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A Interface da saúde bucal e saúde sistêmica dos idosos 

Inessa Solek Teixeira  

Diante da saúde frágil dos idosos é importante que a saúde bucal esteja 
em dia. Uma saúde bucal deficiente, nesta faixa etária, pode ser vista como 
uma diminuição da função mastigatória resultante de dentes cariados, de 
doença periodontal (dentes amolecidos), de próteses inadequadas ou ausência 
delas, higiene bucal negligente, presença de lesões bucais, dor, inflamação ou 
infecções. 

Uma cárie pode se tornar uma porta de entrada de bactérias para a 
corrente sanguínea. Quando uma cárie torna-se mais profunda a ponto de 
comprometer a polpa do dente, ou seja, a parte interna do dente onde se 
encontram os vasos e nervos, as bactérias ali instaladas poderão percorrer a 
corrente sanguínea e acarretar danos a vários órgãos do corpo. 

As Bactérias que percorrerem a corrente sanguínea e forem para o 
coração podem causar endocardite bacteriana, ao se dirigirem para o cérebro 
podem causar meningite, para o pulmão, pneumonia, para o rim, infecção 
urinária, sendo que as bactérias oriundas da boca podem provocar problemas 
articulares quando se alojarem nas articulações. Estudos comprovam que tais 
situações se verificam mais facilmente em pacientes com imunidade baixa, 
principalmente os idosos. 

Ainda, o tártaro, que nada mais é do que a placa bacteriana calcificada, 
resultante do resto de alimento que se depositou no dente devido a má 
escovação. Quando o tártaro se forma, provoca inflamação na gengiva 
deixando-a inchada e sangrando. Devido a proximidade do tártaro à corrente 
sanguínea, as bactérias podem facilmente percorrer o corpo e se depositar em 
algum órgão, provocando desta forma infecções sistêmicas.  

Com isso, sempre que um paciente trata uma infecção urinária com 
antibiótico e não remove as infecções da boca, que pode ser o foco inicial, ele 
está sujeito a ter infecções urinárias recorrentes, pois o tártaro é um depósito 
de bactérias escondidas onde o antibiótico não tem acesso. 

Muitos idosos, com a diminuição da sua capacidade funcional resultante 
de déficits neurológicos e motores apresentam dificuldades de realizar uma 
higiene bucal adequada. Nesses casos, torna-se importante que os familiares e 
cuidadores supram essa necessidade, auxiliando os idosos na escovação 
dentária ou limpeza das próteses, evitando o acúmulo de restos de alimentos 
na boca. Pois, esse acúmulo de alimento poderá desencadear várias 
complicações que afetarão não só a boca, mas a saúde geral do idoso. 
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 Sendo assim, uma saúde bucal satisfatória é essencial para uma 
nutrição variada, a qual possibilitará a manutenção da saúde geral e de uma 
melhor qualidade de vida, para uma autoestima positiva e uma vida social 
saudável. 

A saúde começa pela boca e não deve ser negligenciada em nenhuma 
fase da vida! 

 

Fonte: http://salomaochris.blogspot.com.br/2012/04/saude-bucal-x-saude-sistemica.html 
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