmente. Com este pequeno guia,
queremos alertá-lo para 10 dúvidas
que deve ter em conta quando pensa
em cuidados com a sua Saúde Oral.

A VIAGEM ATÉ
AO SEU DENTISTA!
Tenho medo, não quero ir, acho que
vou adiar... parece-lhe familiar? Quantas
são as desculpas que as pessoas
inventam para não irem ao dentista?
A pensar nisso, criamos este guia para
desmistificar os medos e receios que
tanto atormentam cada paciente antes
da sua consulta.

O que pode esperar
de uma visita de rotina
ao seu dentista?

A) AVALIAÇÃO DENTÁRIA COMPLETA

É realizada uma avaliação completa à sua dentição
para diagnosticar qualquer tipo de problemas que possa
ter, sendo uma análise cuidada para responder mais
eficazmente às suas necessidades.
B) EXAME RAIO-X

Não se assuste! Realizar um raio-x é tão simples
que nem dá conta. Ajuda o seu dentista a analisar mais
profundamente a sua estrutura óssea dentária e a
verificar se existem problemas dentários mais graves.
No fundo, será o melhor instrumento para começar
a reabilitar a sua Saúde Oral.
C) PLANO DE TRATAMENTO

Realizada a avaliação médica e efetuado o raio-x,
a nossa equipa médica, mediante os resultados, define
qual o melhor plano de tratamento para as suas
necessidades dentárias. Este Plano de Tratamento
é explicado e qualquer dúvida que tenha é esclarecida.
Posto isto, ainda acha que deve ter
medo de ir a uma simples consulta
de rotina com o seu dentista?

AS 10 DÚVIDAS
MAIS FREQUENTES
SOBRE SAÚDE ORAL
Agora que deixámos o medo
para trás, comecemos a pensar
nas dúvidas que possa ter
sobre Saúde Oral.

Quantas vezes por ano devemos
realizar um Check-up dentário/consulta
de rotina no dentista?
As visitas ao Médico Dentista
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devem acontecer de 6 em 6 meses.
No entanto, ambos podem sugerir
visitas mais regulares, se houver
necessidade de maior controlo.

Como prevenir abcessos dentários,
gengivas inchadas ou dores de dentes?
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A melhor forma de prevenir doenças
dentárias é reforçar os seus hábitos
de Saúde Oral com uma correta
higienização, um estilo de vida saudável
e uma alimentação equilibrada. Estes
são os passos para evitar problemas
dentários mais graves.

Quais são as melhores
práticas para cuidar dos nossos
dentes no dia a dia?
Desde pequeninos que devemos
ter comportamentos de higiene
oral constantes. Se queremos
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manter a saúde da nossa

dentição convém ter hábitos
recorrentes, tais como:

• Escovar corretamente os dentes após cada refeição
• Utilizar fio dentário no mínimo 1x ao dia
•Utilizar elixires com flúor
• Evitar alimentos com elevado teor de açúcar
• Ter uma alimentação cuidada
• Comer regularmente frutas e vegetais.
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas
• Não fumar

Retirar ou não retirar os dentes do siso?
Muitos são os pacientes que colocam
diversas questões sobre os dentes do
siso. Se estes “nascerem para dentro”
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procure a ajuda do seu dentista. A decisão
de retirar ou não depende da avaliação
realizada pelo seu dentista, caso os

dentes comprometam ou não a sua
estrutura maxilar.
O Mau Hálito é um problema
de Saúde Oral?

A resposta é sim. O Mau Hálito afeta
cerca de 30% da população mundial!
Já ouviu falar em halitose? Talvez não,
mas certamente sabe o que é o mau hálito.
A halitose consiste numa alteração
anormal do hálito, que se torna
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desagradável. No entanto, se o problema
for persistente ou muito frequente
convém investigar, uma vez que pode
significar algum problema dentário.

Tratamentos Dentários estéticos
(Ex. Branqueamento) podem ser realizados
por qualquer pessoa?
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No caso de Branqueamentos, apesar
de apresentarem resultados muito
satisfatórios e quase imediatos, deve pedir
a opinião ao seu dentista para esclarecer
qualquer tipo de dúvida que tenha. Por
outras palavras, após ser realizada uma
avaliação à sua estrutura dentária e aos
seus hábitos, pode começar a pensar em
tratamentos dentários estéticos.

Por que razão se realiza um Raio-x?
O termo pode assustar e ser um primeiro
entrave para o paciente realizar a sua
consulta de rotina. Contudo, e como
já referimos, serve para analisar mais
profundamente a estrutura oral do
paciente, pois permite ver partes que não

07

são visíveis na avaliação clínica. Permite
ao dentista ser mais assertivo no plano
de tratamento para a recuperação do
paciente.

As doenças crónicas (Ex. Diabetes) são um
obstáculo para a minha Saúde Oral?
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Quando falamos em pacientes com Diabetes,
convém sempre ter um historial clínico e a

opinião do médico de família. Desta forma,

salvaguardamos qualquer impedimento que
possa existir com algum procedimento dentário
que possa ser necessário realizar.

Check-up dentário/Consulta de Rotina
têm algum custo associado?

09

Nas clínicas Swiss Dental Services,
as consultas de avaliação
não comportam custos para
o paciente e incluem:
• Avaliação dentária completa
•E
 xame Raio-X
• Plano de tratamento

Por que devo considerar a colocação
de Implantes Dentários como solução?
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A colocação de Implantes Dentários é um

tratamento indolor, que apresenta uma taxa
de sucesso superior a 95%. É o passo ideal
para a substituição da dentição em falta.
Restaura a função mastigatória, a dicção
e a “beleza” do Sorriso.

Ok, mas para além disto, quais são as
vantagens de colocar Implantes Dentários?
Na Swiss Dental Services oferecemos diversas
soluções em Implantologia.
Se lhe faltam poucos dentes a solução que
recomendamos é a colocação de Implantes
Dentários Unitários. É uma solução simples, rápida
e com resultados práticos.
Para conhecer melhor a nossa solução para a
colocação de Implantes Dentários Unitários visite
– www.cartaodentalpremium.com.

JÁ CONHECE AS DIFERENÇAS?
Próteses removíveis
• Não é fixa! Há o perigo de cair.
• Surgem dificuldades na mastigação.
• Pode causar dor e irritação na gengiva.
• Existe um desconforto ao comunicar.
• Provoca vergonha ou insegurança em quem a usa.

Implantes Dentários
• Conforto. Poderá comer, falar e sorrir
com toda a normalidade.
• Estética. Ninguém vai conseguir distinguir
que colocou Implantes Dentários.
• Longevidade. Com cuidados diários os implantes
Dentários duram muitos anos.
• Proteção. Os Implantes Dentários protegem
os dentes e a estrutura óssea.
• Higienização. Tão simples como a dos dentes naturais.

“Mas, no meu caso, eu tenho
necessidade de uma prótese!
No caso de necessitar
de uma intervenção mais completa para
reabilitar a sua Saúde Oral, conheça a solução
ROTA®: Reabilitação Oral Total Avançada.
Que lhe vai permitir:
. Reabilitação da estrutura óssea e estética facial.
. Restituição da capacidade mastigatória.
. Substituição da dentição natural.
. Manutenção da integridade dos restantes dentes.
. Melhoria na confiança, autoestima e convívio social.

ROTA®: Reabilitação Oral Total Avançada
é um novo conceito para a reabilitação
da Saúde Oral através da colocação de
Implantes Dentários. É a solução para
todos aqueles que procuram um Antes
e um Depois para a sua Saúde Oral!
Para conhecer melhor esta solução
visite www.pnid.pt

DEIXE AS DÚVIDAS
DE LADO E FAÇA MAIS
PELA SUA SAÚDE ORAL.
Este guia destina-se a promover
a compreensão e um conhecimento
geral sobre Saúde Oral. Em caso de
dúvidas procure sempre o conselho
do seu dentista.
Relembramos que este guia não é
um substituto para o aconselhamento
profissional, diagnóstico ou tratamento
que possa estar a precisar.

SAIBA MAIS JUNTO DOS NOSSOS
EXPERTS EM IMPLANTOLOGIA!
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