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SAÚDE ORAL 

NO IDOSO 

SAÚDE ORAL 

PARA TODA A VIDA 

Cada vez mais pessoas conservam os 

seus dentes por mais tempo. Para que tal 

aconteça deverá: 

 Visitar regularmente o dentista; 

 Realizar escovagem dentária a seguir 

às refeições; 

 Preferir alimentos saudáveis que aju-

dam a aumentar longevidade dos 

seus dentes; 

 Observar a sua boca regularmente e 

comunicar alterações ao seu médico; 

 Evitar produtos com tabaco (cigarros, 

cigarrilhas ou cachimbos). 

Os idosos que recebam o Complemento 

Solidário estão habilitados a “cheques-

dentistas” que dão acesso a um conjunto 

de cuidados de saúde oral. 

 

 

 

 

 

 
 



ENVELHECIMENTO 

Manter uma boa higiene oral contribui 

para ter dentes e gengivas saudáveis  

mas também para evitar doenças associa-

das (como por exemplo: doenças cardía-

cas, diabetes ou pneumonia). 

Com o avançar da idade, surgem diversas 

alterações ao nível da cavidade oral: 

 amarelecimento/escurecimento den-

tário; 

 desgaste dentário; 

 diminuição da sensibilidade dentária; 

 diminuição do fluxo salivar 

(associado a medicamentos). 

Estas alterações associadas a uma má 

higienização poderão levar a: 

 cáries; 

 periodontite; 

 mau hálito; 

 desconforto; 

 perda dentária (edentulismo). 

COMO ESCOVAR OS 

DENTES 

1: Usar uma escova macia e com tama-

nho adequado para alcançar todas as 

peças dentárias (de preferência adequada 

às limitações do idoso); 

2: Realizar movimentos circulares, suaves 

na zona de junção entre a gengiva e o 

dente; 

3: Limpar todas as superfícies dos dentes 

(incluindo superfície interna e superior/

inferior); 

4: Escove com calma, uma escovagem 

adequada demora 2 a 3 minutos; 

5: Escove a superfície da língua 

6: Use fio dental para limpar os espaços 

interdentários. 

 

AOS CUIDADORES 

Trate a saúde oral do idoso a seu cargo. 

1: Coloque-se por detrás do idoso de modo 

a realizar os movimentos explicados em 

“Como escovar os dentes”; 

2: Use uma escova macia, ou preferencial-

mente, uma escova elétrica; 

3: Faça com que o idoso enxague a boca 

com água morna. 

 

 

PRÓTESES DENTÁRIAS 

Cuidar da mesma forma que os dentes 

naturais, porque: 

 Placa bacteriana e tártaro surgem nas 

próteses; 

 Escove as peças dentárias e as gen-

givas com uma escova macia sem 

magoar; 

 Pode submergir a prótese dentária 

em produtos de limpeza adequados 

de modo a facilitar a sua limpeza. 

 

MESMO COM O USO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS É 
FUNDAMENTAL A VISITA 

REGULAR AO SEU DENTISTA 


