SAÚDE BUCAL
Cuidados • Problemas • Tratamento • Dicas

A saúde começa pela boca
A saúde literalmente começa pela boca. Seja pelo alimento
que comemos ou pela forma que cuidamos da higiene bucal.
A falta de atenção ou negligência com a saúde dos dentes
pode desencadear uma série de problemas no organismo,
podendo até mesmo causar doenças.
Muitas pessoas ainda tratam desse assunto como uma questão
apenas estética, acreditando que dentes brancos e alinhados
são o suficiente. Mas a saúde bucal vai muito além e deve ser
uma preocupação em todas as idades.
Para orientar sobre os cuidados necessários do nascimento à
fase idosa, desenvolvemos este material.
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Primeira infância
A higiene bucal deve começar logo depois do nascimento.
Até os dois anos, a mãe ou a pessoa responsável por cuidar da
criança deve usar um tecido limpo ou uma gaze umedecida
em água filtrada para realizar a limpeza da boca do bebê.

A escovação é indicada a partir do surgimento do primeiro
dente de leite, com creme dental sem flúor, que, se engolido,
pode causar problemas à saúde da criança.

Dicas importantes
f Amamente a criança pelo menos até

os seis meses.
f Evite o uso de açúcar e mel para
adoçar os alimentos.
f O uso de bicos e chupetas não é recomendado.
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a ocorrência de doença periodontal.

Dos 2 aos 9 anos
De 2 a 9 anos, a escovação deve ser realizada pelo menos quatro
vezes ao dia, em especial após as refeições. É recomendável o
uso de pequena quantidade de creme dental.

Adolescência
Nesta fase é comum a ocorrência de cáries e
traumas com fraturas dos dentes. Então é preciso
redobrar os cuidados.

Outro hábito que pode surgir nessa fase da
vida é o cigarro. É preciso que os pais estejam atentos
e orientem os filhos sobre os danos: mau hálito,
manchas nos dentes, doença nas gengivas, além de
ser um fator de risco para Câncer da cavidade oral.
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Fase adulta
Os adultos precisam ficar atentos às manifestações bucais
associadas às doenças crônicas, como Diabetes, que favorece
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A escovação e uso diário do fio dental são
fundamentais para o controle da placa
bacteriana, evitando assim doenças nas
gengivas e na raiz do dente.

O cigarro deve ser sempre evitado, pois fumantes tem maior
incidência de perda dentária, doença periodontal e também
corre risco de desenvolver Câncer de boca.
As consultas ao dentista devem ser periódicas.

Atenção redobrada na fase idosa
A saúde bucal dos idosos ainda é muito delicada no Brasil.
Dados do Ministério da Saúde revelam que 90% deles têm
problemas que podem levar à perda de dente.
A falta de informação sobre os cuidados básicos contribui
para que os idosos não adotem os hábitos de higiene corretos,
o que, por consequência, pode ocasionar desde mau hálito até
dificuldades para mastigar e engolir os alimentos.
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Na consulta ao dentista, o idoso deve informar sobre o estado
de saúde, como por exemplo, se é portador de Diabetes,
hipertensão arterial ou qualquer outra doença que exija um
cuidado especifico e, ainda, e se faz uso de medicamentos.
Na terceira idade, os problemas bucais mais comuns são a
cárie e a doença periodontal. Pode ocorrer com frequência o
sintoma de boca seca (xerostomia), que aumenta a incidência
de cárie. A falta ou diminuição da saliva pode comprometer,
também, a adaptação ao uso de próteses dentárias.

Pacientes idosos, geralmente fazem uso de muitos remédios,
o que diminui o fluxo salivar. Para evitar cárie a doença
periodontal é preciso uma escovação mais criteriosa e uso de
fio dental sempre.

bactérias e causar sangramento gengival. As móveis podem
provocar cárie na raiz dos dentes em virtude dos grampos
que podem estar partidos ou de fratura nos dentes, que irão
modificar a adaptação da prótese, ocasionando danos ao
paciente.

Próteses totais devem ser trocadas de três a cinco anos, pois
é comum os dentes se desgastarem ou perderem o corte,
comprometendo a mastigação.
A recomendação é uma consulta semestral com o dentista
para avaliação geral.

Outro hábito importante na higiene bucal é o uso de um
limpador adequado para a língua, de preferência os de
plástico, pois permitem uma limpeza melhor, auxiliando na
prevenção de pneumonia aspirativa.

Os idosos que utilizam prótese fixa ou móvel devem ter
cuidados específicos. As próteses fixas podem acumular
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Problemas bucais mais comuns
Aftas
Tudo começa com um incômodo na região da boca, seguido
de ardência e queimação ao falar ou comer qualquer tipo de
alimento. Às vezes a dor é tão intensa que até beber água fica
difícil. Esses são os sintomas clássicos da afta, que dificilmente
aparece sozinha.

Essa é uma doença comum que ocorre em até 20% da
população. A causa exata ainda é desconhecida. Os fatores que
desencadeiam a lesão são estresse, fadiga, cortes acidentais na
boca, mudanças hormonais, perda de peso repentina, alergia
a alimentos, deficiências de vitamina B12, ferro e acido fólico.
Há histórico familiar em 30 a 40% dos pacientes.
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Herpes
O herpes simples é uma infecção causada pelo contato com
um vírus que atravessa a pele e se instala no organismo de
forma oculta, até que seja reativado.

A ativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores,
como exposição solar intensa, fadiga física e mental,
estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam
a resistência orgânica. Algumas pessoas têm maior
probabilidade de apresentar os sintomas do herpes. Outras,
mesmo em contato com o vírus, nunca desenvolvem a doença.

Candídiase oral ou “sapinho”
Esta é uma doença muito comum, especialmente em idosos
e bebês. Embora não seja grave, ocorre com certa recorrência
e causa desconforto, dor e ardência.
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Tratamento
Uma boa alimentação é fundamental para manter o sistema
imunológico fortalecido, além da adequada higienização
bucal.
O tratamento vai depender de cada caso, o medicamento
pode ser de uso local (na forma de cremes ou soluções) ou de
uso oral, na forma de comprimidos. As aftas cicatrizam em
torno de 15 a 20 dias.

Em qualquer fase da vida é importante cuidar da saúde
bucal, consultando o dentista pelo menos duas vezes ao ano,
para verificação de placas bacterianas, cáries e distúrbios de
oclusão.
A prevenção e o autocuidado são os melhores caminhos para
uma boca saudável.
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Qual é a escova certa?
Para dentes pequenos, escova de dente pequena. Para
dentes grandes, escova de dente grande. Certo? Não, errado.
Qualquer que seja o tamanho dos seus dentes, a escova precisa
alcançar todos os lados e cantinhos. Somente as escovas com
cabeça pequena conseguirão fazer uma boa limpeza - e isso
vale principalmente para os dentes do fundo, mais difíceis de
alcançar. Ah, mais uma coisa: não esqueça do fio dental. Ele
melhora a saúde da gengiva e previne o sangramento.
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