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Pode desmotivar os indivíduos em relação
aos padrões adequados de alimentação e
higiene oral.

Pode aumentar a produção e a liberação do
hormônio cortisol, o qual pode levar à
diminuição da produção de saliva e da
capacidade de proteção contra infecções.

Pode estimular o consumo de álcool e
cigarros, podendo estar associado ao
desenvolvimento do câncer bucal.

A pandemia da COVID-19 pode ser estressante para a maioria das
pessoas, causando fortes emoções, como medo e ansiedade.

Sabe-se que o estresse pode contribuir de diversas maneiras para
o desenvolvimento de doenças bucais:

 



Diante do conturbado cenário que estamos
vivenciando, devemos adotar estratégias
para proteger nossa saúde, em especial a

saúde bucal. 

  Além do fator estresse, outras situações responsáveis
pelo aumento na incidência de cáries, perdas
dentárias, bruxismo, doenças periodontais, lesões
por herpes simples e câncer bucal são: 
   A interrupção parcial ou total dos atendimentos nos
serviços de saúde bucal e o fato de os pacientes terem
evitado procurar o cirurgião-dentista, temendo se
contaminar com o novo coronavírus.



Reduzir o consumo de doces e refrigerantes
e priorizar uma alimentação mais saudável

e rica em frutas e vegetais frescos:
 

...alimentos ricos em fibras (como laranja, maçã e cenoura)
promovem a autolimpeza dos dentes e evitam a formação

da placa bacteriana, causadora de cáries e gengivites.
 

Uma adequada ingestão de nutrientes, tais como ferro,
zinco, vitaminas A, C, E, B6 e B12, é fundamental para a

manutenção da função imune.



Garantir higiene oral, escovando os dentes
pelo menos 02 vezes ao dia, por 02 minutos.

Utilizar o fio dental no mínimo uma vez ao dia.
 

...de maneira geral, as escovas dentais devem ser trocadas pelo
menos a cada 03 meses. Especificamente para indivíduos com

COVID-19, essa troca deve ocorrer com maior frequência.



Manter a regularidade das consultas com o
cirurgião-dentista. Exames de rotina precisam
ser realizados para diagnosticar precocemente
alguma irregularidade e evitar problemas mais
graves no futuro! 

 

Por causa da pandemia, os odontólogos investiram
ainda mais nos protocolos de biossegurança em seus

consultórios e clínicas odontológicas, visando e
garantindo uma maior proteção e segurança aos

pacientes e à equipe de profissionais.



Realizar exercícios físicos, praticar meditação
e até mesmo procurar ajuda profissional
especializada, como meios de amenizar o

estresse durante esse difícil período.
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