
Dicas de como evitar o mau hálito



1) Escovação adequada 
dos dentes
Existe uma maneira correta de se escovar os dentes para acabar 
com a halitose, muitas pessoas acabam esquecendo da 
importância da escovação da língua e a utilização do fio dental 
após a escovação dentária.

É de extrema importância a limpeza correta da 
língua, pois nela também situam-se bactérias, 
que exalam o cheiro desagradável do mau 
hálito. A limpeza pode ser feita 
através de escovadores 
de língua, ou a parte de trás 
de sua escova dental.

A utilização do fio dental também deve ser feita, 
pois mesmo com uma boa higienização bucal, 
pedaços de alimento acabam ficando entre os 
dentes, assim causando o mau hálito.



2) Cuide de sua alimentação
Além da importância de que uma boa 
alimentação remete à uma pessoa 
saudável, a sua alimentação também 
reflete no seu hálito. Porque? Simples:

tudo que você consome é absorvido pela corrente sanguínea, 
podendo exalar alguns odores pelo suor e hálito. Além disso, 
alguns alimentos consumidos interferirem de 
uma maneira mais significativa no hálito do
que outros, por possuírem cheiros mais 
fortes como alimentos muito 
temperados, ou com ingredientes 
muito fortes.

Alimentos como verduras e frutas são 
indicados por possuirem mais água, 
diminuindo o risco de ficarem presos 
entre os dentes.



3) Hidrate- se
Nem sempre é possível fazer a higienização após todas as 
refeições, um bom método para evitar acumular alimentos 

nos dentes é tomar água após as 
refeições. A água evita que alimentos 
fiquem presos no 
dente, além de 
aumentar a 
produção de 
saliva e 
hidratar o 
organismo 
e a boca, 
prevenindo 
a formação 
de placa 
bacteriana.



4) Consultas regulares ao dentista
Ir regularmente ao dentista é de extrema
importância para manter uma boa 
saúde bucal, além do dentista poder 
fazer limpezas nos dentes para ajudar 
a manter uma 

boa higiene
bucal, ele 
que 
consegue 

avaliar quando alguma coisa 
não está certa com seus dentes, 
podendo apresentar soluções 
mais eficazes contra 
o mau hálito.



5) Balas e Chicletes sem Açúcar

porém é 
importante 
que sejam 
sem açúcar 
para evitar a 
cárie, já que o açúcar é um 
dos principais causadores 
da cárie.

Balas e chicletes sem açúcar são 
um coringa que não pode faltar 
na bolsa ou mochila de quem não
pára em casa, 
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