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Doença periodontal e cárie: interações 
e similaridades entre as doenças bucais

mais comuns mundialmente

Visite nosso site:
perioandcaries.efp.org

Tanto a doença periodontal 
como a cárie 

podem ser prevenidas

A doença periodontal e a cárie 
continuam sendo os maiores 

problemas de saúde pública mundial.

Periodontite avançada é a 
principal causa de perda de 
dentes da população adulta.

Cárie e periodontite não 
tratadas podem causar 
graves consequências 

e levar a perda dentária. 

10%

10% da população mundial sofre 
de periodontite avançada – 743 

milhões de pessoas são afetadas.

1 a cada 3 pessoas 
é afetada pela cárie.

A periodontite avançada é 
a sexta doença mais comum 

do mundo.
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A doença periodontal e a cárie são as doenças humanas mais comuns no mundo e a principal causa 
de perda dos dentes. Ambas podem levar ao comprometimento nutricional e a um impacto negativo na 
autoestima e qualidade de vida.

A placa bacteriana é um dos principais determinantes biológicos comuns ao desenvolvimento de ambas 
as doenças, que apresentam fatores de risco e determinantes sociais em comum, importantes para sua 
prevenção e controle.

Discussões científi cas mais recentes apontam que abordagens preventivas semelhantes, baseadas na 
higiene bucal diária utilizando um creme dental com fl úor, são efi cazes tanto para doença periodontal 
quanto para cárie.

Devido ao crescimento populacional mundial e ao aumento da longevidade dos dentes, o número de pessoas 
afetadas pela cárie e pela periodontite está crescendo, aumentando assim a carga total dessas doenças em 
todo o mundo, particularmente na população mais idosa.

Todos os membros da equipe de saúde bucal têm um papel importante na educação e motivação dos 
pacientes para estimulá-los a reduzir a ingestão de açúcares, a praticar o controle adequado da placa 
bacteriana (biofi lme dental) e hábitos não-tabagistas. Intervenções preventivas e terapêuticas efetivas estão 
disponíveis para lidar com a cárie e as doenças periodontais.

Nas últimas duas décadas, os avanços na prevenção e tratamento da cárie e de doenças periodontais 
melhoraram a saúde bucal. No entanto, devido à crescente expectativa de uma boa saúde bucal, saúde, 
bem-estar e qualidade de vida na velhice, aumentam os desafi os para os sistemas de cuidados clínicos e 
de saúde.

Os dentes são para toda a vida. Ajude seus pacientes a agir!

Os dentes são para toda a vida

Recomendações para equipes de saúde bucal
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Recomendações para 
doença periodontal
e cárie

Cárie

Recomende o uso de creme dental com fl úor 
para o controle da cárie.

Além do uso de cremes dentais fl uoretados 
em casa, considere conversar com um dentista 
sobre a aplicação tópica de fl úor em consultório.

Eduque e motive os pacientes a reduzir a 
ingestão de açúcares.

Alerte sobre a redução de amido na dieta para 
indivíduos com cárie radicular.

Carboidratos fermentáveis na dieta (açúcares, 
amidos) são componentes necessários para o 
início e progressão da cárie. Dados indicam que 
existe uma relação entre susceptibilidade à cárie e 
componentes genéticos.

A suscetibilidade varia substancialmente ao longo 
da vida, sendo particularmente alta nos jovens. Os 
idosos também são mais vulneráveis.

Existe uma correlação entre menor nível 
socioeconômico e maior risco de cárie.

Doença periodontal

Recomende o uso de creme dental com 
fl úor suplementado por agentes químicos 
adjuvantes de controle de placa para conter a 
gengivite na prevenção de periodontite.**

Estimule toda a equipe de saúde bucal a 
incentivar os pacientes a deixarem hábitos 
tabagista e a indicar serviços especializados 
sempre que necessário.*

Participe de discussões sobre perda de peso.

Aumente a conscientização sobre a 
importância da vitamina D e de micronutrientes 
antioxidantes de origem natural, particularmente 
para os idosos.*

Incentive indivíduos com diabetes à adesão de 
regimes de controle glicêmico.

A placa bacteriana (ou biofi lme dental) é o principal 
fator determinante da periodontite. O risco de 
periodontite tem forte infl uência hereditária. No 
entanto, estilo de vida, fatores ambientais e de 
comportamento são fundamentais para determinar 
se a doença se desenvolve ou progride.

A incidência de periodontite é menor no sexo 
feminino. Dados sugerem que há predominância de 
periodontite avançada entre as idades de 30 a 50 
anos. No entanto, a doença pode ter início anos antes.

Existe uma associação entre o nível 
socioeconômico mais baixo e maior risco de cárie.**

Recomendações para 
doença periodontal
e cárie

Federação Europeia de Periodontia
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permite mastigar, 
comer, falar e sorrir 

perfeitamente

permite mastigar, reduz o risco 
de desenvolver outras 
condições sistêmicas

reduz o risco melhora a 
qualidade de vida 

e bem-estar

melhora a impacta 
positivamente os
gastos com saúde

impacta 

Há múltiplos benefícios em manter dentes saudáveis por toda a vida:

• Considere questionar rotineiramente os pacientes sobre seu histórico familiar de doenças periodontais e cárie.*
• Considere incluir perguntas sobre comportamento ou hábitos alimentares para ajudar a identifi car o risco em 

indivíduos/grupos.*
• Incentive a realização de uma avaliação nutricional quando houver atividade das doenças.*
• Examine o fl uxo salivar e considere o uso de suplementos de fl úor e/ou saliva artifi cal para pacientes com fl uxo salivar 

reduzido.*
• Concentre-se na identifi cação de riscos em indivíduos utilizando ferramentas de avaliação de risco validadas e elabore um 

programa* de prevenção de riscos individualizado para cada paciente.**
• Ofereça aconselhamento e apoio para uma dieta saudável de acordo com as orientações do órgão responsável.*
• Indique um nutricionista ou clínico geral, quando necessário.*
• Incentive a suspensão de ingestão de açúcar entre refeições par a indivíduos com cárie ativa e/ou sangramento gengival e 

redução na frequência de ingestão d e açúcar nas refeições.*
• Inclua a raspagem profi ssional dos dentes em um programa de profi laxia completo e estruturado, incluindo instruções de higiene 

bucal, motivação, orientação nutricional e aplicação de fl úor.**
• Ofereça o mesmo padrão de prevenção e tratamento em todas as faixas etárias (sempre que possível desconsiderando a idade) 

para manter os dentes naturais até idades mais avançadas.***
• Considere o nível de dependência, ao invés de idade cronológica, a fi m de individualizar abordagens preventivas e de tratamento 

para idosos.***
• Modifi que o cuidado odontológico onde o envelhecimento está associado a abordagens relacionadas ao grau de dependência, 

incluindo estado de saúde, com o objetivo de manter uma dentição funcional livre de dor, usando estratégias de tratamento 
adequadas (minimamente invasivas, paliativas).***

• Considere aspectos médicos ao tratar doenças bucais e colabore com médicos e outros profi ssionais de saúde.***
• Considere as necessidades de mobilidade dos idosos na prática odontológica.***

Tanto a cárie como as doenças periodontais podem ser prevenidas.
Medidas preventivas e estratégias de tratamento são efi cazes em todas as idades.

Recomendações para equipes de saúde bucal
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Em um resumo

1
A cárie e as doenças periodontais são as doenças 
humanas mais comuns – e ambas podem ser 
prevenidas.

8
O estado de saúde bucal em idosos é 
influenciado pelo nível de dependência  
e não pela idade cronológica.

5
A equipe de saúde bucal pode orientar sobre 
a perda de peso,  medidas de antitabagismo, 
prática de exercícios e o controle do diabetes e 
da glicemia em geral.

10
Escovar os dentes pelo menos duas vezes ao 
dia com creme dental com flúor é essencial 
e também pode ser complementado com 
agentes adicionais eficazes que reduzem a 
placa bacteriana, como os encontrados em 
enxaguantes bucais e cremes dentais.

Dentistas devem ser consultados regularmente 
para prevenir e tratar a cárie e doenças 
periodontais de maneira eficaz.

3

A redução dos níveis e frequência de ingestão 
de açúcar e amido é importante na prevenção da 
doença periodontal e da cárie. O consumo deve 
ser limitado às refeições.

9

2
A prevalência dessas doenças é alta e está 
aumentando à medida que a população 
envelhece.

4 Sangramentos na gengiva não são normais. 
Deve-se consultar um dentista imediatamente.

6
A doença periodontal deve ser vista como um 
indicador de problemas gerais de saúde.

7
A educação para a saúde bucal deve ter como 
alvo crianças, gestantes, novas mães e cuidadores 
domiciliares.

Federação Europeia de Periodontia
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European 
Federation of
Periodontology

Perio & Caries, 
uma iniciativa da união EFP-Colgate

A Federação Europeia de Periodontia (EFP) é a voz global líder em 
saúde da gengiva e doenças periodontais e a força motriz por trás do 
EuroPerio – o mais importante congresso internacional de periodontia 
– e do Workshop Europeu em periodontia, líder mundial em ciência 
periodontal. A EFP também edita o Journal of Clinical Periodontology, 
uma das publicações científicas mais competentes neste campo. 

A EFP compreende 30 sociedades nacionais de periodontia na Europa, 
no norte da África, no Cáucaso e no Oriente Médio. Juntas, representam 
cerca de 14.000 periodontologistas, dentistas, pesquisadores e outros 
membros de equipe odontológica focados na melhoria da ciência e 
prática periodontal.

www.efp.org

Com uma história de mais de 200 anos, a Colgate-Palmolive é líder 
global em cuidados bucais e está fortemente comprometida em 
melhorar a saúde bucal globalmente. A empresa possui as principais 
marcas de cremes dentais e escovas dentais manuais em várias partes 
do mundo, de acordo com dados de valor de mercado, incluindo 
marcas reconhecidas internacionalmente, como: Colgate Total 12, 
Colgate Sensitive Pro-Alívio, Colgate PerioGard, Colgate OrthoGard, 
Colgate Slim Soft, Colgate Smiles e Colgate Tandy, entre outras.

A Colgate-Palmolive continua a construir o sucesso por meio da 
inovação no cuidado bucal e parcerias mais fortes com profissionais 
de odontologia e saúde pública. Seus valores fundamentais, “respeito", 
"trabalho em equipe" e "melhoria contínua" refletem-se não apenas 
na qualidade de seus produtos e na reputação da empresa, mas 
também em sua dedicação para melhorar a qualidade de vida de seus 
consumidores e servir as comunidades onde está presente.

Para mais informações sobre o envolvimento da Colgate com 
profissionais de odontologia, visite:
www.colgateprofissional.com.br
www.instagram.com/ColgateProfissionalBR
www.facebook.com/ColgateProfissionalBR

Recomendações para equipes de saúde bucal
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perioandcaries.efp.org

European 
Federation of
Periodontology

A EFP agradece a Colgate
pelo apoio e concessões sem restrições.


