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Quais são as diferentes partes do dente?

• Coroa: parte superior do dente, geralmente a única parte visível.  O formato da coroa
determina a função do dente.  Por exemplo, os dentes anteriores são mais afiados, têm a
forma de um cinzel e servem para cortar, enquanto os molares têm superfície plana e servem
para triturar os alimentos.

• Linha de junção dos dentes e da gengiva: Sem a escovação e uso adequado do fio dental,
nesta área podem se formar a placa e o tártaro, causando gengivite e outros males.

• Raiz: parte do dente que está dentro do osso.  A raiz, que mantém o dente inserido no osso,
constitui mais ou menos dois terços do seu tamanho.

• Esmalte: a camada mais externa da superfície do dente.  É o tecido mais duro e mineralizado
de todo o corpo humano, mas pode ser danificado se os dentes não forem higienizados
adequadamente.

• Dentina: camada dentária situada abaixo do esmalte. Se a cárie conseguir atravessar o
esmalte, ela passa a atacar a dentina, onde há milhões de pequenos túbulos que vão
diretamente à polpa do dente.

• Polpa: tecido mole situado no centro do dente, onde se encontram o nervo e os vasos
sangüíneos.  Quando a cárie atingir essa área, as pessoas geralmente sentem dor.

Quais são os nomes dos dentes?

Cada dente tem uma função ou tarefa específica (Consulte a ilustração do arco dental nesta seção
e identifique cada tipo de dente):

• Incisivos: dentes frontais afiados em forma de cinzel (quatro superiores, quatro inferiores)
para cortar os alimentos.

• Caninos: dentes com pontas agudas (cúspides) que rasgam os alimentos.

• Pré-molares: com duas pontas (cúspides) na superfície para esmagar e moer os alimentos.

• Molares: Para triturar os alimentos, estes dentes possuem várias cúspides na superfície de
mordida.
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Visite o www.colgate.com.br
Sua fonte de informações na Internet para ter um sorriso atraente e saudável, juntamente com as
últimas novidades e indicações sobre higiene bucal

© 2002 Colgate-Palmolive Company.  Todos os direitos reservados.  O uso das informações
contidas neste site está sujeito aos termos de nossa Declaração Legal/de Privacidade.  Todas as
informações são armazenadas e usadas de acordo com a declaração sobre privacidade.
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