ADOÇANTES DE BAIXAS CALORIAS NA SAÚDE ORAL: INGREDIENTES AMIGOS PARA OS DENTES
os adoçantes de baixas calorias são…

porque é que nos devemos preocupar em relação à saúde oral?
porque…
± 0 CAL

Ingredientes com
sabor doce

adicionados em alimentos, bebidas
e adoçantes de mesa para substituir
o açúcar

Mais de 40% da população global está a
lidar com a cárie dentária não tratada

com poucas ou nenhumas
calorias (e sem açúcar)

Com o cuidado certo, as doenças
orais podem ser, em grande parte,
prevenidas!

porque é que os adoçantes de baixas calorias são ingredientes amigos para os dentes:
“O consumo frequente de açúcares contribui para a desmineralização dentárial." 1
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vs
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ingredientes
fermentáveis

Produção
de ácido

Desmineralização da
estrutura dentária
(perda de cálcio e
fosfato do esmalte)

Cárie dentária

ao contrário do açúcar e de outros ingredientes fermentáveis da nossa
alimentação, os adoçantes de baixas calorias não são decompostos por
bactérias orais, e é por isso que não contribuem para a cárie dentária.

“o consumo de alimentos/bebidas que contêm adoçantes de baixas calorias em vez de açúcar
e como parte de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável pode ajudar a
manter a mineralização dos dentes diminuindo a desmineralização dentária.” 1

“quando os açúcares são substituídos
por substitutos do açúcar não
cariogénicos em alimentos e bebidas, o
risco de caries dentárias é reduzido.” 2
“substitutos ao açúcar não cariogénicos,
quando usados em produtos sejam de
confeitaria, pastilhas elásticas e bebidas,
reduzem o risco de caries dentárias.”2

Glossário:
Cáries dentárias: O termo científico para cáries ou cavidades.
Ingredientes fermentáveis: Ingredientes que podem ser decompostos pelas bactérias que vivem na
nossa boca através de um processo chamado fermentação. Estes ingredientes incluem principalmente
hidratos de carbono, como açúcares e amido.
Não cariogénico: Que não promovem o desenvolvimento de cáries.
Não-erosivo: Que não contribuem para a perda de esmalte nos dentes causado pela produção de
ácido.
Desmineralização dos dentes: O processo de perda de cálcio e fosfato do esmalte ao longo do tempo.
Esmalte dentário: O revestimento protetor dos dentes.

o que mostra a evidência científica?

os adoçantes de baixas calorias

“são não cariogénicos, o que quer dizer
que eles não são fermentados por
bactérias orais e não causam caries
dentárias. (…) Os adoçantes de baixas
calorias têm benefícios para os dentes
quando usados em alimentos, bebidas,
pasta dentífrica e medicamentos, desde
que outros constituintes também sejam
não-cariogénicos e não-erosivos.”3
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