
SAÚDE BUCAL 

Você sabe quantos dentes de leite você tem?  
 
Vinte e quatro dentes de leite, que a partir dos 6 até os 12 anos, caem e são substituídos 
por outros permanentes. Mas não é porque vão cair que você não vai cuidar deles! Se 
estiverem cariados, tortos ou quebrados poderão comprometer a qualidade dos 
permanentes. Você sabia que a função fundamental dos dentes de leite é estimular o 
crescimento adequado dos ossos da face também?  
 
CÁRIE  
Você sabia que existe uma doença que ataca seus dentes? 
 
É a famosa cárie! Por isso, é muito importante escovar os dentes 3 vezes ao dia com 
creme dental com flúor prestando a atenção para não deixar restos de alimentos entre os 
dentes. Não deixe de cuidar logo da cárie, você pode ter uma dor muito forte e até 
perder o dente. A cárie também compromete a audição e seus dentes permanentes 
podem nascer tortos. Se cuide, a cárie não é brincadeira!  
 
Não lavou a mão? E agora?  
 
Os germes e as bactérias vão fazer uma festança e você pode ficar doente. E aí adeus 
brincadeira com os amigos! Não deixe de lavar as mãos depois de usar o banheiro, 
depois de mexer com o lixo, antes das refeições, depois de um espirro, depois de brincar 
com seu animal predileto. Se você mexeu em dinheiro não deixe para lá, cédulas podem 
conter até bactérias fecais! Uh já imaginou? Clique no link abaixo e imprima o quadro 
de controle!  

Como saber se tenho placa bacteriana nos dentes? 

Todos nós temos placa bacteriana porque as bactérias estão sempre presentes em nossa 
boca. As bactérias aproveitam os nutrientes contidos nos alimentos que ingerimos e 
aqueles contidos na saliva para se desenvolver. A placa causa as cáries quando os ácidos 
que ela produz atacam os dentes, o que acontece após as refeições. Sofrendo esses 
ataques repetidos, o esmalte dos dentes pode se desfazer e abrir caminho para a 
formação de cáries. Não sendo retirada, a placa bacteriana pode também irritar a 
gengiva ao redor dos dentes, causando gengivite (as gengivas ficam vermelhas, incham 
e sangram), periodontite e perda dos dentes.  

Cáries 

A Cárie é uma doença infecto-contagiosa degenerativa de origem multifatorial que 
destrói os dentes, seu principal agente etiológico é a bactéria Streptococcus mutans. 
As bactérias que se encontram normalmente na boca transformam os restos de alguns 
alimentos em ácidos; tais ácidos, (lático, acético, butírico, propiônico, etc) formados por 
um processo de fermentação, atacam os tecidos mineralizados do dente. 
Sua ação se dá através da degradação de açúcares e sua transformação em ácidos que 
corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor juntamente com o cálcio e um 
açúcar, chamado xilitol agem inibindo esse processo, contudo o flúor deve ser usado 
com moderação, devido a sua alta toxicidade. Além disso, quando não se escovam os 



dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na 
boca aderem-se aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme.  

Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácido, que por sua vez 
corrói o esmalte do dente formando uma cavidade, que é a cárie propriamente dita.Vale 
lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidratos 
fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídios intracelulares de reserva.
  

 

 

 

 

 

Como Evitar a Cárie 

• Escovar corretamente os dentes, massageando as gengivas, usando pastas 
dentais com flúor após as refeições (se tiver alergia ao flúor (rash), 
procure um creme dental com menos fluoreto, ou com outro tipo do 
composto, como o MFP ou o Fluoreto de Cálcio, ou ainda diminua a 
quantidade de creme.  

o Use o fio dental após as refeições e principalmente antes de dormir. O fio 
dental remove os restos de comida e a placa bacteriana nos locais onde a 
escova não chega.  

o Evitar o consumo freqüente de bebidas ou alimentos açucarados, 
principalmente aqueles que agridem os dentes, como os refrigerantes; se 
o consumo excessivo de açúcar não pode ser evitado, procurar fazê-lo 
logo após as refeições, escovando os dentes logo de imediato.  

o Não escove os dentes logo após o consumo de refrigerantes, como os 
mesmos "retiram" o esmalte, a escovação pode acabar desgastando-o. 
Espere pelo menos 15 minutos. (Cuidado! o pH da placa começa a cair 
após 5 minutos da ingestão de sacarose).  

o Deve-se procurar o dentista pelo menos uma vez a cada 6 meses; este 
poderá detectar inícios de cáries e dar orientações quanto às técnicas de 
escovação, uso de flúor,etc.  

Quais são os alimentos mais cariogênicos? Há alimentos que protegem contra a 
cárie?  
Os alimentos mais cariogênicos são os que apresentam açúcar na sua composição: os 
doces, as balas, os caramelos, os chocolates, os chicletes e os refrigerantes são exemplos 
desses alimentos. Existem alguns alimentos que escondem o açúcar na sua composição, 
como a mostarda e o ketchup. Todos esses alimentos podem ser consumidos, mas de 
maneira racional, isto é, junto às principais refeições, seguindo-se a escovação. A 
freqüência com que se come o açúcar é muito importante: quando você ingere açúcar, 
os seus dentes ficam expostos aos ácidos produtores de cárie durante 20 minutos; se 



você ingerir açúcar 5 vezes ao dia, os seus dentes poderão ficar expostos aos ácidos 
produtores de cárie durante 100 minutos! O açúcar também pode estar presente em 
medicamentos líquidos e xaroposos, portanto, após ingeri-los, é preciso escovar os 
dentes. A ingestão de farináceos e salgadinhos, principalmente entre as refeições, é um 
hábito considerado pouco saudável, quando se pensa em prevenção da doença e, 
portanto, deve ser evitado. Por outro lado, existem alimentos como o queijo e o leite 
que são considerados protetores dos dentes. Eles apresentam alto conteúdo de cálcio 
e fosfatos, que protegem contra a desmineralização do dente. Comer alimentos ricos em 
fibras, como cenoura, maçã, pepino, rabanete, e verduras em geral; eles são 
considerados "detergentes" naturais, pois estimulam mais a salivação e contribuem para 
a diminuição da acidez da boca.  

O mel ou o açúcar mascavo podem substituir o açúcar sem danos aos dentes?  
Esses alimentos são ricos em açúcares facilmente transformados em ácidos pelas 
bactérias cariogênicas. O hábito de adoçar alimentos ou lambuzar a chupeta com mel 
pode provocar lesões de cárie, portanto, deve ser evitado.  

CÁRIE 
Como se forma a cárie: As bactérias que se encontram normalmente na nossa boca 
transformam os restos de alguns alimentos nos dentes em ácidos; tais ácidos, formados 
por um processo de fermentação, atacam o esmalte do dente (a parte branca) 
corroendo-o e provocando a cárie e a inflamação da gengiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS SINTOMAS  
 
No início a cárie não causa dor porque só atinge o esmalte, que é a camada mais dura e 
menos sensível do dente; se não é tratada, a cárie avança em direção à dentina, camada 
mais profunda e sensível à dor; posteriormente, avança até à região do nervo do dente, 
causando a inflamação do mesmo (pulpite) e intensa dor; O que já era mal poderá ficar 
pior, caso não seja efetuado o tratamento adequado: poderão surgir abscessos dentários 
(bolsas de pús) e lesões ósseas.  

 



 

 
Como guerra é guerra, nada melhor do que conhecer o inimigo. Vamos lá:  

 

A cárie  acontece quando uma certa 
bactéria, muito chata por sinal, 
transforma os restos de alimentos que 
ingerimos, principalmente o açúcar, em 
ácidos prejudiciais aos dentes.  

Essa bactéria fica grudadinha com 
muitas outras sobre os dentes e ao 
redor das gengivas, formando uma 
película chamada placa bacteriana . 

 
Insistente e teimosa, essa placa se forma todos os dias. Os ácidos liberados pelas 
bactérias da placa atacam o esmalte dental  (a parte branca), até causar um 
"buraco", a famosa cárie, em um processo chamado desmineralização .  

Se não for tratada logo, a cárie começa a aumentar e a corroer o interior do dente, 
provocando dor. E não dá pra descuidar, porque as cáries atacam sem avisar.  

 
 



Sabia que a dieta tem tudo a ver com a 
cárie? É bom comer alimentos ricos 
em fibras , como cenoura, aveia, 
maçã, pepino e verduras em geral. 

Eles são verdadeiros desinfetantes, 
pois diminuem a acidez da boca, que 
também contribui para a cárie. 

E agora a parte mais difícil: evitar 
comer muito chocolate, balas, doces e 
refrigerantes_ ou seja, tudo que é rico 
em açúcar . Assim como a gente, os 
tais ácidos também adoram um 
docinho. 

 

 

 

Os dentes não querem saber de 
moleza: eles também precisam de 
exercícios. É verdade!  

Mas não precisa levá-los para a 
academia. A melhor ginástica para 
os dentes _ e também para as 
arcadas dentárias, onde eles estão 
confortavelmente instalados _ é 
mastigar alimentos duros , como 
maçã e cenoura crua. 

Se até os dentes gostam de ginástica, por que você vai ficar nessa preguiça toda, 
enrolando na hora de escovar os dentes?  

  


