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Coitado do açúcar ... 
Por muitos anos o açúcar 

fo i discriminado pela socie
dade e até hoje carrega esta 
visão preconceituosa pe l~s 
mais conservadores. Acredi
tava-se que o doce gerava a 
cárie, será que somente "ele" 
é o culpado? 

Hoje se sabe, de uma fo r
ma geral, que todos os car
boidratos contribuem para 
fonnação da cárie, como o 
subgrupo dos amidos. São 
e les: farinha de trigo: macar
rão; bi scoitos ; bolachas; 
pães; pizzas; salgadinhos; 
entre outros. Existe uma or
dem de imponância em re la
ção ao potencial cariogênico. 
O açúcar (sacarose) apresen
ta maior risco de proporcio

. nar cárie do que os amidos, 
embora estes ocupem a se
gunda posiç.'io no ranking da 
cariogenicidade, encontram
se em maior freqüência em 
nossas mesas e nos belisques 
que realizamo no dia-dia. 

Se entendermos que no in
terior da cavidade bucal exis
tem vários microorgani mos, 
em especial as bactérias, per
ceberemos que estas vivem às 
custas de restos alimentares 
retidos na superfTciedental. É 
claro que il !'acaroi;e sera a 
.sub:-a:'incia de prime ira esco
lha, ma!i na atlsâicia deslu, os 
amidos lomâr..10 Seu lugar. Por 
is o devemos elim inar os fo
cos em decompos ição, res
ponsáveis pela forma ção de 
ácid o lác ti co, este g rada
tivamente retira do Esmalte 
do dente o cálcio, proporcio
nando a cárie. 

Seja uma sacarose ou ami
do, se tiver uma consistência 
pegajosa, o risco de cárie será 
intensificado. A capacidade 
de adesão à supcrficie dentária 
é prejudic ial, pois a substân
cia terá maior tempo de con
tato com o dente, aumentan- . 
do assim, a atuação dos me
tabólicos -aé.láctico. 

O importante para man
termos uma boa saúde bucal 

é uma a limentação com rica 
vari edade nutr itiva, como: 
lei te e derivados; carnes, pei
xes e aves; fru tas e vegetais e 
cereais. Como vimos a nutri · 
ção básica pode promover a 
cárie, mas a ausência de res
tos de ali mentares aderidos 
aos dentes, inibirá o proces
so de de~mineralização . De
vemos evitar as refei ções fora 
de hora, pois este hábito au
menta ainda mais a exposi
ção da fl ora bucal com o ali
mento e não é todo mo mento 
que temos condições de es
covar os dentes em rápidas 
refeições fora de casa. Até 
um inocen te cafezinho com 
açúcar pode tomar-se pteju
dici a l se não escovarmos 
dentro de meia hora, ou não 
o substituirmos por adoçante. 
Existem ai nda substâncias 
cariogênicas de ca rá re r 
ocuho. islo é, condime ntos 
co mo ke tchup, mostarda ou 
outro tempero que apresen
ta na sua fórmul a compo
nentes pertencentes ao gru
po da saca rose. ão se 
pode, po rt ant o, ficarmos 
presos apenas nos a limen
tos sólidos, pois os líquido 
também podem ser utilizados 
pelas bactérias, entre estes, te
mos os sucos. achocolatados, 

. iogurte."' e out ro...; produtos com 
adição de açúcar. 

Cnmo vimo~ n açúcar n.ão 
é o Un icó pro<luto cauSádor 
de cáries, qualquer alimento 
que fiqu e aderido ao dente, é 
passível de ser metabolizado 
-pelas bactérias e propiciar a 
c..'\rie. A forma mais fácil e se
gura de prevenção é a higie
ne bucal freqüente e correta, 
através das e~ovaçõcs e uso 
de fio dental. 
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