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Alimentação e saúde bucal
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Saúde e Qualidade de Vida

Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar
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diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.
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Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Matérias Relacionadas:

4 Mitos e Verdades Sobre Saúde Bucal das Crianças A

alimentação tem influência na saúde dos olhos? Como o

estresse e a ansiedade podem afetar nossa saúde

bucal? Setembro Amarelo: boa alimentação é um

reforço para a saúde mental

Comece a digitar e pressione o Enter para buscar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -
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CROSP - CRO-SP
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Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso saudável
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Autor: Da assessoria

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).
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A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maçã - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

9
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proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Alimentação e saúde bucal
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A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são
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excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.
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Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

13



Veículo: Jornal Sepitiba Estado: Rio de Janeiro
Data: 16/10/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso saudável
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A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

Artigos relacionados

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.
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Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maçã - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.
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Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Fonte: Internet

0 3.386 4 minutos de leitura

Mostrar mais

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Dia do Professor
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Convívio diário dos mestres com alunos, familiares e

responsáveis também se estende à promoção da saúde

bucal

Os professores do Ensino Fundamental são

profissionais que têm acesso ao convívio diário com as

crianças por vários anos, estabelecendo vínculos

afetivos não só com os alunos, mas também com

familiares ou responsáveis pelas crianças. Eles são,

sem dúvidas, as pessoas de maior contato com as

crianças depois da família.

Este contato permite possibilidades diversas, inclusive

de auxiliar na promoção da saúde bucal de crianças e

adolescentes. Convenientemente preparados, os

professores podem observar possíveis problemas de

saúde bucal das crianças e alertar os pais sobre a

necessidade de levá-los ao Cirurgião-Dentista.

Trabalhar a prevenção de doenças bucais nas salas de

aula e ambiente escolar não é apenas possível, mas

também necessário, como observa o Cirurgião-

Dentista, professor titular do Departamento de Política,

Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (USP) e membro da

Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Paulo

Frazão.

Segundo ele, a ação está prevista no Programa Saúde

na Escola instituído em 2007. Entretanto, muitas

escolas, em centenas de municípios, não contam com

um trabalho planejado na forma de um programa com

ações sistemáticas de educação, prevenção, detecção

de necessidades de tratamento e o tratamento

propriamente dito na unidade básica de saúde mais

próxima, o que faz com que metade dos escolares

brasileiros aos 12 anos tenha pelo menos um dente

cariado não tratado e 1/3 tenha frequência insuficiente

de escovação dentária.

Contudo, Dr. Paulo destaca que, neste sentido, levando

em consideração os recursos que o professores já

possuem como educadores, eles podem auxiliar a

comunidade a buscar mais informações sobre as

necessidades de saúde bucal dos escolares e os

recursos disponíveis no município, a fim de ajudar a

estruturar, junto com a equipe de saúde, programas

integrados de promoção da saúde dos alunos. 'Esses

programas devem incluir medidas para tornar o

ambiente escolar um local promotor da alimentação

saudável, da atividade física, da saúde bucal etc. Como

educador, o professor pode reunir e disseminar

informações sobre as doenças mais comuns e as

formas mais apropriadas para sua prevenção'.

O especialista acrescenta ainda que é papel dos

dirigentes municipais e estaduais da educação e da

saúde apoiarem as atividades por meio da oferta de

estratégias de educação permanente e de recursos

didáticos e materiais para o desenvolvimento dos

programas e de seus conteúdos adaptados, conforme o

ciclo de aprendizagem e a faixa etária dos estudantes.

Ambiente de apoio mútuo

Para se ter ideia do quanto o ambiente escolar é
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importante também no sentido de promover a saúde,

inclusive bucal, basta lembrar que não é incomum que

problemas relacionados à fala, por exemplo, sejam

percebidos e apontados pelo professor no dia a dia com

os alunos.

Dr. Paulo observa que não apenas o professor, mas os

próprios colegas do(a) aluno(a) podem perceber

problemas de fala, troca de fonemas, produção

inadequada dos sons e dificuldades com as regras

fonológicas da língua. 'Além da aprendizagem formal e

informal, essas alterações podem prejudicar a

autoestima e o bem-estar emocional e social da

criança'.

Distúrbios de fala podem atingir entre 5% a 25% dos

alunos do ensino fundamental e podem ser um sinal

precoce de dificuldade de leitura /escrita no futuro,

contribuindo para as dificuldades de aprendizagem. 'Por

isso, é importante que a intervenção terapêutica seja

oportuna e adequada. A maioria dos casos é simples e

requer apenas a intervenção do fonoaudiólogo. Uma

frequência pequena de casos é complexa e poderá

envolver a equipe multidisciplinar, inclusive com

Cirurgião-Dentista'.

Em relação à saúde da dentição decídua e permanente,

Dr. Paulo explica que o professor pode ajudar no

planejamento das ações, tanto de educação e

prevenção, quanto das ações de detecção de

necessidades de tratamento e de programação do

tratamento propriamente dito na unidade básica de

saúde de referência. 'Em relação à educação existem

muitas informações sobre as principais doenças e

agravos bucais que ocorrem na infância, os fatores de

risco e de proteção mais importantes, entre outros

aspectos que podem ser inseridos no currículo escolar.

Quanto à prevenção das doenças bucais, a cárie

dentária é a principal causa de dor, perda dentária,

dificuldade para mastigar, falar, interagir com os colegas

e de absenteísmo dos escolares'.

O Cirurgião-Dentista lembra que os métodos

combinados de uso de fluoreto são, desde os anos

1980, o principal meio de prevenção das lesões de

cárie, destacando-se em nosso país o seu uso no creme

dental e na água de abastecimento público.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Alimentação e saúde bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).
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A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que
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ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Alimentação e saúde bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).
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A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que
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ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Saúde bucal dos idosos: prevenção é a melhor estratégia para envelhecer

bem

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Por CROSP ? Apex Agência

Cuidar da higienização bucal, fazer visitas regulares ao

Cirurgião-Dentista e manter uma vida saudável

praticando exercícios físicos garantem que a população

idosa envelheça bem e com saúde, desfrutando da

chamada 'aposentadoria fisiológica'.

Para a Cirurgiã-Dentista Dra. Tânia e Silva Pulicano

Larceda, mestre em Prótese Dentária, especialista em

Odontogeriatria e membro da Câmara Técnica de

Odontogeriatria do CROSP, fazer essa reserva

fisiológica na vida adulta e na transição para a terceira

idade faz toda a diferença. 'A chamada aposentadoria

fisiológica é aquilo que eu guardei, todas as minhas

reservas, tanto em termos físicos, emocionais e sociais

(como meus relacionamentos) para que eu envelheça

bem. Então, por exemplo, se eu cuidei bem dos meus

dentes, se fiz exercícios físicos, a tendência é que eu vá

envelhecer com dentes e com mais autonomia. Quanto

mais atividades eu fizer, melhor será meu

envelhecimento, especialmente em relação àquele que

não se preveniu ou que não fez essa reserva fisiológica'.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), 41% dos brasileiros com mais de 60

anos perderam todos os dentes, o que afeta a

alimentação e a qualidade de vida das pessoas idosas.

Prevenção

Segundo a Cirurgiã-Dentista, para prevenir a perda de

dentes é importante reforçar uma boa higiene bucal,

fazer uma escovação correta, o uso de fio dental, bem

como realizar visitas regulares ao Cirurgião-Dentista.

'Às vezes, o paciente não tem cárie, mas tem doença

periodontal, que é uma doença silenciosa que pode

comprometer a gengiva e os ossos, levando até mesmo

à perda dos dentes', explica.

Para prevenir essas doenças, portanto, é necessário

que o paciente tenha boas condições físicas e

cognitivas para executar a tarefa de fazer uma boa

higiene. Assim, caso ele tenha qualquer tipo de

comprometimento de suas funções, seja por alguma

redução motora adquirida ou deficiência por conta da

idade, condições neurológicas, entre outros fatores, ele

precisará do auxílio de terceiros para fazê-lo.

A especialista esclarece que o Odontogeriatra é uma

espécie de gerenciador do tratamento do paciente

idoso, podendo se encarregar parcial ou totalmente do

plano de ação escolhido. Ele tem até mesmo o papel de

ajudar e auxiliar a própria família do idoso,

encaminhando o paciente para diferentes especialistas

(dentro e fora da Odontologia), de acordo com as suas

necessidades.

Medicamentos

Outro aspecto ligado à saúde bucal dos idosos tem a

ver com os medicamentos que ele faz uso. Por isso, é

de extrema importância fazer uma boa anamnese para
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se conhecer todos os remédios que esse paciente toma

e seus possíveis efeitos. Muitas medicações, por

exemplo, podem causar hipossalivação, alerta a

Cirurgiã-Dentista.

'A saliva é um fator de proteção e é superimportante. É

comum que ela diminua um pouco com a idade, mas

existem algumas situações em que se pode identificar

uma diminuição da saliva diretamente ligada à questão

da medicação. O uso de alguns antidepressivos, por

exemplo, pode acarretar nessa diminuição salivar.

Contudo, esse paciente precisa desse tratamento, então

temos que encontrar outras soluções e alternativas. Em

algumas situações, é possível conversar com o médico

e substituir um medicamento por outro'.

Para amenizar esse quadro de hipossalivação, Dra.

Tânia recomenda maior ingestão de água e ainda diz

que, dependendo do caso, pode ser indicado o uso de

salivas artificiais e adesivos para pacientes que fazem

uso de próteses dentárias.

Em outros casos de hipossalivação, o paciente pode ter

alguma comorbidade e não saber, como é o caso de um

diabetes descompensado, assim como a halitose. Ao

perceber isso, o profissional encaminha esse paciente a

um especialista para que o diabetes seja controlado. 'É

uma via de mão dupla. O nosso trabalho muitas vezes é

em conjunto com uma equipe transdisciplinar', diz a

Cirurgiã-Dentista.

Consultas regulares

A prevenção da saúde bucal dos idosos é uma das

formas de se garantir de fato uma maior qualidade de

vida para eles. Para isso, é essencial manter as

consultas regulares com o cirurgião-dentista, pois ele

classificará o estágio de gravidade desse paciente e

indicará qual o seu período certo de retorno.

Dra. Tânia explica mais sobre esse assunto. 'A gente

classifica o paciente em alto, médio e baixo risco de

cárie ou doença periodontal. Então, o risco que esse

paciente tem define a frequência dele no consultório,

que pode ser maior ou menor. Se o paciente for

saudável, com autonomia e independente, a gente pode

ver essa pessoa com menor frequência. Agora, se esse

paciente tem alguma dependência, dificuldade motora

ou cognitiva, esse intervalo precisa ser diminuído para

evitar que ele chegue no consultório necessitando de

tratamento urgente. Então, tudo o que eu puder fazer de

preventivo, tanto no sentido de cárie e doenças

periodontais quanto na identificação precoce de lesões

bucais pré-cancerígenas, por exemplo, é

superimportante'.

Ela complementa que usa ferramentas no consultório

para fazer testes de rastreio e, assim, identificar

também se o paciente tem algum déficit cognitivo ou

depressão, o que pode alterar o planejamento do

tratamento.

Tratamento

O tratamento aos pacientes idosos pode ser feito em

clínicas Odontológicas adaptadas ou em home care

(atendimento residencial), explica Dra. Tânia. 'Tem o

paciente dependente, o parcialmente dependente e o

totalmente dependente'.

Para os pacientes que têm cuidadores, é necessário

que o cuidador seja orientado sobre como manter a

saúde bucal, além de sempre estar atento a lesões na

boca para reportar ao cirurgião-dentista.

Vale ressaltar que a capacidade de mastigação mantida

ou restaurada melhora a nutrição e o estado físico do

idoso, trazendo ainda mais benefícios à vida dele, além

do ganho da autoestima. Por isso, a prevenção é o

melhor remédio.

Fonte: CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP)

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,
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Por Elen Carla

Convívio diário dos mestres com alunos, familiares e

responsáveis também se estende à promoção da saúde

bucal

Os professores do Ensino Fundamental são

profissionais que têm acesso ao convívio diário com as

crianças por vários anos, estabelecendo vínculos

afetivos não só com os alunos, mas também com

familiares ou responsáveis pelas crianças. Eles são,

sem dúvidas, as pessoas de maior contato com as

crianças depois da família.

Este contato permite possibilidades diversas, inclusive

de auxiliar na promoção da saúde bucal de crianças e

adolescentes. Convenientemente preparados, os

professores podem observar possíveis problemas de

saúde bucal das crianças e alertar os pais sobre a

necessidade de levá-los ao Cirurgião-Dentista.

Trabalhar a prevenção de doenças bucais nas salas de

aula e ambiente escolar não é apenas possível, mas

também necessário, como observa o Cirurgião-

Dentista, professor titular do Departamento de Política,

Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (USP) e membro da

Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Paulo

Frazão.

Segundo ele, a ação está prevista no Programa Saúde

na Escola instituído em 2007. Entretanto, muitas

escolas, em centenas de municípios, não contam com

um trabalho planejado na forma de um programa com

ações sistemáticas de educação, prevenção, detecção

de necessidades de tratamento e o tratamento

propriamente dito na unidade básica de saúde mais

próxima, o que faz com que metade dos escolares

brasileiros aos 12 anos tenha pelo menos um dente

cariado não tratado e 1/3 tenha frequência insuficiente

de escovação dentária.

Contudo, Dr. Paulo destaca que, neste sentido, levando

em consideração os recursos que o professores já

possuem como educadores, eles podem auxiliar a

comunidade a buscar mais informações sobre as

necessidades de saúde bucal dos escolares e os

recursos disponíveis no município, a fim de ajudar a

estruturar, junto com a equipe de saúde, programas

integrados de promoção da saúde dos alunos. 'Esses

programas devem incluir medidas para tornar o

ambiente escolar um local promotor da alimentação

saudável, da atividade física, da saúde bucal etc. Como

educador, o professor pode reunir e disseminar

informações sobre as doenças mais comuns e as

formas mais apropriadas para sua prevenção'.

O especialista acrescenta ainda que é papel dos

dirigentes municipais e estaduais da educação e da

saúde apoiarem as atividades por meio da oferta de

estratégias de educação permanente e de recursos

didáticos e materiais para o desenvolvimento dos

programas e de seus conteúdos adaptados, conforme o

ciclo de aprendizagem e a faixa etária dos estudantes.
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Para se ter ideia do quanto o ambiente escolar é

importante também no sentido de promover a saúde,

inclusive bucal, basta lembrar que não é incomum que

problemas relacionados à fala, por exemplo, sejam

percebidos e apontados pelo professor no dia a dia com

os alunos.

Dr. Paulo observa que não apenas o professor, mas os

próprios colegas do(a) aluno(a) podem perceber

problemas de fala, troca de fonemas, produção

inadequada dos sons e dificuldades com as regras

fonológicas da língua. 'Além da aprendizagem formal e

informal, essas alterações podem prejudicar a

autoestima e o bem-estar emocional e social da

criança'.

Distúrbios de fala podem atingir entre 5% a 25% dos

alunos do ensino fundamental e podem ser um sinal

precoce de dificuldade de leitura /escrita no futuro,

contribuindo para as dificuldades de aprendizagem. 'Por

isso, é importante que a intervenção terapêutica seja

oportuna e adequada. A maioria dos casos é simples e

requer apenas a intervenção do fonoaudiólogo. Uma

frequência pequena de casos é complexa e poderá

envolver a equipe multidisciplinar, inclusive com

Cirurgião-Dentista'.

Em relação à saúde da dentição decídua e permanente,

Dr. Paulo explica que o professor pode ajudar no

planejamento das ações, tanto de educação e

prevenção, quanto das ações de detecção de

necessidades de tratamento e de programação do

tratamento propriamente dito na unidade básica de

saúde de referência. 'Em relação à educação existem

muitas informações sobre as principais doenças e

agravos bucais que ocorrem na infância, os fatores de

risco e de proteção mais importantes, entre outros

aspectos que podem ser inseridos no currículo escolar.

Quanto à prevenção das doenças bucais, a cárie

dentária é a principal causa de dor, perda dentária,

dificuldade para mastigar, falar, interagir com os colegas

e de absenteísmo dos escolares'.

O Cirurgião-Dentista lembra que os métodos

combinados de uso de fluoreto são, desde os anos

1980, o principal meio de prevenção das lesões de

cárie, destacando-se em nosso país o seu uso no creme

dental e na água de abastecimento público.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Fonte: AI

CANAL DO LEITOR: FAÇA SUA RECLAMAÇÃO,

CONTATO, REIVINDICAÇÃO, SUGESTÃO E

DENÚNCIA PARA O PORTAL POÁ COM ACENTO

clicando aqui.

Receba as notícias em primeira mão no seu celular:

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em

nosso grupo do Portal de Notícias POÁ COM ACENTO,

e você receberá nossas notícias e reportagens. Click

aqui e faça sua escolha: WhatsApp - Telegram

O conteúdo Dia do Professor aparece primeiro em POÁ

COM ACENTO.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Convívio diário dos mestres com alunos, familiares e

responsáveis também se estende à promoção da saúde

bucal

Os professores do Ensino Fundamental são

profissionais que têm acesso ao convívio diário com as

crianças por vários anos, estabelecendo vínculos

afetivos não só com os alunos, mas também com

familiares ou responsáveis pelas crianças. Eles são,

sem dúvidas, as pessoas de maior contato com as

crianças depois da família.

Este contato permite possibilidades diversas, inclusive

de auxiliar na promoção da saúde bucal de crianças e

adolescentes. Convenientemente preparados, os

professores podem observar possíveis problemas de

saúde bucal das crianças e alertar os pais sobre a

necessidade de levá-los ao Cirurgião-Dentista.

Trabalhar a prevenção de doenças bucais nas salas de

aula e ambiente escolar não é apenas possível, mas

também necessário, como observa o Cirurgião-

Dentista, professor titular do Departamento de Política,

Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (USP) e membro da

Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Paulo

Frazão.

Segundo ele, a ação está prevista no Programa Saúde

na Escola instituído em 2007. Entretanto, muitas

escolas, em centenas de municípios, não contam com

um trabalho planejado na forma de um programa com

ações sistemáticas de educação, prevenção, detecção

de necessidades de tratamento e o tratamento

propriamente dito na unidade básica de saúde mais

próxima, o que faz com que metade dos escolares

brasileiros aos 12 anos tenha pelo menos um dente

cariado não tratado e 1/3 tenha frequência insuficiente

de escovação dentária.

Contudo, Dr. Paulo destaca que, neste sentido, levando

em consideração os recursos que o professores já

possuem como educadores, eles podem auxiliar a

comunidade a buscar mais informações sobre as

necessidades de saúde bucal dos escolares e os

recursos disponíveis no município, a fim de ajudar a

estruturar, junto com a equipe de saúde, programas

integrados de promoção da saúde dos alunos. 'Esses

programas devem incluir medidas para tornar o

ambiente escolar um local promotor da alimentação

saudável, da atividade física, da saúde bucal etc. Como

educador, o professor pode reunir e disseminar

informações sobre as doenças mais comuns e as

formas mais apropriadas para sua prevenção'.

O especialista acrescenta ainda que é papel dos

dirigentes municipais e estaduais da educação e da

saúde apoiarem as atividades por meio da oferta de

estratégias de educação permanente e de recursos

didáticos e materiais para o desenvolvimento dos

programas e de seus conteúdos adaptados, conforme o

ciclo de aprendizagem e a faixa etária dos estudantes.

Ambiente de apoio mútuo
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Para se ter ideia do quanto o ambiente escolar é

importante também no sentido de promover a saúde,

inclusive bucal, basta lembrar que não é incomum que

problemas relacionados à fala, por exemplo, sejam

percebidos e apontados pelo professor no dia a dia com

os alunos.

Dr. Paulo observa que não apenas o professor, mas os

próprios colegas do(a) aluno(a) podem perceber

problemas de fala, troca de fonemas, produção

inadequada dos sons e dificuldades com as regras

fonológicas da língua. 'Além da aprendizagem formal e

informal, essas alterações podem prejudicar a

autoestima e o bem-estar emocional e social da

criança'.

Distúrbios de fala podem atingir entre 5% a 25% dos

alunos do ensino fundamental e podem ser um sinal

precoce de dificuldade de leitura /escrita no futuro,

contribuindo para as dificuldades de aprendizagem. 'Por

isso, é importante que a intervenção terapêutica seja

oportuna e adequada. A maioria dos casos é simples e

requer apenas a intervenção do fonoaudiólogo. Uma

frequência pequena de casos é complexa e poderá

envolver a equipe multidisciplinar, inclusive com

Cirurgião-Dentista'.

Em relação à saúde da dentição decídua e permanente,

Dr. Paulo explica que o professor pode ajudar no

planejamento das ações, tanto de educação e

prevenção, quanto das ações de detecção de

necessidades de tratamento e de programação do

tratamento propriamente dito na unidade básica de

saúde de referência. 'Em relação à educação existem

muitas informações sobre as principais doenças e

agravos bucais que ocorrem na infância, os fatores de

risco e de proteção mais importantes, entre outros

aspectos que podem ser inseridos no currículo escolar.

Quanto à prevenção das doenças bucais, a cárie

dentária é a principal causa de dor, perda dentária,

dificuldade para mastigar, falar, interagir com os colegas

e de absenteísmo dos escolares'.

O Cirurgião-Dentista lembra que os métodos

combinados de uso de fluoreto são, desde os anos

1980, o principal meio de prevenção das lesões de

cárie, destacando-se em nosso país o seu uso no creme

dental e na água de abastecimento público.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar
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diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.
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Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável (Foto: CROSP)

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar
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diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.
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Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).
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A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a
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proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Confira 6 dicas para garantir o seu melhor sorriso
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Especialista destaca as principais orientações para uma

expressão mais alegre e saudável

O sorriso saudável e bonito é importante tanto para a

saúde geral quanto para a autoestima. A Cirurgiã-

Dentista e secretária da Câmara Técnica de Dentística

do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Ana Paula Tanko de Vasconcellos,

lembra que um sorriso bonito é muito mais que dentes e

gengivas saudáveis, pois ele contribui diretamente para

a harmonia da face e para a saúde geral do indivíduo,

refletindo diretamente sobre seu bem-estar físico,

mental e social e promovendo a autoestima e a

qualidade de vida.

Com o objetivo de contribuir para a saúde bucal e

conquistar aquele sorriso perfeito e feliz de orelha a

orelha, a especialista reuniu 6 dicas que vão desde os

cuidados básicos e essenciais até as alternativas que

melhoram o sorriso esteticamente. Confira abaixo:

1) Cuide de sua higiene bucal todos os dias

Manter uma rotina de higiene ainda é a melhor forma de

ter um sorriso bonito e saudável. Escovar os dentes

todos os dias após cada refeição, utilizando escovas de

cerdas macias e de tamanho adequado com creme

dental com flúor, diminui o risco de desenvolvimento de

doenças dentárias e problemas de saúde bucal. A

complementação da escovação com fio dental entre os

dentes e o uso de enxaguantes bucais é primordial,

principalmente antes de dormir, pois durante o sono a

produção de saliva diminui drasticamente, facilitando a

proliferação de bactérias causadoras de cárie e doenças

gengivais.

2) Mantenha uma alimentação equilibrada

A ingestão de água e de alimentos ricos em fibras como

frutas, verduras e legumes crus contribuem para a

limpeza mecânica da cavidade bucal e para a

manutenção de seu pH, estimulando a salivação e

promovendo hidratação celular. Dra. Ana Paula

aconselha a evitar o consumo de refrigerantes e doces,

principalmente entre as refeições, pois eles contêm

ácidos e açúcares em sua composição que prejudicam

o esmalte dental e agridem a sensibilidade de dentes

que estejam abrasionados, com erosão ácida ou com

exposição radicular. 'Vale lembrar que, segundo o

Ministério da Saúde, o consumo de álcool, o fumo e a

má alimentação têm relação direta com a incidência de

doenças e problemas de saúde bucal'.

3) Faça tratamento ortodôntico, se necessário

Visite o Ortodontista para verificar como estão seus

dentes e se há necessidade de corrigi-los. Atualmente,

existem diversas modalidades de aparelhos

ortodônticos disponíveis no mercado que proporcionam

excelentes resultados. Vão desde aparelhos fixos (que

podem ser metálicos ou estéticos, convencionais ou

autoligáveis, vestibulares ou linguais) a dispositivos

removíveis (mecânicos, ortopédico-funcionais,

alinhadores e placas para bruxismo, apertamento ou

contenção de posicionamento dental). O tratamento

ortodôntico, segundo a Cirurgiã-Dentista, promove a

melhora estética da face e do sorriso pelo alinhamento
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dos dentes, visando também a saúde geral do paciente,

buscando a normalização de suas funções de

mastigação, respiração, deglutição e fonação,

contribuindo ainda para a prevenção do envelhecimento

dental e facial.

4) Invista no clareamento dental, se estiver insatisfeito

Um sorriso com dentes naturalmente claros contribui

muito para a beleza e a harmonia facial. O tratamento

de clareamento dental é um dos procedimentos mais

procurados nos consultórios odontológicos, pois além

de ter baixo custo, é rápido, seguro e praticamente

indolor. Mas vale ressaltar que não existe uma cor

natural correta para os dentes, o que existe é uma

grande variação da cor natural dos dentes para cada

indivíduo, que podem variar de mais claros a mais

escuros.

5) Fale sobre o uso de facetas com seu Cirurgião-

Dentista

Alguns pacientes precisam de tratamentos mais

invasivos para alcançarem dentes claros e bonitos,

como a confecção de facetas e laminados na parte

externa dos dentes, indicada para dentes escurecidos,

desgastados, fraturados ou com alterações de forma e

tamanho. 'Embora seja um tratamento seguro e

relativamente rápido, possui maior custo e

complexidade, necessitando de maior cuidado e

colaboração do paciente para a sua integridade e

manutenção'.

6) Visite regularmente o Cirurgião-Dentista

Procure regularmente um Cirurgião-Dentista a cada

seis meses para uma avaliação criteriosa de sua saúde

bucal. Este profissional está apto para lhe solicitar

exames, para realizar a limpeza especializada de seus

dentes e para identificar e diagnosticar doenças e

problemas odontológicos, tratando-os o mais

precocemente possível, evitando dessa forma a

ocorrência de complicações mais graves. Lembre-se

que somente um Cirurgião-Dentista poderá indicar e

executar os procedimentos citados acima.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Alimentação e saúde bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Vitaminas e alimentos contribuem para um sorriso

saudável

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combate-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).
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A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são

excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maça - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de marcar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que
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ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.

Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse - Saúde

Bucal, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Especialista explica a relação entre alimentação e saúde bucal

Clique aqui para abrir a imagem

A alimentação equilibrada gera inúmeros benefícios

para a manutenção da saúde do corpo, da alma e da

mente. Uma dieta balanceada garante o bom

funcionamento do organismo e, consequentemente,

uma vida melhor.

A saúde bucal também depende de uma boa

alimentação, como explica a Periodontista,

Implantodontista, membro da Câmara Técnica de

Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP), Dra. Raquel Correia de Bortholi

Santos. 'A dieta rica em nutrientes ajuda a manter os

dentes fortes e saudáveis. Além disso, a alimentação

rica e balanceada diminui a quantidade de bactérias

nocivas que estão naturalmente presentes na nossa

boca. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes, em

detrimento àqueles que são prejudiciais, garantirá uma

boca mais preparada para combatê-las'.

Vitamina C

Um bom exemplo que ilustra a importância dos

alimentos para a saúde bucal é a relação da vitamina C

com a manutenção da saúde das gengivas. De acordo

com Dra. Raquel, a vitamina C (substância presente em

diversas frutas e vegetais) é muito importante para o

nosso organismo e está relacionada com a produção de

colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema

imune. 'A vitamina C, ou ácido ascórbico, possui grande

importância e uma óbvia relação com tecidos gengivais'.

A Cirurgiã-Dentista acrescenta que a falta de vitamina

C impede a formação de colágeno maduro e que, sem

ela, produzem-se reações de oxidação dependentes do

ferro que inativam algumas enzimas necessárias à

formação de colágeno. Estudos confirmam que essa

falta de colágeno resulta no sangramento das gengivas

e na reabsorção óssea, levando à perda dos dentes.

Vale lembrar que o escorbuto é uma doença causada

pela deficiência de vitamina C. 'Um dos sintomas do

escorbuto é a ocorrência de sangramento gengival e

perda dos dentes. A prevenção é feita mediante à

ingestão diária da vitamina'.

A vitamina C pode ser adquirida em alimentos como

caju, tomate, espinafre, laranja, couve, manga,

pimentão amarelo, brócolis e acerola.

Cálcio e vitamina D

Outro elemento fundamental para a saúde bucal é o

cálcio. O cálcio mantém os dentes e as gengivas

saudáveis, substituindo as partículas perdidas desse

elemento. Portanto, é essencial que a dieta esteja

repleta de produtos lácteos, salmão, amêndoas e

vegetais de folhas verdes escuras.

Já a alimentação rica em vitamina D3 ou colecalciferol,

aliada à exposição solar segura, garantirá a fixação

desse importante nutriente no organismo. Dra. Raquel

lembra que a recomendação de ingestão alimentar

diária de vitamina D pra adultos e idosos varia de 600 a

800 UI (Unidades Internacionais).

A gema do ovo, o leite integral, a manteiga, peixes

como sardinha, salmão e atum, além de ostras, são
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excelentes fontes de vitamina D, que está presente

quase que exclusivamente em alimentos de origem

animal e em alguns produtos fortificados, como as

bebidas vegetais (também chamadas de 'leites

vegetais'). Sendo assim, não é possível encontrar esse

nutriente em frutas, verduras, legumes, sementes,

castanhas, cereais e grãos de forma significativa. 'O

mais perto disso são os cogumelos. Por isso, pra quem

procura receitas vegetarianas, como saladas ricas em

vitamina D, somente aquelas que incluem cogumelos,

ovos e alguns tipos de queijos fortificados.

Além da vitamina C, do cálcio e da vitamina D, Dra.

Raquel cita mais alguns itens que contribuem para a

saúde bucal.

Laticínios - O leite é fonte de cálcio, fósforo, ácido lático,

proteínas e vitaminas indispensáveis para que ossos e

dentes cresçam fortes e saudáveis. Além disso, o

consumo de produtos lácteos durante a vida, tais como

queijos e iogurte, ajuda na proteção contra certas

substâncias que apresentam maior acidez, no

desenvolvimento e na intensificação de sua

mineralização, protegendo o esmalte do desgaste.

Peixes - Além de serem boas fontes de cálcio, os peixes

também são ricos em vitamina D, que atua diretamente

na absorção de cálcio nos dentes, deixando-os ainda

mais fortes. O salmão, rico em Ômega 3, componente

importante para a saliva, é um alimento essencial para a

saúde bucal, assim como a sardinha, peixe de valor

mais acessível e tão rico nessa substância quanto o

salmão.

Água - Beber água pode prevenir problemas bucais,

além de ser uma das principais aliadas da nossa saúde

como um todo. A água mantém a higiene dental, auxilia

na remoção de restos de alimentos e na manutenção

dos níveis de minerais. Ela estimula a salivação,

mantém a boca sempre hidratada, combate a presença

de bactérias e até do mau hálito.

Chá verde - Por ser um alimento de baixo pH, o chá

verde diminui as substâncias ácidas da boca, evitando

assim o desgaste do esmalte dos dentes, pois colabora

com o aumento de produção da saliva que ajuda na

limpeza dos dentes e no equilíbrio do pH bucal.

Além disso, seu consumo ajuda na prevenção e

combate ao mau hálito e previne a periodontite, já que

contém flúor, mineral que previne o aparecimento de

cárie.

Maçã - Além de ser rica em vitaminas e nutrientes, a

maçã ajuda a manter os dentes limpos. A mastigação

da fruta 'massageia' a gengiva, aumenta o fluxo da

saliva, evita a formação da placa e ajuda no combate a

cárie.

Castanha-do-Pará - Possui grande quantidade de

nutrientes essenciais para o organismo e os óleos

contidos em sua composição ajudam a formar uma

película protetora sobre os dentes, o que impede a

fixação de bactérias.

Gengibre - Possui propriedades denominadas anti-

inflamatórias e é também um dos alimentos que ajudam

no combate ao mau hálito, assim com o é responsável

por equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo.

Suas propriedades também auxiliam no combate à

gengivite e outras inflamações bucais.

Goma de mascar sem açúcar - O chiclete, mesmo não

sendo um alimento propriamente dito, é importante, pois

estimula a mastigação, aumenta o fluxo de saliva na

boca, remove partículas de alimentos e neutraliza os

ácidos. Ele ajuda na limpeza dos dentes e até na

prevenção de formação de cárie.

Brócolis - Contém ferro e cálcio, que juntos formam uma

barreira que protege o esmalte dos dentes. O cálcio

ainda é responsável pela formação e manutenção óssea

dos dentes.

Tomate - Rico em vitamina C, o tomate é uma fruta que

ajuda a reduzir a presença de bactérias, aumentando a

proteção dos dentes e da saúde bucal de modo geral.
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Portanto, para manter o sorriso saudável, Dra. Raquel

recomenda a inclusão desses alimentos no dia a dia. 'A

alimentação balanceada, aliada aos cuidados

preventivos, tipo escovação, uso correto do fio dental e

visitas frequentes ao Cirurgião-Dentista, garantirão

uma saúde bucal equilibrada'.

Fonte: assessoria de imprensa

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Dia do Professor

Clique aqui para abrir a imagem

Convívio diário dos mestres com alunos, familiares e

responsáveis também se estende à promoção da saúde

bucal

Os professores do Ensino Fundamental são

profissionais que têm acesso ao convívio diário com as

crianças por vários anos, estabelecendo vínculos

afetivos não só com os alunos, mas também com

familiares ou responsáveis pelas crianças. Eles são,

sem dúvidas, as pessoas de maior contato com as

crianças depois da família.

Este contato permite possibilidades diversas, inclusive

de auxiliar na promoção da saúde bucal de crianças e

adolescentes. Convenientemente preparados, os

professores podem observar possíveis problemas de

saúde bucal das crianças e alertar os pais sobre a

necessidade de levá-los ao Cirurgião-Dentista.

Trabalhar a prevenção de doenças bucais nas salas de

aula e ambiente escolar não é apenas possível, mas

também necessário, como observa o Cirurgião-

Dentista, professor titular do Departamento de Política,

Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (USP) e membro da

Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Paulo

Frazão.

Segundo ele, a ação está prevista no Programa Saúde

na Escola instituído em 2007. Entretanto, muitas

escolas, em centenas de municípios, não contam com

um trabalho planejado na forma de um programa com

ações sistemáticas de educação, prevenção, detecção

de necessidades de tratamento e o tratamento

propriamente dito na unidade básica de saúde mais

próxima, o que faz com que metade dos escolares

brasileiros aos 12 anos tenha pelo menos um dente

cariado não tratado e 1/3 tenha frequência insuficiente

de escovação dentária.

Contudo, Dr. Paulo destaca que, neste sentido, levando

em consideração os recursos que o professores já

possuem como educadores, eles podem auxiliar a

comunidade a buscar mais informações sobre as

necessidades de saúde bucal dos escolares e os

recursos disponíveis no município, a fim de ajudar a

estruturar, junto com a equipe de saúde, programas

integrados de promoção da saúde dos alunos. 'Esses

programas devem incluir medidas para tornar o

ambiente escolar um local promotor da alimentação

saudável, da atividade física, da saúde bucal etc. Como

educador, o professor pode reunir e disseminar

informações sobre as doenças mais comuns e as

formas mais apropriadas para sua prevenção'.

O especialista acrescenta ainda que é papel dos

dirigentes municipais e estaduais da educação e da

saúde apoiarem as atividades por meio da oferta de

estratégias de educação permanente e de recursos

didáticos e materiais para o desenvolvimento dos

programas e de seus conteúdos adaptados, conforme o

ciclo de aprendizagem e a faixa etária dos estudantes.

Ambiente de apoio mútuo

Para se ter ideia do quanto o ambiente escolar é
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importante também no sentido de promover a saúde,

inclusive bucal, basta lembrar que não é incomum que

problemas relacionados à fala, por exemplo, sejam

percebidos e apontados pelo professor no dia a dia com

os alunos.

Dr. Paulo observa que não apenas o professor, mas os

próprios colegas do(a) aluno(a) podem perceber

problemas de fala, troca de fonemas, produção

inadequada dos sons e dificuldades com as regras

fonológicas da língua. 'Além da aprendizagem formal e

informal, essas alterações podem prejudicar a

autoestima e o bem-estar emocional e social da

criança'.

Distúrbios de fala podem atingir entre 5% a 25% dos

alunos do ensino fundamental e podem ser um sinal

precoce de dificuldade de leitura /escrita no futuro,

contribuindo para as dificuldades de aprendizagem. 'Por

isso, é importante que a intervenção terapêutica seja

oportuna e adequada. A maioria dos casos é simples e

requer apenas a intervenção do fonoaudiólogo. Uma

frequência pequena de casos é complexa e poderá

envolver a equipe multidisciplinar, inclusive com

Cirurgião-Dentista'.

Em relação à saúde da dentição decídua e permanente,

Dr. Paulo explica que o professor pode ajudar no

planejamento das ações, tanto de educação e

prevenção, quanto das ações de detecção de

necessidades de tratamento e de programação do

tratamento propriamente dito na unidade básica de

saúde de referência. 'Em relação à educação existem

muitas informações sobre as principais doenças e

agravos bucais que ocorrem na infância, os fatores de

risco e de proteção mais importantes, entre outros

aspectos que podem ser inseridos no currículo escolar.

Quanto à prevenção das doenças bucais, a cárie

dentária é a principal causa de dor, perda dentária,

dificuldade para mastigar, falar, interagir com os colegas

e de absenteísmo dos escolares'.

O Cirurgião-Dentista lembra que os métodos

combinados de uso de fluoreto são, desde os anos

1980, o principal meio de prevenção das lesões de

cárie, destacando-se em nosso país o seu uso no creme

dental e na água de abastecimento público.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Odontologia é área que oferece diversas possibilidades de carreira

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: admin

Especialista da Anhanguera indica quais são as

oportunidades de carreira na área da Odontologia

A busca crescente por cuidados e serviços de higiene

bucal, aliada aos avanços tecnológicos da indústria, o

aumento da expectativa de vida da população e de

renda, tem representado uma ascensão do mercado

odontológico mundial. É o que aponta o estudo da

companhia irlandesa 'Research and Markets': o

mercado odontológico mundial deve movimentar cerca

de US? 36 bilhões, até 2023. Isso representa um

crescimento médio anual de quase 6%, considerando os

últimos três anos.

De acordo com o coordenador do curso de Odontologia

da Faculdade Anhanguera, professor André Havato

Saguchi, a exigência pela excelência no trabalho

aumenta constantemente, principalmente quando

levamos em consideração o número de dentistas ativos

- 360 mil, segundo dados do Conselho Federal de

Odontologia (CFO). 'A atuação desses profissionais vai

além da restauração de dentes ou prevenção da doença

cárie. As opções são inúmeras e, para se tornar um

bom profissional é necessário dominar habilidades

específicas', afirma.

A população passou a ter maior percepção do cuidado

com a saúde bucal nos últimos anos. Nesse sentido, as

áreas de estética e tratamento de implantes passaram a

impulsionar o cenário odontológico. O professor defende

que, 'ter um sorriso bonito deixou de ser considerado

apenas vaidade, para ser encarado como sinônimo de

boa saúde, autoestima e bem-estar das pessoas, o que

passou a exigir uma formação multidisciplinar dos

profissionais'.

Diante dessa mudança, os dentistas passam a se

envolver com planejamento, inovação e gestão de

processos e de pessoas, e são capazes de atuar em

equipes com diversos outros profissionais da saúde.

'A atualização sempre fez parte da carreira, mas agora o

mercado demanda por especialistas que estejam em

constante estudo para reciclar os conhecimentos das

técnicas e se modernizar com os novos equipamentos e

formas de trabalho. Almeja-se que o futuro profissional

seja capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares,

transitando e permeando inclusive com outros

profissionais da área da saúde. Vale lembrar que,

independente da sua especialidade odontológica, o

profissional tenha a formação muito bem sedimentada,

principalmente nas disciplinas ditas 'básicas' do curso,

como anatomia, fisiologia. Afinal, para ser um bom

profissional é necessário ver o indivíduo como um todo,

na sua integralidade', orienta o coordenador.

Carreira

Considerado como um serviço essencial, o dentista

pode trabalhar em postos de saúde, hospitais e outros

programas do governo. 'O mercado permite que o

profissional atue em diversas especialidades, incluindo

o setor público, mas quem fizer essa opção de carreira

deve estar atento aos conteúdos que são exigidos em

concursos e os títulos que são considerados na
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pontuação do candidato', orienta Saguchi.

A área acadêmica também pode ser considerada uma

opção, por ser muito importante para a odontologia, já

que os pesquisadores são aqueles que desenvolvem

novos estudos e encontram soluções para melhorar o

trabalho dos dentistas, além de ajudar a formar novos

profissionais.

'Além de contribuir com a ciência com novos estudos

científicos, o profissional se torna responsável por atuar

na formação de novos estudantes', conclui.

O post Odontologia é área que oferece diversas

possibilidades de carreira apareceu primeiro em 2A+

Farma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Lei de autoria do Vereador Marcelo Messias cria Virada

Odontológica em SP

Lei de autoria do Vereador Marcelo Messias cria Virada

Odontológica em SP

Comentar

SALA DA NOTÍCIA Micheletto Comunicação

A cidade de São Paulo terá a partir desde mês, mais um

evento comemorativo em seu calendário anual, trata-se

da Virada Odontológica, cujo objetivo é regionalizar

ações de assistência social, educação e vigilância em

promoção e prevenção da saúde bucal com dentistas

voluntários e também profissionais da Secretaria

Municipal de Saúde.

Para o autor da Lei Municipal nº 17.709, o Vereador

Marcelo Messias, a data marca o mês comemorativo do

profissional Cirurgião-Dentista, e a realização da

'Virada Odontológica' cria laços com entidades sociais,

a população civil e instituições de ensino, contemplando

os munícipes das regiões mais populosas da capital

paulista. 'Teremos um polo da campanha instalado em

cada ponto da cidade. A nossa expectativa é que 5.000

pessoas sejam atendidas', comemora.

Primeiro vereador Dentista Eleito na Câmara Municipal

de São Paulo, Marcelo é cofundador do Instituto

Dentistas na Rua (IDR) e especialista em implantes

dentários. Atualmente o parlamentar possui 34 Projetos

de Lei aprovados e centenas de Projetos de Lei em

tramitação.

Dados do IBGE de 2019 mostram que 34 milhões de

brasileiros, com mais de 18 anos, perderam 13 dentes

ou mais, e 14 milhões de pessoas perderam todos os

dentes. Na mesma pesquisa, o IBGE apontou que

menos da metade dos brasileiros consultou um dentista

nos 12 meses anteriores ao levantamento.

'É importante reforçar, ainda, que algumas condições

extremas de má higiene bucal podem, até mesmo,

resultar em um comprometimento sistêmico, como no

caso do câncer de boca e língua infecções e de

bacterianas que chegam ao coração, causando

endocardite. Todas essas condições também podem ser

primariamente diagnosticadas pelo dentista. Por isso, é

fundamental a conscientização sobre a importância do

acompanhamento odontológico e realização de

cuidados diários com escovação, uso de fio dental e

alimentação adequada', finaliza Marcelo Messias.

Link

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Brasil está entre os países que mais cresce na área da odontologia

Clique aqui para abrir a imagem

O Brasil é referência mundial em Odontologia. Para se

ter uma ideia, em 2010, eram 219.575 profissionais -

valor que cresceu 46,6% em 11 anos. Hoje, são mais de

330 mil dentistas formados, além de quase 210 mil

auxiliares e técnicos de prótese dentária e saúde bucal,

de acordo com o Conselho Federal de Odontologia

(CFO). Essa estatística aponta ainda que existe um

cirurgião-dentista para atender cada 450 habitantes no

Brasil, considerando que o recomendável pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) é um profissional

para cada 1.200 pessoas.

De acordo com Éber Feltrim, especialista e consultor de

negócios na área da saúde e CEO da SIS Consultoria,

essa quantidade é apenas um dos indicadores que

representam o protagonismo brasileiro no setor.

'Segundo o ranking universitário QS World, as 35

melhores instituições de ensino em odontologia do

mundo estão no Brasil, Suécia, Estados Unidos, China,

Japão, Coreia do Sul, Bélgica, Inglaterra, Austrália,

Suíça, Finlândia, Holanda e Dinamarca. A qualidade de

ensino é fator importante nessa equação, e talvez

justifique a escolha desses estudantes, além das

inúmeras possibilidades de atuação no mercado de

trabalho. De 2015 a 2019, o número de universidades

que ofertam a graduação no país em Odontologia

cresceu 87%, passando de 220 para 412 faculdades,

segundo informações do Conselho Federal de

Odontologia', explica.

O país como um todo oferece uma estrutura favorável à

capacitação de profissionais do setor. Outro ponto que

conta a favor é a grande quantidade de áreas em que

esses especialistas podem se aperfeiçoar. 'Isso amplia

as chances de se encaixar em nichos de atendimento',

completa Feltrim.

Além de ter seu próprio consultório, o dentista pode

trabalhar no serviço público (prefeituras, por exemplo),

sindicatos, clínicas de convênios, hospitais, escolas,

instituições previdenciárias, empresas particulares e em

universidades, na pesquisa científica ou como

professor. 'É preciso levar em conta algumas

características importantes para definir essa escolha. A

primeira delas é que, para quem deseja montar um

consultório, é preciso ir além da especialização

odontológica. É necessário ter conhecimento sobre

aspectos gerenciais, o que pode ser uma habilidade que

a pessoa já domine ou algo que precisa ser aprimorado

ao longo da vida', ressalta.

Quando o tema é estruturar um consultório, por

exemplo, o fundador da SIS reforça que é uma forma

estratégica de se posicionar como autoridade no

mercado, atribuindo nome e qualidade ao atendimento,

além de trazer uma margem de lucro superior a 30% ao

mês, quando comparado a ser um colaborador de uma

clínica. 'Claro que são necessários investimento inicial,

conhecimento de áreas administrativas e dominar

estratégias de marketing ou contratar uma consultoria

especializada que vai apontar as melhores soluções e

opções para esse tipo de negócio', conclui Feltrim.

Sobre o Dr. Éber Feltrim

Especialista em gestão de negócios para a área da

saúde, começou a sua carreira em Assis (SP). Após
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alguns anos, notou a abertura de um nicho em que as

pessoas eram pouco conscientes a respeito, a

consultoria de negócios e o marketing para a área da

saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do trabalho

de dentista, sua formação inicial, e fundou a SIS

Consultoria, especializada em desenvolvimento e

gestão de clínicas.

Sobre a SIS Consultoria de Negócios

A SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na

cidade de Assis/SP. Com grande know-how e eficácia

técnica na área de saúde, busca oferecer estratégias de

qualidade para as empresas. Há mais de 30 anos no

mercado, apresenta hoje significativa expansão e tem

sua área de atuação em mais de 140 cidades do nosso

país. A SIS busca, por meio de uma equipe ética e

comprometida, promover o diferencial do seu negócio

como ferramenta para o sucesso. Para mais

informações, acesse https://www.sisconsultoria.net/ ou

pelo instagram @sis.consultoria.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Brasil está entre os países que mais cresce na área da odontologia
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O Brasil é referência mundial em Odontologia. Para se

ter uma ideia, em 2010, eram 219.575 profissionais -

valor que cresceu 46,6% em 11 anos. Hoje, são mais de

330 mil dentistas formados, além de quase 210 mil

auxiliares e técnicos de prótese dentária e saúde bucal,

de acordo com o Conselho Federal de Odontologia

(CFO). Essa estatística aponta ainda que existe um

cirurgião-dentista para atender cada 450 habitantes no

Brasil, considerando que o recomendável pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) é um profissional

para cada 1.200 pessoas.

De acordo com Éber Feltrim, especialista e consultor de

negócios na área da saúde e CEO da SIS Consultoria,

essa quantidade é apenas um dos indicadores que

representam o protagonismo brasileiro no setor.

'Segundo o ranking universitário QS World, as 35

melhores instituições de ensino em odontologia do

mundo estão no Brasil, Suécia, Estados Unidos, China,

Japão, Coreia do Sul, Bélgica, Inglaterra, Austrália,

Suíça, Finlândia, Holanda e Dinamarca. A qualidade de

ensino é fator importante nessa equação, e talvez

justifique a escolha desses estudantes, além das

inúmeras possibilidades de atuação no mercado de

trabalho. De 2015 a 2019, o número de universidades

que ofertam a graduação no país em Odontologia

cresceu 87%, passando de 220 para 412 faculdades,

segundo informações do Conselho Federal de

Odontologia', explica.

O país como um todo oferece uma estrutura favorável à

capacitação de profissionais do setor. Outro ponto que

conta a favor é a grande quantidade de áreas em que

esses especialistas podem se aperfeiçoar. 'Isso amplia

as chances de se encaixar em nichos de atendimento',

completa Feltrim.

Além de ter seu próprio consultório, o dentista pode

trabalhar no serviço público (prefeituras, por exemplo),

sindicatos, clínicas de convênios, hospitais, escolas,

instituições previdenciárias, empresas particulares e em

universidades, na pesquisa científica ou como

professor. 'É preciso levar em conta algumas

características importantes para definir essa escolha. A

primeira delas é que, para quem deseja montar um

consultório, é preciso ir além da especialização

odontológica. É necessário ter conhecimento sobre

aspectos gerenciais, o que pode ser uma habilidade que

a pessoa já domine ou algo que precisa ser aprimorado

ao longo da vida', ressalta.

Quando o tema é estruturar um consultório, por

exemplo, o fundador da SIS reforça que é uma forma

estratégica de se posicionar como autoridade no

mercado, atribuindo nome e qualidade ao atendimento,

além de trazer uma margem de lucro superior a 30% ao

mês, quando comparado a ser um colaborador de uma

clínica. 'Claro que são necessários investimento inicial,

conhecimento de áreas administrativas e dominar

estratégias de marketing ou contratar uma consultoria

especializada que vai apontar as melhores soluções e

opções para esse tipo de negócio', conclui Feltrim.

Sobre o Dr. Éber Feltrim
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Especialista em gestão de negócios para a área da

saúde, começou a sua carreira em Assis (SP). Após

alguns anos, notou a abertura de um nicho em que as

pessoas eram pouco conscientes a respeito, a

consultoria de negócios e o marketing para a área da

saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do trabalho

de dentista, sua formação inicial, e fundou a SIS

Consultoria, especializada em desenvolvimento e

gestão de clínicas.

Sobre a SIS Consultoria de Negócios

A SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na

cidade de Assis/SP. Com grande know-how e eficácia

técnica na área de saúde, busca oferecer estratégias de

qualidade para as empresas. Há mais de 30 anos no

mercado, apresenta hoje significativa expansão e tem

sua área de atuação em mais de 140 cidades do nosso

país. A SIS busca, por meio de uma equipe ética e

comprometida, promover o diferencial do seu negócio

como ferramenta para o sucesso. Para mais

informações, acesse https://www.sisconsultoria.net/ ou

pelo instagram @sis.consultoria.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Má saúde bucal pode elevar risco de demência e declínio cognitivo, sugere

estudo

Clique aqui para abrir a imagem

A má saúde bucal, especialmente a saúde periodontal

ruim, pode estar associada ao declínio cognitivo e

demência. Essa foi a conclusão de um estudo publicado

pelo Jornal da Sociedade Americana de Geriatria no

início de setembro. Por meio de análises de bancos de

dados eletrônicos para estudos na área publicados até

abril de 2022, os pesquisadores separaram 47 estudos

mais relevantes sobre o tema.

Eles indicaram como saúde periodontal ruim aquela

refletida pela presença de periodontite, perdas

dentárias, bolsas periodontais profundas ou perda

óssea alveolar. Esses sintomas podem ter relação com

o declínio cognitivo e demência. Em análise adicional,

os pesquisadores encontraram associações indicando

que a perda de dentes aumenta o risco de aparecimento

das duas patologias.

Como recomendações clínicas para lidar com as duas

doenças, os pesquisadores indicaram o monitoramento

e gestão da saúde periodontal como ações importantes

para a prevenção da demência. Também recomendam

atenção especial a exames bucais em idosos que

apresentam risco aumentado de demência, seja com

base no risco periodontal ou outros fatores.

O cirurgião dentista Thiago Cesar Ramalho Pereira

comenta que, além de declínio cognitivo e demência, há

estudos que associam a presença de bactérias

encontradas em doenças periodontais ao Alzheimer.

"Ainda não se sabe a relação de causa, porém acredita-

se que a doença periodontal agrava ou até pode ser

causadora de Alzheimer. Por isso é tão importante o

acompanhamento constante do cirurgião-dentista,

para prevenir e diagnosticar precocemente doenças

infecciosas bucais, a fim de evitar a propagação de

bactérias para outros lugares do corpo", ressalta.

Ele explica que o Brasil ainda peca em tratamentos

preventivos, que são importantes pois doenças bucais

são quase em sua totalidade associadas a bactérias e

essas infecções primárias podem acarretar o

agravamento ou mesmo o surgimento de doenças

sistêmicas. Segundo Pereira, a literatura também já

associa doenças crônicas da gengiva ao aumento de

risco à doença cardíaca e diabetes.

"Todos deveríamos ir ao dentista fazer uma raspagem

supra gengival e polimento dos dentes, associado a um

exame clínico e exame das gengivas, pelo menos a

cada seis meses", diz, acrescentando que esse

protocolo é recomendado pela Associação Americana

de Odontologia e aplicado em quase todos os países do

mundo.

O cirurgião dentista comenta ainda que exames

associados à raspagem supragengival e polimento

coronário a cada seis meses, além de exames de

gengivas completo uma vez ao ano, juntos a boa

escovação, são as algumas das medidas que podem

prevenir o aparecimento de doenças periodontais. "Eu

prescrevo a meus pacientes as recomendações de

higiene bucal preconizadas pelas grandes associações
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de odontologia mundiais, baseada em evidências

científicas e clínicas. Porém encontro dificuldades em

fazê-los entender e seguir um protocolo tão

abrangente", relata ele, que tem 10 anos de experiência

na área odontológica.

Prevenir é melhor que remediar

Segundo o que foi apontado pelos pesquisadores no

estudo publicado pela Sociedade Americana de

Geriatria, as evidências disponíveis atualmente sobre a

associação de saúde periodontal com declínio cognitivo

ainda não são suficientes para identificar o problema

precocemente em indivíduos de risco. Por isso, é

importante atentar para medidas de prevenção,

especialmente em indivíduos que já possuem algum

comprometimento cognitivo ou apresentam sinais de

aparecimento de demência.

Nas conclusões do estudo, os pesquisadores

recomendam o acompanhamento e suporte adequado

em saúde bucal e atendimento periodontal, inclusive

oferecendo os serviços diretamente em domicílios

quando se observar que não os pacientes não têm

condições de manter o autocuidado sozinhos.

Website: https://www.linkedin.com/in/thiago-ramalho-

pereira-b90b3b30

+Os melhores conteúdos no seu e-mail gratuitamente.

Escolha a sua Newsletter favorita do Terra. Clique aqui!
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É normal ter sangramento na gengiva enquanto escovo meus dentes?

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Daniel Navas

Não, sangramento nunca é normal. Geralmente, a

causadora do sangramento na gengiva é a chamada

gengivite. Esse problema nada mais é do que uma

inflamação provocada, na grande maioria das vezes,

por uma higiene bucal inadequada.

Por conta da má escovação dos dentes e da falta de

uso do fio dental, ocorre o acúmulo de placa bacteriana,

que seria uma espécie de biofilme composto por vários

micróbios e bactérias.

Esses microrganismos são trazidos até a região bucal

por conta do depósito de saliva, alimentos e fluidos na

superfície do dente ou em superfícies duras da cavidade

oral como as próteses.

O tratamento para gengivite se dá por meio da boa

higiene bucal. Ou seja, escovar os dentes pelo menos

três vezes por dia, limpando todas as superfícies; utilizar

uma escova adequada e creme dental, e não esquecer

o fio dental, passando sempre onde houver ponto de

contato entre um dente e outro.

Ao seguir o tratamento corretamente, o sangramento na

gengiva deve chegar ao fim após três a cinco dias.

Além disso, também é indicada a consulta periódica

com um dentista em intervalos de quatro a seis meses.

Já pacientes com alterações hormonais (como durante

a gestação ou na menopausa) ou certas doenças

sistêmicas (diabetes, Aids etc.) que predispõem à

gengivite requerem limpezas profissionais mais

frequentes, a cada duas semanas ou a cada três

meses. Tudo vai depender da avaliação do dentista.

É de extrema importância manter a higiene bucal em dia

para evitar que a gengivite evolua para a chamada

periodontite, que é a inflamação do periodonto, conjunto

de tecidos que revestem os dentes, e que pode causar

a perda do dente.

Vale dizer que o sangramento na gengiva também pode

surgir por conta de patologias sistêmicas, em que as

causas podem ser diversas. Entre os principais fatores

estão:

Nesses casos, o dentista deve instruí-lo a consultar

outros profissionais de saúde para determinar se há

falta de nutrientes no organismo ou se alguma doença

mais grave possa estar provocando os sangramentos.

Portanto, não deixe de procurar o seu dentista

imediatamente e fazer a higiene bucal de forma correta.

Fontes: Cynthia De Carlo, dentista da Clínica Gravital

em São Paulo, pós-graduada em periodontia, implante,

pediatria e odontologia integrativa biológica; Fabiana

Quaglio, cirurgiã dentista, especialista em

estomatologia e consultora científica da ABCD

(Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas); Ozawa

Brasil Júnior, cirurgião dentista bucomaxilofacial do

HULW-UFPB (Hospital Universitário Lauro Wanderley

da Universidade Federal da Paraíba), vinculado a

Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares);

Patricia Izabel Colombo, responsável técnica da Amil
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Dental.

Quais são suas principais dúvidas sobre saúde do corpo

e da mente? Mande um email para

pergunteaovivabem@uol.com.br. Toda semana, os

melhores especialistas respondem aqui no VivaBem.

Com o nosso aplicativo, você recebe notificações das

principais reportagens publicadas em VivaBem e acessa

dicas de alimentação, saúde e bem-estar. O app está

disponível para Android e iOS. Instale-o agora em seu

celular e tenha na palma da mão muitas informações

para viver mais e melhor!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista
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