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Pastas Dentais (Dentifrícios)
Qual a função da pasta dental?
A efetividade da remoção de placa bacteriana é 70% maior quando se usa dentifrício. Além disso, a
formação de uma nova de placa é reduzida em 45% com o uso do creme dental. Embora o dentifrício não
seja indispensável para a remoção de placa, tem-se comprovado a sua importância para garantir a limpeza e
o polimento dental.
Qual a quantidade de pasta ideal?
A quantidade de pasta só tem relevância quando se trata de crianças com menos de 6 anos, que podem
ingerir dentifrício involuntariamente ao escovar os dentes. Uma quantidade pequena deve ser usada, para
reduzir a ingestão de flúor. Recomendamos a técnica transversal: ao invés de se colocar pasta em toda
extensão da escova, cruza-se esta com o dentifrício. Isso é particularmente importante quando as crianças
também bebem água fluoretada. Assim, serão reduzidos os riscos de se adquirir fluorose dental.
Qual a diferença entre pasta dental anticárie, antitártaro e antiplaca?
A anticárie contém flúor, e a antitártaro contém em, acréscimo, substâncias que reduzem a formação de
tártaro. Deve-se esclarecer que os dentifrícios antitártaro não removem cálculo dental mecanicamente, o
que deve ser feito pelo dentista ou pessoal auxiliar; o dentifrício interfere apenas em sua fôrmação. As
pastas antiplaca contêm substâncias antimicrobianas.
Quais os tipos de flúor e sua concentração na pasta?
A adição de uma ou outra forma de flúor na pasta (as mais comuns são o NaF e o MFP) varia de acordo com
o tipo de abrasivo que esta contém. Não se recomenda o uso de cremes dentais com concentração de flúor
abaixo de 1000 ppm, pois a sua eficiência ainda não está comprovada (1000- 1100 ppm são o ideal). Já os
que apresentam mais de 1100 ppm de flúor garantem que, mesmo havendo uma certa inativação do flúor
(em casos de produtos cuja validade está vencida), uma quantidade significativa para o controle da cárie
será mantida.
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Qual a função do bicarbonato de sódio?
Por ser o bicarbonato de sódio uma substância alcalinizante e tamponante, hipoteticamente ele poderia
neutralizar os ácidos produzidos na placa dental quando da exposição a açúcar.
Existe diferença na abrasividade das pastas?
Existem dentifrícios de abrasividade baixa, média e alta. Deve-se enfatizar que um abrasivo no dentifrício é
fundamental para garantir a limpeza e o polimento dental. Desgaste e abrasão dental estão mais
relacionados com o modo de escovar, o tipo de escova, as substâncias ácidas (refrigerantes, enxaguatórios,
frutas) consumidas ou usadas antes da escovação do que com o poder intrínseco do abrasivo.
Qual a idade ideal para introduzir a pasta dental na higiene da criança?
0 ideal é que haja pais comprometidos com a saúde bucal dos filhos, e não que se estipule uma idade. Ao
mesmo tempo em que o flúor dos dentifrícios é indispensável para o controle da cárie, sua ingestão deve ser
controlada, devido ao risco de fluorose dental.
As pastas para sensibilidade são efetivas? Qual a duração do seu efeito?
Estudos com dentifrícios contendo nitrato de potássio têm mostrado média de 30% de redução de
sensibilidade a jato de ar frio. Essa redução vai depender do limiar de sensibilidade do indivíduo, do uso de
substâncias erosivas e do modo de escovar os dentes.
Como funcionam e quais os tipos de pastas clareadoras? Existem contra-indicações?
0 princípio básico está no poder oxidante do peróxido, que descora os dentes ao oxidar pigmentos dentais,
promovendo assim uma "remoção" química.
A princípio não há contra-indicação, mas, à semelhans tipos de dentifrícios, deve haver racionalidade na
indicação.
Qual a pasta ideal?
De modo geral, a indicação é a pasta fluoretada, mais recomendadas só em casos particulares.
Qual a diferença entre pasta, gel ou creme na efetividade das pastas dentais?
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Nenhuma, e é impossível fazer qualquer inferência quanto a flúor, abrasividade, efeito antiplaca, antitártaro
etc. pela simples aparência de um dentifrício.
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