
Nos últimos anos a busca pela qualidade de vida e os cuidados com a 
saúde aumentaram significativamente. O acesso mais fácil e rápido à 
informação foi um dos responsáveis pela maior preocupação com 
alimentação, com a prática de exercícios, físicos e com o corpo. No 
entanto, quando o assunto é saúde da boca e dos dentes, a dedicação já 
não é tão efetiva.
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a prevenção e o controle da 
cárie entre adolescentes, adultos e idosos está entre os piores do 
mundo. Muitas pessoas acabam se esquecendo de cuidar da saúde 
bucal por achar que a escovação de no mínimo três vezes ao dia, os 
dentes brancos e posicionados corretamente são o suficiente. A saúde 
bucal não se reflete somente na beleza dos dentes. Além de ser uma 
ligação entre o meio externo e o nosso organismo, a boca é parte 
fundamental do funcionamento do sistema digestivo. 
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Placa bacteriana:

Câncer Bucal 
(neoplasia ou tumor maligno)

Endocardite: 

Cárie: 

Gengivite:

Tártaro: 

Doença Periodontal: 

Halitose

PRINCIPAIS AGRAVOS BUCAIS E SUAS
RELAÇÕES COM A SAÚDE GERAL

Uma camada de bactéria circula pela superfície dos dentes 
diariamente. Em contato com a saliva e os resíduos 
alimentares formam a placa bacteriana. O acúmulo de 
placa bacteriana é a causa de outros problemas bucais, 
como cárie, tártaro e doenças da gengiva.

É uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de 
células anormais. Estas células apresentam comportamento 
agressivo e incontrolável, determinando a formação de tumores. 
Elas invadem os tecidos e órgãos, podendo disseminar 
(metástase) para outras regiões do corpo. O câncer de boca é uma 
denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade bucal 
(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). 
O câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas e registra 
maior ocorrência no lábio inferior em relação ao superior, acomete 
principalmente tabagistas e os riscos aumentam quando o 
tabagista é também etilista.

É uma inflamação do revestimento interior liso do coração 
- o endocárdio - e das válvulas cardíacas, sendo mais 
frequentemente resultante de uma infecção causada por 
bactérias que invadem a corrente sanguínea; estas podem 
vir através de um abscesso dentário ou da manipulação de 
um canal.

Diabetes 
Doença provocada pela deficiência de produção e/ou de 
ação da insulina, que leva a sintomas agudos e a compli-
cações crônicas. O distúrbio envolve o metabolismo da 
glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves 
consequências. Uma das manifestações bucais do diabe-
tes é a doença periodontal (doença das gengivas), pois o 
diabético apresenta menor capacidade de defesa e 
reparação tecidual, ficando o indivíduo mais suscetível à 
periodontite.

Hipertensão
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o mais comum e 
importante fator de risco para a doença cardiovascular e 
tem, com esta, uma relação contínua e progressiva. O 
tratamento farmacológico da hipertensão poderá acarretar 
efeitos colaterais no meio bucal. Além disso, a terapia 
diversificada usada no tratamento dessa doença pode 
interferir direta ou indiretamente nos procedimentos 
odontológicos, devido às interações medicamentosas.

Partos Prematuros
Já está demonstrado cientificamente que infecções 
durante a gravidez podem causar abortos, partos prema-
turos e o nascimento de bebês com baixo peso. Assim, 
infecções provenientes da doença periodontal também 
poderiam prejudicar o bom desenvolvimento de uma 
gravidez saudável e o nascimento do bebê com peso 
normal e no tempo certo, segundo alguns autores.

É uma doença infecciosa e transmissível, causada por 
bactérias. Os microorganismos cariogênicos, em ambiente 
favorável, formam colônias que aderem ao dente 
constituindo a chamada placa bacteriana e acabam por 
promover uma desmineralização do esmalte dentário. 
Se este processo não for interrompido, a cárie se desenvolve, 
formando uma cavidade.

O acúmulo da placa bacteriana pode causar inchaço, 
inflamação e sangramento da gengiva, caracterizando 
a gengivite. Sem tratamento, a doença pode evoluir
para uma forma mais grave.

Quando a placa bacteriana não é removida regular-
mente pode endurecer e formar o tártaro, que só 
pode ser removido pelo dentista.

É caracterizada pela formação de bolsas na região entre os 
dentes e a gengiva causada por bactérias. A evolução da 
doença pode levar ao comprometimento das estruturas de 
fixação dos dentes e perda dentária precoce.

.

É uma alteração do hálito caracterizada pelo cheiro 
desagradável. Quando uma pessoa está com mau hálito é 
sinal de alguma disfunção orgânica, quando requer trata-
mento ou fisiológica. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), aproximadamente 40% da população mundial 
sofre de halitose. A causa geralmente está associada à 
existência de cáries e a má higiene bucal. Mas também 
pode ter outras origens, como respiratória (sinusite e 
amidalite), digestiva (erupção gástrica, úlcera duodenal), 
entre outras.



COMO PREVENIR E MANTER A 
SAÚDE NOS CICLOS DE VIDA:
ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE

Controle de hábitos perniciosos

A cárie na infância pode acometer, precocemente, crianças em fase inicial de erupção dos 
dentes e está quase sempre associada ao hábito de amamentação noturna, alto consumo de 
carboidratos fermentáveis e negligência na higiene bucal. O aleitamento materno proporciona o 
vedamento labial correto, fazendo com que os bebês mantenham uma respiração nasal, que é o 
padrão normal de respiração, e um posicionamento adequado de língua, importantes para o 
desenvolvimento das arcadas dentárias e da fala. Para que isso ocorra é preciso manter o bebê 
o mais vertical possível durante o aleitamento.Não introduzir precocemente o açúcar na dieta 
infantil. Na fase onde as crianças ainda não estão com hábitos alimentares prejudiciais
 instalados, deve-se estimular alimentação em horários regulares.

A puberdade é um período marcado pela transição da infância para a fase adulta. Clinicamente, 
durante a puberdade pode existir uma resposta exacerbada da gengiva, em áreas onde se 
depositam restos alimentares e formação de placa bacteriana. O acúmulo de placa nessa fase 
da vida pode gerar sangramento durante a mastigação ou a escovação. Alguns adolescentes 
não sofrem quaisquer alterações gengivais, entretanto algumas meninas. 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
As mudanças nos níveis de hormônio que ocorrem nas diferentes fases da vida das 
mulheres: puberdade, menstruação, gravidez e menopausa tornam as gengivas mais 
sensíveis; assim sendo, as mulheres apresentam cuidados especiais nas diversas fases 
da vida.

 

Algumas mulheres relatam que sua gengiva sangra e incha antes do período
menstrual, ou que apresentam aftas. Estes sintomas geralmente desaparecem no 
início da menstruação. Gravidez estudos mostram que muitas mulheres grávidas 
apresentam gengivas avermelhadas, inflamadas e com sangramento associadas ao 
aumento do número de microorganismos bucais, devido a mudanças hormonais 
características desta fase.

Nesta fase da vida devido às mudanças hormonais e uso de alguns medicamentos, 
algumas mulheres apresentam gengiva avermelhada ou inflamada, desconforto, 
sensação de ardência, sensação de alteração do paladar e boca seca.

Chupeta, dedo, posturas noturnas, respiração bucal.
A higiene bucal é iniciada com o nascimento dos primeiros dentes, que devem ser limpos com 
uma gaze ou uma fralda umedecida em água fervida ou filtrada. Quando erupcionarem os 
molares (dentes posteriores ou “do fundo”), deve-se iniciar o uso da escova, porque estes 
dentes têm algumas reentrâncias (sulcos) que impedem a limpeza adequada só com o uso de 
uma gaze ou mesmo fralda.

Cuidados pediátricos 
As consultas odontológicas devem iniciar quando nascerem os dentinhos, geralmente por 
volta dos seis meses de vida. Inicialmente, recomenda-se a higiene bucal com gaze e água 
filtrada. A partir da erupção do primeiro dente, já é possível usar uma ‘dedeira’, especialmente 
desenvolvida para higiene desses bebês. A escovação propriamente dita, com muito cuidado e 
suavidade, deve começar perto do primeiro aninho de vida. Ainda sem pasta de dentes comum, 
escova bem.

Nessa fase da vida também podem ocorrer 
cárie dentária e doença periodontal severa, 
que podem levar a perda dental. 
Hipersensibilidade dentinária devido à 
retração gengival também é comum.

Menstruação 

Menopausa 

ATENÇÃO À SAÚDE DO 
ADULTO, DO HOMEM 
E DO IDOSO



Não se esqueça de escovar os dentes depois das 
refeições. Se comer fora de hora e tiver uma escova 
de dente por perto faça-o novamente. Para a 
escovação, utilize uma pasta de dente pouco 
abrasiva, mas que contenha flúor em sua
composição. Use pouca quantidade. Escolha uma 
escova com cerdas macias, cabeça pequena para 
alcançar os dentes do fundo da boca e pontas 
arredondadas. Troque a escova a cada três meses, 
pois suas cerdas ficam gastas e pouco eficientes.
Faça movimentos circulares durante a escovação ou 
no sentido gengiva dente. Não se esqueça de 
escovar a língua, ela também fica suja com restos 
de comida e bactérias.

 
Além de ir periodicamente ao dentista, você também 
pode e deve fazer autoexame. Fique atento a: 

Sangramento; 

Vermelhidão nas gengivas ou manchas esbranquiçadas; 

 Lesões nas gengivas ou lábios que nunca cicatrizem;

Dentes com mobilidade;

Gânglios infartados (“ínguas”) ao redor do pescoço; 

 Aftas que persistam mais de 14 dias; 

 Gengivas amolecidas; 

 Retração da gengiva. 

Se notar quaisquer sintomas desses, relate-os ao 
dentista.

 

 

Esse transtorno incomoda mais do que possa 
parecer, ranger ou apertar os dentes enquanto 
dorme, além de prejudicar o sono, pode rachar ou 
desgastar o esmalte dentário. O bruxismo noturno 
é mais conhecido, mas o distúrbio também pode se 
manifestar durante o dia. Nesse caso, o transtorno 
se caracteriza por atividade semivoluntária da 
mandíbula de apertar os dentes. Para se prevenir, 
pratique exercícios físicos (o que faz bem para a 
saúde em geral!) e evite cafeína à noite. E não fume, 
é claro, o que faz mal para praticamente todo 
organismo.
 

 

DICAS IMPORTANTES PARA MANTER A SAÚDE BUCAL
USAR ÁGUADE ABASTECIMENTO PÚBLICO FLUORETADA; 
MEDIDAS DE AUTOCUIDADO E HIGIENE DENTAL : 
ESCOVAÇÃO, USO DO FIO DENTAL; 
USAR CREMES DENTAIS FLUORETADOS, SEMPRE EM PEQUENAQUANTIDADE; 
TER UMAALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA;
 FAZER USO MODERADO E RACIONAL DO AÇÚCAR; 
FAZER O AUTOEXAME; 
PROCURAR O SERVIÇO ODONTOLÓGICO.

Antes de iniciar a escovação, passe fio dental entre 
todos os dentes, desse modo você retira os restos 
de alimento que se depositam em locais onde a 
escova não pode alcançar. Faça isso pelo menos 
uma vez ao dia. Ao introduzir o fio dental, "abrace" 
o dente e puxe para fora. Repita o movimento no 
dente ao lado. Os tipos de alimentos ingeridos e a 
permanência deles na cavidade bucal podem 
provocar maior risco do aparecimento de cáries. 
Biscoitos e balas, por exemplo, são vilões da saúde 
bucal. A ingestão de água ao longo do dia é 
importante para manutenção do fluxo salivar, que 
tem função de limpeza fisiológica da boca. Por isso 
a escovação antes de dormir é tão importante, pois 
durante a noite há muito pouco fluxo salivar.

CUIDADOS COM HIGIENE BUCAL

Escovacão

Autoexame

Obsrvações Relevantes:
Bruxismo

Fio Dental:

    

As visitas ao dentista devem ocorrer pelo menos 
duas vezes ao ano. Dessa maneira, é possível 
detectar problemas bucais precocemente e garantir 
um tratamento acessível e indolor, caso seja 
necessário.

Não substituem a escovação, mesmo que alguns 
contenham substâncias que combatam a placa 
bacteriana (clorexidina, hexetidina ou triclosan). A 
maioria destes produtos causa efeitos secundários, 
como o escurecimento dos dentes e irritação da 
mucosa. Os enxaguatórios não devem ter álcool.
 

Visitas Regulares ao Dentista

Enxaguatórios Bucais


