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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 (ou biofi lme dental) 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, baseadas na higiene bucal diária 
utilizando um creme dental fl uoretado, são efi cazes tanto para doença periodontal quanto para cárie.

Devido ao crescimento populacional mundial e maior longevidade na manutenção dos dentes, o número de pessoas 
portadoras de cárie e periodontite está crescendo, aumentando assim a prevalência total dessas doenças em todo o 
mundo, particularmente na população mais idosa.

O risco de gengivite e periodontite geralmente aumenta com a idade, e a cárie geralmente aparece durante a 
infância e adolescência. Essas doenças são extremamente prevalentes entre o público em geral, representando 
um risco muito alto para os dentes. Tanto os pacientes atuais quanto os futuros enfrentam a dupla ameaça de 
doenças periodontais e cárie durante toda a vida. Felizmente, medidas preventivas e terapêuticas efi cazes estão 
disponíveis para lidar com essas condições.

Independentemente da sua idade e estado de saúde, a fi m de prevenir estas doenças, é importante reduzir a 
ingestão de açúcares, escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme dental fl uoretado e não fumar.

Não é normal ter sangramentos na gengiva e é importante visitar seu dentista regularmente.

Os dentes são para toda a vida. Tome uma atitude! 

Os dentes são para toda a vida
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Federação Europeia de Periodontia

Recomendações para 
doença periodontal
e cárie

Doença periodontal
A periodontite é uma condição muito comum em que existe a perda das estruturas que sustentam os dentes.

Existem diferentes formas de doença periodontal, mas as mais comuns são a gengivite e periodontite.

A gengivite é um passo anterior à periodontite. Embora nem todos os casos de gengivite evoluam para a 
periodontite, a gestão do primeiro é uma estratégia preventiva primária vital para o segundo.

Se não tratada, a periodontite causa perda dentária. Em suas formas mais severas, pode ser associada ao 
aumento das taxas de mortalidade, quando ligada a condições sistêmicas muito mais severas, como o potencial 
aumentado de se desenvolver devido ao maior risco de doenças cardiovasculares aterogênicas, descompensação 
da diabetes e complicações relacionadas.

A placa bacteriana (ou biofi lme dental) é o principal fator determinante da periodontite. O risco de 
desenvolver a periodontite tem um forte componente hereditário, porém o estilo de vida, os fatores 
ambientais e os hábitos são importantes para determinar se a doença se desenvolve ou progride.

A periodontite pode ser tratada à medida que os dentes permanentes são mantidos. No entanto, o 
diagnóstico precoce é vital. A doença não afeta apenas adultos, também pode começar na adolescência.

O controle glicêmico em pacientes não diabéticos e diabéticos é importante como estratégia de prevenção 
de risco para periodontite.

Sangramento na gengiva e o aparecimento de sangue na saliva após a escovação não são 
normais. Consulte um profi ssional de dentista.*

Se você tem mau hálito, dentes com mobilidade ou espaços entre os dentes, procure
um dentista.*

Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia.** 

Considere usar produtos de higiene bucal com fl úor e a suplementação de ingredientes 
ativos que combatem as bactérias do biofi lme dental (placa bacteriana), como os encontrados 
em enxaguantes bucais e cremes dentais.**

Considere procurar ajuda para parar de fumar.

Discuta abordagens para perda de peso e controle do consumo de açúcar.
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A cárie e as doenças periodontais podem ser prevenidas
• Cuide dos seus dentes e gengiva. Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme 

dental fl uoretado e higienize entre os dentes com escova interdental ou outros produtos de 
higiene bucal, conforme recomendação de seu dentista. Use cremes dentais e enxaguatórios bucais 
fl uoretados com agentes químicos para controlar a placa bacteriana (biofi lme dental).

• Evite consumir alimentos e bebidas ricos em açúcar sempre que possível, restringindo seu 
consumo apenas às refeições.

• Peça ajuda ao seu cuidador se sentir difi culdades em limpar os dentes e a gengiva.

• Consulte seu dentista para cuidados preventivos de cárie e doenças periodontais e siga 
criteriosamente as suas recomendações.

Evite oferecer alimentos processados a 
crianças em idade pré-escolar e escolar.

Use um creme dental fl uoretado pelo 
menos duas vezes ao dia.

Converse com o seu dentistas 
sobre aplicação de fl úor tópico em 
consultório, principalmente se você 
apresenta alto risco de cárie.

Cárie

A cárie está relacionada à desmineralização dos tecidos duros 
dos dentes pela ação de ácidos produzidos por bactérias. A 
suscetibilidade à doença varia substancialmente ao longo 
da vida; mas é particularmente alta nos jovens.

Carboidratos fermentáveis (açúcares, amidos)  presentes 
na dieta são fatores predisponentes para iniciar a cárie e sua 
progressão.

Existe uma associação entre baixo status socio-econômico 
e cárie.

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 
conddições sistêmicas

reduz o risco melhora a 
qualidade de vida 

e bem-estar

melhora a impacta 
positivamente os
gastos com saúde

impacta 
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Em um resumo

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

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

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.

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

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 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.

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


