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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 desenvolvimentode 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.

Felizmente, intervenções preventivas e terapêuticas efi cazes estão disponíveis para o tratamento
tanto da cárie quanto das doenças periodontais. Existem numerosos grupos de profi ssionais de saúde 
que precisam saber mais sobre essas doenças e entender a relação existente entre fatores de risco (como 
tabagismo), fatores preventivos (como fl úor na prevenção de cárie, higiene bucal efi ciente na prevenção das 
doenças periodontais) e fatores patológicos.

Esse grupo de profi ssionais de saúde inclui médicos (de pediatras e clínicos gerais a geriatras), enfermeiros 
(desde enfermeiros de saúde pública e visitantes de saúde comunitária a profi ssionais de oncologia e 
geriatria), farmacêuticos (conscientes do potencial cariogênico associado ao baixo fl uxo salivar, dos riscos 
de medicamentos com adição de açúcar e do papel dos hábitos tabagistas nas doenças periodontais), 
nutricionistas (incluindo aqueles envolvidos com dieta e nutrição), trabalhadores de creches e parteiras.

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

3

Recomendações para profi ssionais de saúde não-bucal

Os dentes são para toda a vida



Recomendações para 
doença periodontal
e cárie

Doença periodontal

A doença periodontal é uma doença infl amatória de origem microbiana. 
Existem diferentes estágios de doença periodontal (doença da gengiva), as 
mais comuns são gengivite e periodontite. A gengivite é um passo anterior 
para a periodontite. Embora nem todos os casos de gengivite evoluam para a 
periodontite, o controle do primeiro é uma estratégia preventiva essencial. Se 
não tratada, a periodontite pode causar a perda de dentes.

Em seus estágios mais avançados, a periodontite está associada a maiores taxas 
de mortalidade, com fortes evidências mostrando um aumento do risco de doenças 
cardiovasculares aterogênicas, controle do diabetes e complicações relacionadas.

A periodontite não signifi ca necessariamente que as pessoas negligenciaram 
o cuidado bucal adequado. A suscetibilidade varia: os indivíduos mais suscetíveis 
podem adquirir a doença mesmo com uma higiene bucal relativamente boa.

Risco de periodontite tem uma forte hereditariedade. No entanto, estilo de 
vida, fatores ambientais e de comportamento são fundamentais para determinar 
se a doença se desenvolve ou progride.

Visto que a periodontite pode começar na adolescência, ou início da vida 
adulta, um diagnóstico precoce é essencial para a manutenção dos dentes 
permanentes.

Sangramento gengival não é normal, nem o aparecimento de sangue na 
saliva após a escovação dos dentes. Um profi ssional  de odontologia deve ser 
consultado para investigar as causas e fornecer um tratamento adequado.

Embora a periodontite não seja uma doença contagiosa, as bactérias que 
iniciam a doença podem ser transferidas entre indivíduos. Se transferido para 
um indivíduo suscetível, sua resposta imunológica pode começar a desencadear 
os sinais e sintomas da doença.

A periodontite deve ser considerada como uma condição de alerta 
que pode indicar desnutrição ou que um paciente tem uma doença crônica 
subjacente não transmissível (diabetes não diagnosticada, por exemplo). Um 
profi ssional de odontologia deve ser consultado.

Incentive os pacientes com 
sangramento gengival, mau hálito, 
dentes com mobilidade ou com 
espaços entre os dentes a procurar 
um dentista para um avaliação, 
diagnóstico e orientações.*

Recomende a limpeza 
interproximal uma vez ao dia para 
qualquer pessoa com sinais de 
doença periodontal, seguindo as 
orientações do dentista.*

Garanta que os pacientes 
compreendam que gengiva não 
saudável pode estar associada a 
outras condições sistêmicas de saúde 
e que a boca é uma parte vital do 
corpo, e não um órgão separado.*

Eduque, motive e apoie os 
pacientes a manterem uma saúde 
bucal adequada para um controle 
efetivo da placa bacteriana (biofi lme 
dental).**

Incentive os cuidadores 
domiciliares a buscar 
informações sobre a 
implementação de higiene bucal 
especializada para os pacientes que 
necessitam de cuidados especiais.*

 Incentive seus pacientes a 
pararem com hábitos tabagistas.**
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Cárie

A cárie é uma doença multifatorial e dinâmica, relacionada com a presença 
de placa bacteriana e açúcar, e que resulta na desmineralização dos dentes ao 
longo do tempo.

O risco de desenvolvimento de cárie varia consideravelmente; o processo de 
cárie gera lesões com diferentes níveis de extensão e gravidade - cada estágio 
pode ser ativo ou inativo.

Mudanças no estilo de vida, fatores comportamentais e hábitos 
alimentares podem infl uenciar tanto o desenvolvimento da doença quanto 
a progressão de lesões já existentes, que podem, nos estágios iniciais, ser 
interrompidas e até mesmo revertidas.

Uma abordagem multiprofi ssional, que minimiza todos os fatores 
patológicos enquanto se concentra na dieta e no cuidado pessoal, incluindo 
escovação frequente dos dentes com cremes dentais fl uoretados, é a que tem 
maior probabilidade de efi cácia no controle e prevenção dessa doença. 

Além dos fatores de risco comuns associados à cárie, como a obesidade, 
hipossalivação e tabagismo materno, há pouca evidência de ligação direta da 
cárie com doenças sistêmicas e fatores genéticos específi cos.*
.

 Tente, sempre que possível, 
substituir medicamentos que 
causam redução de fl uxo salivar 
como efeito secundário.

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

Recomende que os alimentos 
e bebidas distribuídos nas escolas 
sigam as recomendações mais 
recentes dos órgãos de saúde.*

Recomende aos pais ou 
responsáveis a evitar oferecer  
alimentos processados a crianças 
em idade pré-escolar e escolar.*

Recomende o uso de cremes 
dentais com fl úor.

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

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 

Recomendações para profi ssionais de saúde não-dentistas
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Tanto a cárie como as doenças periodontais 
podem ser prevenidas

• Medidas preventivas** devem ser aplicadas para manter os 
dentes naturais na velhice.***

• Sempre que possível, ofereça intervenções e orientações que ajudem 
o indivíduo a relacionar os benefícios da prevenção da cárie e das 
doenças periodontais com a saúde sistêmica.

• Cárie e doenças periodontais são doenças distintas com diferentes 
mecanismos patológicos. Considerando o equilíbrio contínuo 
entre fatores de risco (como por exemplo, tabagismo), fatores 
de prevenção (uso de flúor para a cárie, higiene bucal eficaz para 
doenças periodontais, por exemplo) e fatores patológicos.*

• O equilíbrio contínuo entre fatores de risco (como por exemplo, 
tabagismo), fatores de proteção (uso de flúor para a cárie, higiene 
bucal eficaz para doenças periodontais, por exemplo) e fatores 
patológicos precisam ser considerados.

• Evidências epidemiológicas e análises de tendências em fatores de 
risco sugerem que a prevalência de cárie e doenças periodontais 
aumentará, já que as populações em envelhecimento tendem a ter 
os dentes naturais preservados por mais tempo.

• Preservar uma dentição funcional na velhice é viável e pode 
estar associado à melhoria da qualidade de vida geral e ao tardio 
desenvolvimento de debilidades, doenças e dependência.*

• A saúde bucal é um componente crítico do envelhecimento 
saudável e requer a capacidade de cuidado pessoal e acesso a 
serviços preventivos e tratamento.

• O nível de dependência é o que deve ser considerado ao se 
desenvolver abordagens preventivas e de tratamento individuais 
para pessoas idosas, e não a idade cronológica do paciente.*

Incentive as mães a introduzir o hábito de 
duas escovações diárias na rotina de seus 
filhos desde o aparecimento do primeiro 
dente de leite.

Incentive a todos a escovar os dentes 
duas vezes ao dia com creme dental com 
flúor, sendo cada escovação com duração de 
pelo menos dois minutos. Agentes adicionais 
para redução da placa bacteriana podem 
ser recomendados para aqueles com uma 
dentição completa.

Estimule mães em período de lactação e 
cuidadores de crianças a optar por bebidas 
sem açúcar desde o nascimento da criança.

Alerte sobre os riscos de dietas ricas em 
açúcar e sobre o uso de medicamentos 
contendo açúcar, que podem levar ao 
desenvolvimento de cárie e doença periodontal, 
especialmente em crianças e idosos.

Incentive a todos a limitar a quantidade 
e frequência de ingestão de açúcar – 
idealmente apenas nas refeições.

Incluir a saúde bucal (cárie e doenças 
periodontais) em programas de prevenção 
médica, particularmente em casos de diabetes, 
obesidade, síndrome metabólica e doença 
cardiovascular (doença periodontal).
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A cárie e as doenças periodontais são as 
doenças humanas mais comuns – e ambas 
podem ser prevenidas.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

A educação para a saúde bucal deve ter 
como alvo crianças, gestantes, novas mães e 
cuidadores domiciliares.
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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 profissionais de saúde não-dentistas
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A EFP agradece a Colgate
pelo apoio e concessões sem restrições.


