
vinho e saúde

Apesar de ser consumido pelo homem 

há milhares de anos, somente no final 

do século 19 surgiram os primeiros 

relatos sobre alterações dentárias 

causadas pelo vinho. E o assunto 

só passou a ser abordado de forma 

científica a partir da década de 90. 

Wine Style reuniu o que há de mais 

atual sobre o consumo de vinho (álcool) 

e doenças dentárias e periodontais, bem 

como os aspectos estéticos ligados 

o consumo desse néctar.

por  guStAvo AndrAdE dE pAulo

i lu s t ração  lEo gibrAn

Afora questões como o eventual escurecimento dos dentes,
              os estudos realizados até agora só relacionam o aumento de problemas
     dentários ao consumo de vinho em enólogos e degustadores profissionais 
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Vinho e erosão (ou Corrosão) Dental*

 A erosão dental é definida como uma perda pa-

tológica, superficial e crônica dos tecidos duros dos 

dentes devido a um processo químico, sem envolvi-

mento bacteriano. geralmente, esse desgaste quími-

co é causado pela ação de um ácido sobre o tecido 

dental. o contato repetitivo ou contínuo com o ácido 

leva à desmineralização e amolecimento da superfí-

cie dental, aumentando a suscetibilidade à abrasão 

mecânica. Com o tempo, essa erosão pode remover 

completamente o esmalte dentário, deixando a den-

tina (em casos extremos até a polpa dental) exposta e 

vulnerável, condição frequentemente associada à hi-

persensibilidade. Como diversas outras enfermidades 

orais, a erosão dental tem etiologia multifatorial. 

 os principais agentes etiológicos são, de fato, os 

ácidos presentes em alimentos ou no ambiente de 

trabalho, que levam a uma dissolução química do es-

malte e dentina. A freqüência e duração dos episódios 

de exposição ao ácido, bem como o pH, a acidez ti-

tulável, as concentrações de cálcio, fosfato e fluore-

to influenciam nessa dissolução. Fatores biológicos 

e ambientais tais como posição do dente, qualidade 

do tecido dental e produção de saliva (quantidade, 

composição e capacidade de funcionar como tampão) 

também interferem no desenvolvimento e progressão 

da erosão. Medicações que reduzem a produção de 

saliva (por exemplo, alguns anti-hipertensivos e anti-

histamínicos) podem agravar a erosão.

 o consumo de vinho vem sendo relacionado ao 

surgimento da erosão dental porque o pH do vinho 

varia entre 2,4 e 3,8, valor bem abaixo do ponto crí-

tico para a dissolução do esmalte dentário (pH entre 

5,0 a 5,7). Uma revisão da literatura feita por Wie-

gand e Attin, em 2007, mostrou que a erosão está 

relacionada ao consumo diário de cerca de 20 a 30 

amostras vinhos, por período mínimo que varia de 

10 a 23 anos. Esse problema ocorre, mais frequente-

mente, em enólogos e degustadores profissionais, que 

chegam a provar até 200 amostras por dia, deixando 

o vinho mais tempo na boca.

 Um estudo mostrou que 74% dos degustado-

res profissionais suecos apresentavam algum grau 

de erosão dental. Desses, 11% tinha erosão grave, 

26% exibiam desgaste dental com exposição loca-

lizada da dentina e 37% tinham erosão superficial 

do esmalte. A média de tempo de serviço foi de 7 

anos, com 2 a 5 sessões de degustação por semana. 

Na Finlândia, o registro de erosão dental em pesso-

as normais é de apenas 5%. Já na África do Sul, um 

trabalho comparou a prevalência de erosão dental 

entre enólogos e suas esposas. Entre os 21 profissio-

nais estudados, a média de tempo de serviço foi de 

8,2 anos, sendo que o número de vinhos provados 

variou de alguns por semana até 50 a 150 por dia. 

o vinho era deixado na boca por períodos que va-

riavam entre 10 e 30 segundos por amostra. Ao se-

rem comparados com suas esposas, apenas 3 enólo-

gos (14%) apresentaram erosão dental. Entretanto, 

a ocorrência foi 3 vezes maior que nas mulheres.

 Muitas pessoas acreditam que vinhos espumantes 

sejam mais agressivos para os dentes, seguidos dos 

brancos e, depois, dos tintos. Entretanto, estudos in 

vitro mostram que o potencial erosivo dos espuman-

tes é semelhante ao dos brancos, sendo superior ao 

dos tintos. Apesar do pH do vinho branco ser se-

melhante ao do suco de laranja (em torno de 2,4), o 

potencial erosivo do vinho é menor que o do suco, 

provavelmente pela maior concentração de cálcio, 

fosfato e flúor no vinho. para acirrar ainda mais a 

eterna disputa entre franceses e italianos, um estudo 

mostrou que os vinhos tintos italianos possuem mais 

fluoreto que os similares gauleses sendo, em teoria, 

menos agressivos ao esmalte dental. Como era de 

se esperar, a resposta francesa veio por meio de um 

trabalho que mostrou que o vinho tinto de bordeaux 

não causou lesão dental quando o tempo de contato 

com os dentes foi inferior a 90 segundos.

*Nota: Apesar de o termo erosão dental ser aceito e 
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QUERO QUE VOCÊ CONHEÇA A VIÑA VENTISQUERO, 
A MARCA DE VINHOS CHILENOS QUE MAIS CRESCE EM

VÁRIOS PAÍSES DO MUNDO, INCLUSIVE NO BRASIL.
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empregado mundialmente, a recomendação atual da As-

sociação Americana de Odontologia é que esse deveria ser 

substituído pela expressão cor rosão.

ÁlCool e Doenças PerioDontais

 Alguns autores acreditam que o consumo crônico 

de bebidas alcoólicas pode aumentar a ocorrência 

de doenças periodontais. Em um trabalho, o consu-

mo de álcool esteve significativamente associado à 

inflamação gengival e perda da aderência, mesmo 

após exclusão dos principais fatores de confusão. 

num estudo realizado nos EuA, o efeito do álcool 

sobre as doenças periodontais foi semelhante ao do 

tabagismo, um conhecido fator de risco para essas 

doenças. Entretanto, a associação entre consumo 

de álcool e doença periodontal ainda é controversa. 

Dois outros estudos, realizados no Japão e na Sué-

cia, não confirmaram essa associação. Acredita-se 

que o álcool interfira nas doenças periodontais por 

meio de uma diminuição dos cuidados e da higiene 

pessoal, embora ele possa comprometer, também, 

os mecanismos de defesa do organismo, coagula-

ção, metabolismo ósseo e cicatrização.

 Com relação ao tipo de bebida consumida e do-

enças periodontais, estudos mostraram que o con-

sumo de cerveja e de destilados aumentou signifi-

cativamente a perda de inserção, o que não ocorreu 

com o consumo de vinho.

Vinho e CÁries

 diversos microorganismos acidogênicos estão 

envolvidos na formação das cáries dentais, sendo o 

Strptococcus mutans o principal deles. Essas bactérias 

colonizam a superfície dental, iniciando a formação 

de placas e produzindo ácidos que comprometem a 

integridade do esmalte dentário.

  nos últimos anos, diversos agentes naturais com 

ação antimicrobiana mostraram-se eficazes contra 

patógenos orais. Entre eles, podemos citar deriva-

dos do própolis, de alguns chás, de alguns tipos de 

cogumelos comestíveis, maçã, cacau, cebola e café. 

Smullen e colaboradores testaram diversos extratos 

de plantas contra o S. mutans e constataram que os 

extratos de uvas tintas e brancas foram mais efica-

zes que os de outras frutas e chás.

 daglia e colaboradores mostraram que dois vi-

nhos italianos (um branco e um tinto) tiveram ação 

antimicrobiana contra oito tipos diferentes de pa-

tógenos orais e contra o Streptococcus pyogenes, agen-

te envolvido em infecções de garganta (faringites). 

para evitar possíveis confusões, esses autores traba-

lharam com amostras dealcolizadas, excluindo uma 

possível interferência do etanol. os ácidos succí-

nico, málico, láctico, tartárico, cítrico e acético 

presentes nos vinhos exibiram ação antibacteriana. 

Embora a diferença não tenha sido significativa, o 

vinho tinto mostrou-se mais eficaz que o branco.

Vinho e alterações Da Cor Dos Dentes

 diversas anormalidades de desenvolvimen-

to, doenças adquiridas e alterações degenerati-

vas podem alterar a coloração dos dentes. Mui-

tas vezes, essas mudanças na cor não podem ser 

corrigidas com a simples escovação, l impeza 

profissional ou uso de abrasivos. normalmen-

te, o escurecimento dos dentes é uma condição 

associada ao envelhecimento. provavelmente, a 

dieta, o tabagismo e as práticas de higiene bucal 

são fatores determinantes nesse escurecimento. 

Chá preto, café, vinho tinto e outros alimentos 

ricos em polifenóis têm efeito cumulativo e são 

responsáveis pela maioria dos casos.

 proteínas presentes na saliva grudam-se aos 

dentes formando uma camada protetora para os 

mesmos, reduzindo a dissolução mineral e a abra-

são mecânica. Entretanto, algumas dessas proteínas 

também se ligam a certos polifenóis, favorecendo 

o seu depósito nos dentes. Com o passar dos anos, 

esse depósito leva ao escurecimento dental. nesses 

casos, substâncias ou técnicas de clareamento são 

as alternativas empregadas.

ConClusões

 Se considerarmos que a erosão dental pode ser uma 

doença ocupacional, serão necessárias medidas para 

minimizar os impactos sobre os profissionais envolvi-

dos. As possibilidades terapêuticas incluem o uso de 

soluções contendo flúor (anti-sépticos bucais, dentifrí-

cios ou preparações tópicas) modificações nos hábitos 

de higiene bucal (uso de escova macia), emprego de 

resinas, mousses e géis protetores. Apesar de ser um 

tópico controverso, alguns autores recomendam que a 

escovação só deva ocorrer uma hora após o término 

da degustação. Esse tempo seria o mínimo necessário 

para a saliva reconstruir uma película protetora sobre 

o esmalte. para as alterações da cor (escurecimento) 

causadas pelo consumo repetido de vinho tinto, as mo-

dernas técnicas de clareamento são boas opções para o 

restabelecimento da cor original dos dentes, desde que 

empregadas por profissionais habilitados.
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