
Quem acha que investir na 
escovação serve apenas para 
conservar um sorriso bonito 
nem imagina que ela é capaz 
de controlar o diabetes e até 
proteger o coração

boca!
A saúde 
começa pela
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cuide-se
saúde

E você, já 
escovou seus 
dentes hoje?

Você já deve ter ouvido falar que a boca é a porta de 
entrada para tudo o que acontece no organismo, certo? 
A afirmação é verdadeira e diz respeito tanto ao que 
comemos quanto às bactérias que ficam circulando por 
ali. Zelar pela saúde bucal com uma boa higienização é 
o primeiro passo para levarmos uma vida equilibrada. 
“Pesquisas mostram que 70% de todas as nossas doenças 
se originam na boca”, elucida Ana Kolbe, presidente da 
Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa dos Odores da 
Boca, em Salvador (BA).



 
SENTINELA 
DO CORPO

Não é só para falar e comer que ela serve. A boca 
também emite sinais de quando há algo de errado no 

organismo, já que é um reflexo da nossa saúde geral. Por 
ser muito sensível, a mucosa que reveste nossa língua, 
gengiva e interior das bochechas sofre modificações ao 

sinal de qualquer desequilíbrio em alguma parte do nosso 
corpo. Essas mudanças podem delatar problemas nos 
rins, no cérebro, anemias e até leucemias. Alterações 

súbitas de intensidade de cor, revestimento e 
formato indicam que está na hora de visitar 

um especialista.

Cuidados básicos
Para evitar problemas, a 

principal medida é ir ao dentista 
no mínimo uma vez a cada seis 
meses. E, entre essas consultas, 
faça sua parte em casa. Aposte 
na escova após cada refeição e 
finalize o processo com o uso do 
fio dental e de um enxaguante 
sem álcool, que não agride a 
mucosa da boca. Lembre-se de 
não aplicar muita pressão ao 
usar o fio e de que a solução deve 
conter flúor e ser incolor para 
não manchar os dentes. Após o 
ritual, não coma nem beba por 
aproximadamente 30 minutos. 
Manter a boca limpa previne 
cáries e a famosa inflamação na 
gengiva, a gengivite — que se não 
for controlada logo pode evoluir 
para a doença periodontal, uma 
condição que abala as estruturas 
ósseas responsáveis por suportar 
nossos dentes, podendo resultar 
até em queda. Tudo isso é causado 
por uma vilã bem conhecida:  
a bactéria. 

De olho nos 
inimigos

Sozinha ela não faz mal  
algum, mas em colônia tem um 
resultado devastador. Resquícios  
de alimentos após uma refeição 
são um prato cheio para elas,  
que os processam e se instalam  
na boca toda. Elas aderem ao 
dente, à gengiva e à língua.  
São as bactérias, na maioria  
das vezes, as causadoras do mau 
hálito, conhecido como halitose.  
“No fundo da língua temos a 
saburra lingual, composta por 
restos de alimentos, células 
descamadas e um aglomerado 
dessas malfeitoras”, enumera 
Ana Kolbe. A especialista também 

visto. Já foi comprovado que quem 
carrega alguns quilos a mais sofre com 
infecções mais frequentemente do que 
quem está no patamar do peso ideal. 
Outra coisa importante que devemos 
ter em mente é de que é aconselhável 
procurar o médico se qualquer ferida, 
mancha ou sangramento não se 
resolver espontaneamente em até 
uma semana. Fique de olho em sua 
gengiva: se ela estiver saudável, 

será rosada e com um aspecto de 
casca de laranja.

Além da boca
O prognóstico não 

seria tão ruim se todos 
esses problemas se 

limitassem a um 
espaço determinado. 

Você poderia até 
pensar que, se 

fosse o caso, 
algumas visitas 
semanais ou um 
procedimento 
realizado pelo 
especialista 

44    P E N S E  L E V E  |  A B R I L  2 0 1 2 A B R I L  2 0 1 2  |  P E N S E  L E V E    45

cuide-se
saúde

ensina que a 
maneira correta 
de higienizar 
esse órgão 
muscular é com o 
uso de limpadores 
próprios, em vez da 
escova, que  
não alcança direito 
sua base. 

E não podemos 
nos esquecer de outros 
fatores tão maléficos 
quanto esses micro-
organismos. “São eles: 
o fumo, o consumo de 
bebidas alcoólicas e o 
sexo desprotegido”, alerta 
Luciano Dib, cirurgião-
dentista, de São Paulo 
(SP). Isso porque a prática 
constante desses hábitos 
favorece o câncer de boca. 
“Não praticar essas atividades 
protege nossa mucosa de 
inflamações persistentes”, 
complementa. O sobrepeso 
também não é muito bem-

daria conta do recado e, talvez, 
um mês depois, estaria nova em 
folha. De fato, o odontologista pode 
ajudar com a realização de limpezas, 
mas chega uma hora em que as 
infecções na boca se tornam apenas 
a ponta do iceberg.

Se a saúde bucal for 
constantemente comprometida, as 
chances de as bactérias migrarem 
para outros cantos do corpo são 
grandes. E quando caem na corrente 
sanguínea o estrago pode ser 
irreversível. “Elas podem chegar 
às artérias do coração e causar 
um infarto, por exemplo”, alerta 
Luciano Dib. O mesmo vale para 
os problemas respiratórios ou um 
acidente vascular cerebral (AVC). 

Diabéticos 
em alerta

Outro cenário de risco envolve 
os portadores de diabetes. “É uma 
via de duas mãos. A alta taxa de 
açúcar no sangue agrava as doenças 
periodontais e essas, por sua vez, 
estimulam a liberação de mais 
glicose no sangue”, conta Elaine 
Cristina Escobar, coordenadora do 
curso de odontologia do Complexo 
Educacional FMU, em São Paulo  
(SP). Isso acontece porque os 
portadores da doença têm uma 
imunidade naturalmente baixa, 
o que favorece a instalação de 
bactérias na boca, desencadeando 
a infecção — a gengivite, que mais 
tarde evolui para a periodontite.  
O corpo tenta lutar contra os 

micro-organismos intrusos e manda 
células de defesa para o campo de 
batalha. Ao mesmo tempo, pede 
para o fígado quebrar seus estoques 
de glicogênio e liberar mais 
açúcar para abastecer essas 
células guerreiras. Aí, a 
hiperglicemia aparece. 
A boa notícia para os 
diabéticos é que, ao 
sanar as infecções 
originadas na 
região dos 
dentes e gengiva, 
a glicemia se 
estabiliza. Nesse 
caso, todo cuidado 
é pouco, já que 
essas pessoas são 
mais suscetíveis a 
complicações.

A ala feminina
As mulheres precisam ter 

um cuidado especial com sua 
higiene diária. Seus hormônios 
influenciam a maneira como 
o corpo responde a micróbios 
desconhecidos. Desde o começo da 
adolescência até a terceira idade, 
sofrem transformações bruscas, 
principalmente na mucosa da 
boca e nas glândulas salivares. 
Aliás, a gengiva tem uma relação 
direta com o estrogênio, que é o 
hormônio da menstruação e um dos 
hormônios da gravidez. 



“Nesses períodos é normal observar episódios de 
inflamação e sangramento”, explica Luciano Dib. Por que 
isso acontece? O excesso desse hormônio circulante no 
corpo chega até a saliva e serve como nutriente para as 
bactérias da boca. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado, 
caso contrário, a gengivite aparece. 

E fique atenta: gestantes 
com inflamações constantes 
ou doença periodontal 
colocam em risco  
não apenas sua 
própria saúde, mas 
também a do bebê.  
A probabilidade de a 
criança nascer antes 
da hora se torna bem 
maior. “Ao lutar contra 
as bactérias da doença, 
o corpo interfere na 
musculatura uterina, levando 
a contrações prematuras”, 
explica Elaine. Além disso, a 
presença dessas malfeitoras no sangue e na placenta 
da mãe já foi relacionada com a deficiência de peso 
em recém-nascidos. Agora, na época da menopausa, o 
que pode acontecer é a redução do fluxo de saliva e, 
como consequência, a queda da proteção natural. A 
saída é conversar com um ginecologista para fazer a 
suplementação de hormônios ou até mesmo de saliva 
artificial. Durante esse período, a queda do hormônio 
pode induzir à osteoporose, que aumenta o risco de 
perda óssea na mandíbula, especialmente se as bactérias 
estiverem fazendo a festa na boca. 

Dieta pró-higiene
Apesar de ser o combustível do nosso gerador de 

energia, os carboidratos devem ser consumidos com 
cautela. “Seu excesso aumenta o acúmulo de placa 
bacteriana e cáries”, explica Victor Rogerio, odontologista 
da Universidade Federal de São Paulo (SP). Já uma 
alimentação rica em vegetais e frutas protege a mucosa 
de forma natural. Cenoura, tomate, mamão e frutas 
cítricas apresentam uma concentração grande de 
betacaroteno, um fitoquímico que zela por sua condição 
— inclusive reforça as defesas contra o câncer bucal. “Só 
não exagere nos ácidos, como o limão e o refrigerante. 
Em excesso, irritam a camada que reveste o interior da 
boca e desgastam o esmalte dos dentes, favorecendo o 
aparecimento de cáries”, explica Luciano Dib.

 
FAXINA GERAL

O jeito mais comum de escovar os dentes que 
vemos por aí são os movimentos para a frente, para 
trás e circulares. Infelizmente, essa fórmula acaba 

apenas espalhando a placa bacteriana por onde a escova 
passa. A melhor opção é posicionar as cerdas a 45 graus da 
gengiva e varrer os dentes, sempre em direção ao centro da 
boca. E lembre-se de reciclar a escova a cada três meses. 
Em um segundo momento, devemos usar os limpadores 
de língua, que devem ser usados em média três vezes ao 

dia. Raspe a superfície suavemente começando pela 
base e terminando na ponta. Esse processo exige 

um pouco mais de tempo do que estamos 
acostumados, mas garante que as 

bactérias sejam eliminadas. 

 
LEIA A BULA

Alguns medicamentos são capazes  
de reduzir o fluxo salivar, nosso detergente 

natural. Suas células de defesa e  
enzimas são responsáveis por nos proteger  

de doença periodontal, cárie e halitose.  
Mas, quando essa produção fica comprometida, 

a boca torna-se vulnerável. Por isso, antes  
de tomar qualquer remédio, inclusive  

os anticoncepcionais, converse  
com seu médico.

 
OS TIPOS DE 

PASTA DE DENTE
Hoje, os passeios pelos corredores do mercado exibem uma 

grande variedade delas. E, de fato, não são todas iguais. O ideal é 
comprar a que mais se adapta ao que você procura. Pessoas com 

sensibilidade, por exemplo, devem apostar naquelas desenvolvidas 
para criar uma barreira protetora contra ácidos e nas que previnem 

a erosão do esmalte dentário. Também é possível encontrar as 
que protegem a gengiva de infecções — uma ótima opção para 

quem tem problemas recorrentes de sangramento — ou 
as que auxiliam no tratamento de branqueamento. Basta 
ficar de olho no rótulo e optar pela que mais se adequa 

às necessidades do dia a dia. Mas atenção: se os 
problemas na boca persistirem por mais de 4 

semanas, mesmo com o uso da pasta, 
procure o dentista.
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