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Introdução: A cárie é a doença infecciosa que mais acomete à cavidade bucal em todas as 

faixas etárias – do bebê ao idoso. É uma lesão dentária provocada pelo crescimento 

aumentado de bactérias naturais da cavidade bucal e seu metabolismo, causando erosão, 

prejuízos e aumento do risco de perda dentária ao passar do tempo. Essas bactérias têm o 

crescimento favorecido em pH ácido e muitos alimentos – quando não realizada higienização 

adequada após o consumo– podem apresentar fator de risco para o aparecimento de cárie por 

conterem um alto percentual de açúcares simples em sua composição e levarem à diminuição 

do pH [1]. A nutrição tem um papel fundamental para a prevenção de cáries, haja vista que a 

alimentação pode apresentar um perfil cariogênico e/ou não cariogênico, a depender da 

composição de carboidratos, da quantidade e da variedade de alimentos ofertados a um 

indivíduo. Alimentos com alto teor de carboidratos simples (doces, biscoitos, bebidas 

industrializadas e industrializados no geral) tendem a uma maior fermentação e acidificação 

do meio – mas também, alimentos viscosos, que agregam-se à superfície dentária com alta 

facilidade [2]. Entretanto, alimentos com alto teor de carboidratos complexos (frutas, 

verduras, legumes, grãos e cereais integrais) não promovem o mesmo processo na cavidade 

bucal devido à alta composição de fibras. Mas também, sabe-se que doenças na cavidade 

bucal e as suas complicações alteram a capacidade mastigatória, podendo levar à deficiência 

de nutrientes e alteração do estado nutricional [2]. Dessa forma, ao seguir a recomendações do 

Guia Alimentar para a População Brasileira – fazer a base da alimentação de alimentos in 

natura e minimamente processados, comer com moderação os processados e evitar os 

ultraprocessados– e dos profissionais de saúde aliada à uma higiene bucal adequada é a forma 

preventiva mais acessível, rápida e eficaz [3]. Logo, a prática interprofissional de toda a 

equipe e, principalmente, dos nutricionistas e dentistas nesse caso, é fundamental na atenção 

básica para a troca de informações adequada entre os profissionais e para educar os pacientes 

com informações claras e objetivas, de modo a prevenir o aparecimento de cáries, 

complicações decorrentes destas e manter uma vida saudável [4]. Objetivos: Levar 

conhecimentos da odontologia e da nutrição acerca da prevenção de cáries e da alimentação 

saudável, afim de contribuir para a redução de complicações à nível dentário e nutricional e 

promover bem estar geral com cuidados diários simples. Além de mostrar à sociedade a 

importância das diferentes áreas da saúde para a prevenção de doenças. Descrição da 

Experiência: Nos dias 01, 02 e 03 de outubro, os acadêmicos do grupo 5 do Pet-Saúde 

Interprofissionalidade realizaram ações com os idosos atendidos pela NASF Terra Firme e 

que participam do grupo de atividades físicas na quadra da Igreja São Domingos de Gusmão e 

na UFPa. Ao surgir a oportunidade de tempo livre em comum entre os alunos – durante a 

realização do Seminário Integrado – Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) –, foi proposto a 

realização do planejamento das ações, onde – aproveitando o início do mês de incentivo ao 

debate do câncer na população feminina, o outubro rosa- abordamos sobre o câncer de mama, 

câncer de colo de útero, câncer de próstata, saúde bucal, alimentos cariogênicos, alimentação 
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natural e a importância da alimentação saudável, da prática de atividades físicas e de hábitos 

saudáveis em geral. Dentre as temáticas escolhidas, a alimentação saudável e a saúde bucal 

foram abordadas pelas acadêmicas de nutrição, odontologia e farmácia no dia 3 de outubro - 

na UFPa, após as atividades físicas– levando aos pacientes a diferença entre os alimentos 

cariogênicos e não cariogênicos a fim de educá-los à escolha dos alimentos para maior e 

menor consumo em relação ao tipo de carboidrato, consistência e às condições favoráveis – 

ou não– para higienização bucal após o consumo alimentar. Assim, explicaram a diferença 

entre os carboidratos complexos e simples – com o auxílio de embalagens de produtos 

industrializados e gravuras de frutas, verduras e legumes–, os processos que ocorrem pela 

falta ou má higienização dos dentes, a importância da manutenção da saúde dentária para uma 

boa alimentação e a importância da escovação dos dentes após a realização das refeições ou o 

consumo de alguns alimentos não cariogênicos (maçã, pêra, queijo) após refeições em que 

não haja a possibilidade de limpeza dos resíduos alimentares restantes na boca de forma 

imediata. Resultados: Os idosos presentes na ação foram receptivos e se mostraram dispostos 

a participar das atividades educativas com as acadêmicas; fizeram perguntas sobre como se 

alimentar de forma saudável, o que poderia indicar alguns sinais e sintomas na região bucal, 

etc. Ao final da palestra sobre os alimentos e higienização bucal, os participantes foram 

convidados a participar de uma oficina de mudas de temperos e a maioria aceitou participar. 

Eles realizaram a montagem das mudas de salsa e cebolinha utilizando sementes, terra e 

garrafa pet, trocaram conhecimentos acerca de cuidados com as plantas e utilizaram desse 

momento – com o auxílio das acadêmicas– para agradecerem ao que e a quem tivessem 

vontade, como o agricultor que planta e é responsável pela distribuição dos alimentos naturais 

na cidade entre outros motivos de gratidão. Conclusão: Assim, uma alimentação balanceada 

associada à prática adequada de higienização bucal são atitudes simples que configuram-se 

como prevenção de doenças e promoção de saúde. Portanto, a odontologia e a nutrição 

possuem um campo comum para a prevenção de doenças, onde o conhecimento do trabalho 

dos profissionais de ambas as áreas deve ser compartilhado a fim de otimizar tanto a 

prevenção do acometimento de cárie, tanto o tratamento ao levar educação em saúde clara e 

objetiva a para a sociedade, garantindo o direito de todos à saúde. 

Descritores: Saúde bucal, Alimentação, Interprofissionalidade. 
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