
Dicas e Orientações

Como prevenir a erosão dentária

 A erosão ácida é o desgaste do dente causado por 
ácidos provenientes da alimentação ou do estômago 
(suco gástrico) que entra em contato com os dentes, 
por vômitos, regurgitação ou refluxo.

A erosão dental pode apresentar os seguintes 
sintomas:

 Sensibilidade: À medida que o esmalte se desgasta e 
a dentina se torna exposta, ocasionalmente pode-se 
sentir dor ao consumir bebidas geladas, quentes ou 
doces

 Descoloração: Os dentes podem ter aparência amarelada devido ao desgaste do esmalte e a 
exposição da dentina. Nesse caso, além do tratamento da erosão, pode ser útil um clareamento 
dental ou até mesmo procedimentos restauradores ou protéticos.

 Dentes arredondados: Aparência arredondada e áspera na superfície e borda dos dentes.
Alimentos que, em excesso e sem os cuidados de higiene oral, podem prejudicar os dentes:
Sucos, refrigerantes, isotônicos, energéticos, cervejas, vinhos, espumantes, café, maionese, 
catchup, vinagres, e condimentos em geral. Frutas como abacaxi, laranja, limão e kiwi. Estes 
alimentos carregam em sua composição os chamados acidulantes. Como é difícil deixar de 
consumi-los, a dica é reduzir a exposição a eles e ingeri-los da maneira correta para evitar 
problemas.

Medidas que podem ser adotadas para prevenir a erosão dental:

- Após o consumo de alimentos ou bebidas ácidas, evite escovar os dentes imediatamente. Isto 
porque o esmalte está vulnerável pela ação dos ácidos e a ação mecânica da escovação pode 
desgastá-lo ainda mais. O ideal é logo após uma ingestão ácida, apenas bochechar água e 
somente depois de uma hora, escovar os dentes.

 – Não bocheche, nem retenha refrigerantes ou bebidas ácidas por tempo prolongado na boca. 
Ao consumi-las, é aconselhado o uso de um canudo para levar o líquido diretamente para a parte 
mais posterior da boca, sem que entre em contato com os dentes.

– Escove os dentes de modo suave e com uma escova macia.

– Use creme dental com a abrasividade baixa e que contenha flúor.

– Vá ao dentista regularmente, para o diagnóstico correto e assim receber as orientações e os 
tratamentos adequados e específicos para o caso.

Tratamento da erosão dentária

O tratamento consiste, primeiramente, no diagnóstico precoce e na identificação dos fatores 
causais para evitar grandes perdas e adotar medidas preventivas. A orientação ao paciente 
quanto á mudança de hábitos é bastante importante, como também alertar os pais quanto á 
freqüência da ingestão de líquidos ácidos na infância e adolescência.

Quando a perda é significativa, os procedimentos restauradores são necessários para devolver 
a integridade ao dente, proteger o remanescente dental e recuperar a estética.
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