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RELATÓRIO. Relação entre cárie e doença periodontal

Introdução

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,
sendo importantes indicativos para sua prevenção e controle.

Discussões científicas mais recentes apontam que abordagens preventivas semelhantes,
baseadas na higiene bucal diária utilizando um creme dental com flúor, são eficazes 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.

Relação entre 
cárie e doença 
periodontal
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Projeto Perio & Caries – considerações chave

1. A cárie e as doenças periodontais  são as doenças humanas mais prevalentes, mas ambas 
podem ser prevenidas.

2. Os benefícios da longevidade dos dentes estão relacionados à nutrição, fala, 
autoconfiança e qualidade de vida.  

3. A prevalência dessas doenças aumenta à medida que a população envelhece.

4. Deve-se avaliar o grau de dependência física na higiene bucal ao invés de apenas a idade 
cronológica.

5. A doença periodontal se relaciona com condições sistêmicas, aumentando a necessidade 
de integrar profissionais de diferentes áreas.

6. A equipe de saúde deve considerar orientações sobre perda de peso, medidas de 
antitabagistas, prática de exercícios, controle de diabetes e glicemia em geral.

7. A redução da quantidade 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 principais.

8. Sangramentos na gengiva não são normais e os pacientes devem ser encaminhados para 
exames de saúde bucal.

9. A educação para a saúde bucal deve ter como alvo gestantes, novas mães, cuidadores 
domiciliares e outros grupos que cuidam de pessoas com algum grau de dependência.

10. Avaliação de risco usando ferramentas validadas deve ser rotina na prática odontológica 
para conduzir cuidados preventivos individualizados.

11. A doença periodontal deve ser vista como um sinal para outros problemas sistêmicos 
de saúde.

12. Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia com creme dental com flúor é essencial 
e também pode ser complementado com agentes químicos.

13. As estratégias de remuneração para dentistas devem recompensar a prevenção.

14. Os check-ups odontológicos devem ser realizados gratuitamente nas idades-chave ao 
longo do ciclo de vida - 2, 5, 12, 26, 40 e 70 anos de idade.

15. Guarde as escovas dentais separadamente nos banheiros para evitar o cruzamento de 
patógenos potenciais.

16. Avalie regularmente o fluxo salivar.
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RELATÓRIO. Relação entre cárie e doença periodontal

Equipe de Saúde

Todos os membros da equipe de saúde 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 (biofilme 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, bem-estar e qualidade de vida na velhice, aumentam-se os desafios para os sistemas de 
cuidados clínicos e de saúde.

Cárie

A equipe de saúde deve estar ciente das considerações sobre cárie a seguir:

• Dados indicam o papel de um componente genético na suscetibilidade à cárie.*
• A suscetibilidade varia substancialmente ao longo da vida, sendo particularmente alta nos 

jovens.* Idosos também são mais vulneráveis.***
• Existe uma associação entre o nível socioeconômico mais baixo e maior risco de cárie.**
• Carboidratos fermentáveis na dieta (açúcares, amido) são componentes necessários para o 

início e progressão da cárie.*

Recomendações aos dentistas relacionadas a cárie:

• Use cremes dentais fluoretados para o controle da cárie.**
• Em pacientes com alto risco de cárie, utilize aplicação tópica profissional de flúor.**
• Eduque e motive os pacientes para reduzir a ingestão de açúcares.*
• Recomende a redução de amido na dieta para indivíduos com cárie radicular.*

Doença periodontal

A equipe de saúde deve estar ciente das seguintes considerações sobre doença 
periodontal:

• Dados indicam um papel importante de um componente genético na causa de doenças 
periodontais modificado por estilo de vida (adquirido) e fatores ambientais.*

• Existe uma relação entre nível socioeconômico mais baixo e maior incidência de periodontite; a 
incidência é menor em mulheres que em homens.**

Recomendações aos dentistas relacionadas a doença periodontal:

• Eduque, motive e apoie os pacientes a controlar a placa bacteriana, reforçando técnicas de 
higiene bucal.**

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

• Estimule toda a equipe de saúde a incentivar os pacientes a deixarem hábitos tabagistas 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.*
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Cárie/doença periodontal

A equipe de saúde deve estar ciente sobre cárie/doença periodontal:

• Tanto a doença periodontal quanto a cárie podem ser prevenidas.** Medidas preventivas e 
estratégias de tratamento são efetivas em todas as idades.***

• Os benefícios relacionados à manutenção e longevidade de dentes saudáveis vão além da 
saúde bucal, bem-estar e autoestima, pois promovem uma dieta saudável, necessária para 
prevenir a debilidade física e a perda de independência.***

Recomendações aos dentistas relacionadas à cárie/doença periodontal:

• 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 
identificar o risco em indivíduos/grupos.*

• Incentive a realização de uma avaliação nutricional quando houver atividade das doenças.*
• Examine o fluxo salivar e considere o uso de suplementos de flúor e/ou saliva artifical para 

pacientes com fluxo salivar reduzido.*
• Concentre-se na identificação de riscos individuais 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 para indivíduos com cárie ativa 

e/ou sangramento gengival e redução na frequência de ingestão de açúcar nas refeições.*
• Inclua a raspagem profissional dos dentes em um programa de profilaxia completo e 

estruturado, incluindo instruções de higiene bucal, motivação, orientação nutricional e aplicação 
de flúor.**

• 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 apenas a idade cronológica, a fim de 
individualizar abordagens preventivas e de tratamento para idosos.***

• Modifique 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 
profissionais de saúde.***

• Considere as necessidades de mobilidade dos idosos na prática odontológica.***
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Outros profissionais de saúde não dentistas

Felizmente, intervenções preventivas e terapêuticas eficazes estão disponíveis para o tratamento 
tanto da cárie quanto das doenças periodontais.

Existem numerosos grupos de profissionais de saúde que precisam saber mais sobre essas 
doenças e entender a relação existente entre fatores de risco (como tabagismo), fatores preventivos 
(como flúor na prevenção de cárie, higiene bucal eficiente na prevenção das doenças periodontais) 
e fatores patológicos.

Esse grupo de profissionais de saúde inclui médicos (de pediatras e clínicos gerais a geriatras), 
enfermeiros (desde enfermeiros de saúde pública e visitantes de saúde comunitária a 
profissionais de oncologia e geriatria), farmacêuticos (conscientes do potencial cariogênico 
associado ao baixo fluxo 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.

Cárie

Outros profissionais da saúde não dentistas devem estar cientes das considerações sobre 
cárie:

• A cárie é uma doença multifatorial e dinâmica, mediada pelo biofilme dental, 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 influenciar 
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 multiprofissional, que minimiza todos os fatores patológicos enquanto se 
concentra na dieta e no cuidado pessoal, incluindo escovação frequente dos dentes com 
cremes dentais fluoretados, é a que tem maior probabilidade de eficácia 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 específicos.*

Recomendações para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e outros 
profissionais de saúde não dentistas a respeito da cárie:

• Tente, sempre que possível, substituir medicamentos que causam redução de fluxo 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 flúor.**

Doença periodontal

Outros profissionais da saúde não dentistas devem estar cientes das considerações 
sobre a doença periodontal:

• Existem diferentes estágios de doença periodontal (doença da gengiva), as mais comuns são 
gengivite e periodontite. A gengivite é o passo anterior para o desenvolvimento da periodontite. 
Nem todos os casos de gengivite evoluem para a periodontite, e o controle da primeira é uma 
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estratégia preventiva essencial. Se não tratada, a gengivite poderá evoluir para a periodontite, 
que por sua vez pode causar a perda de dentes. Em condições mais críticas e severas, a 
periodontite pode ser associada a maiores taxas de mortalidade, já que evidências mostram 
que aumento de risco de doenças vasculares aterogênicas, dificuldade no controle glicêmico de 
diabetes e outras complicações relacionadas.*

• A periodontite não significa 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.*

• O risco de periodontite está associado a fatores hereditários, ao estilo de vida, fatores 
ambientais e de comportamento. Eles são fundamentais para determinar se a doença se 
desenvolve ou progride.*

• Visto que a periodontite pode começar na adolescência e início de 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 dentista 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 outras condições sistêmicas (diabetes não diagnosticada, por exemplo). Um dentista deve ser 
consultado.*

Recomendações para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e outros 
profissionais de saúde a respeito da doença periodontal:

• 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 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 (biofilme 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.**

Cárie/doença periodontal

Outros profissionais da saúde devem estar cientes das considerações sobre cárie/doença 
periodontal:

• 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 contra doenças 
periodontais, por exemplo) e fatores patológicos.*

• 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.*** 

• Mastigação é uma função essencial para garantir uma nutrição adequada e mais 
eficiente com dentes naturais. Boa saúde bucal e conforto são partes integrantes do 
envelhecimento saudável.***
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• 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.***

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

• À medida que as pessoas mais velhas se tornam cada vez mais dependentes dos cuidados de 
outros para suas atividades diárias, elas precisam de mais assistência para preservar sua saúde 
bucal e sua função mastigatória.***

• O declínio da saúde física e mental associado ao envelhecimento tem um impacto substancial na 
capacidade de realizar o autocuidado bucal; por isso precisam superar essas barreiras.***

• 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.***

• Benefícios relacionados à longevidade de dentes saudáveis e mastigação vão além da saúde 
bucal, bem-estar e autoestima, pois promovem uma dieta saudável, o que é necessário para 
postergar o declínio físico e a perda de independência.***

Recomendações para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e outros 
profissionais de saúde a respeito da cárie e doença periodontal:

• Incentive as mães a introduzir o hábito de pelo menos duas escovações diárias na rotina de 
seus filhos principalmente quando o primeiro dente decíduo irromper na cavidade bucal.*

• Incentive todos a escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme dental com flúor. 
Para aqueles com dentição formada, cada escovação deve durar pelo menos dois minutos.*

• Estimule mães em período de lactação e cuidadores de crianças a optarem 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 todos a limitar a quantidade e frequência de ingestão de açúcar (idealmente apenas 
nas refeições principais) e a escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia.**

• Incentive o consumo de bebidas sem açúcar.*
• Inclua 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).*

• Adverta cuidadores e pacientes de casas de repouso sobre o impacto na saúde bucal de dietas 
ricas em açúcares e pobre em nutrientes antioxidantes.*
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A população

Ainda que o risco de gengivite e periodontite geralmente aumente com a idade e a cárie 
geralmente ocorra durante a infância e adolescência, essas doenças são extremamente 
difundidas entre a população 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 eficazes estão disponíveis 
para lidar com essas condições.

A fim de prevenir essas doenças, independentemente de sua idade e estado de saúde, é importante 
reduzir a ingestão de açúcares, escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme dental 
com flúor e deixar de fumar. Os dentes são para toda a vida; é importante visitar seu dentista 
regularmente, especialmente se você houver sangramentos na gengiva, o que não é normal.***

Cárie

A população deve estar ciente das considerações sobre cárie:

• A suscetibilidade à doença varia substancialmente ao longo da vida; mas é particularmente alta 
nos jovens.*

• Existe uma associação entre nível socioecomômico mais baixo e maior risco de cárie.**
• Carboidratos fermentáveis (açúcares, amidos) são componentes necessários para o início e 

progressão da cárie.*

Recomendações para pacientes e futuros pacientes a respeito da cárie:

• Evite dar alimentos processados a crianças em idade pré-escolar e escolar.*
• Use um creme dental com flúor pelo menos duas vezes ao dia.*
• Verifique a necessidade de aplicação de flúor profissional ao seu dentista caso você apresente 

alto risco de cárie.**

Doença Periodontal

A população deve estar ciente das considerações sobre a doença periodontal:

• Existem diferentes formas de doença periodontal (doença da gengiva), 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 da primeira é uma estratégia essencial 
para evitar que evolua para a periodontite, que se por sua vez não tratada, causará a perda 
de elementos dentários. Em suas formas mais graves, a periodontite pode ser associada ao 
aumento das taxas de mortalidade e condições sistêmicas muito mais severas, como aumento 
da susceptibilidade a doenças cardiovasculares.*

• O risco de periodontite tem um forte componente hereditário, porém o estilo de vida, os 
fatores ambientais e o comportamento são importantes para se determinar a progressão e 
desenvolvimento da doença.*

• A periodontite pode ser tratada à medida  que os dentes permanentes são mantidos. No 
entanto, o diagnóstico precoce é vital. A doença pode começar na adolescência ou no início da 
idade adulta.*

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

Recomendações para pacientes a respeito da doença periodontal:

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

• Se você tem mau hálito, dentes com mobilidade ou espaços entre os dentes, procure um 
dentista.*
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• Converse com um médico ou nutricionista sobre abordagens para perda de peso.*
• Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia.**
• Considere procurar ajuda para parar de fumar.**
• Considere a suplementação de ingredientes ativos que combatem as bactérias do biofilme 

dental (placa bacteriana), como os encontrados em enxaguantes bucais e cremes dentais.**
• Siga uma dieta de ingestão glicêmica.*

Cárie/doença periodontal

O público deve estar ciente das considerações sobre cárie/doença periodontal:

• Tanto a cárie quanto a doença periodontal podem ser prevenidas.**
• Manter os dentes saudáveis melhora o estado nutricional, reduz o risco de desenvolver 

doenças causadas por cárie e doença periodontal, gera impactos econômicos positivos 
significativos na saúde e melhora a qualidade de vida e bem-estar geral.*

• A mastigação é uma função essencial para garantir uma nutrição adequada e é mais eficiente 
com dentes naturais.***

Recomendações para pacientes e futuros pacientes em relação a cárie e doença periodontal:

• Incentive todas as mães em período de lactação a fazerem um acompanhamento regular da 
saúde bucal de seus bebês.*

• Incentive todas as casas de repouso a desenvolver mecanismos e processos para manter o 
estado de saúde bucal de seus residentes.**

• Manter os dentes à medida que envelhece é possível e importante para comer, falar, sorrir e 
sentir-se bem consigo mesmo. Os dentes são para toda a vida.***

• Cuide dos seus dentes e gengiva. Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme 
dental com flúor e use fio dental ou escovas interdentais para uma limpeza interdental 
adequada conforme a orientação de seu dentista.***

• Evite consumir alimentos ricos em açúcar e bebidas doces, o máximo possível, restringindo seu 
consumo às refeições principais.***

• Peça ajuda ao seu cuidador se tiver dificuldades em escovar/higienizar os dentes e a 
gengiva.***

• Consulte seu dentista para cuidados preventivos de cárie e doença periodontal e siga as 
recomendações dele em caso de algum tratamento ser recomendado.***
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Responsáveis por políticas públicas

A doença periodontal e a cárie são as doenças não transmissíveis mais comuns conhecidas 
pela humanidade e são as principais responsáveis por praticamente todas as perdas dentárias. 
Manter os dentes saudáveis melhora o estado nutricional, reduz o risco de doenças em geral, 
ajuda a manter uma saúde equilibrada, gera uma significativa economia com saúde e melhora 
a qualidade de vida. Intervenções preventivas e terapêuticas efetivas estão disponíveis para a 
prevenção da cárie e das doenças periodontais.

Ao lidar com políticas de saúde, é importante reforçar a mudança social positiva, inspirando bons 
hábitos entre a população para prevenir essas doenças; reduzir a ingestão de açúcares, escovar os 
dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme dental com flúor e parar de fumar.

Há um grande grupo de profissionais de saúde que precisam saber mais sobre essas doenças 
e entender as relações entre fatores de risco (como o tabagismo, por exemplo), fatores de 
proteção (flúor para cárie e higiene bucal eficaz contra doença periodontal , por exemplo) e fatores 
patológicos. Essa necessidade deve ser abordada.

Intervenções de políticas públicas podem causar impactos significativos em nível populacional e 
individual e podem ser planejadas para combinar benefícios para cárie, doenças periodontais e 
saúde sistêmica.

Cárie

Órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas devem estar cientes das 
considerações sobre cárie:

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

• O equilíbrio contínuo entre fatores preventivos e patológicos é essencial na determinação de 
progressão da doença ou de manutenção da saúde.*

• O uso adequado de flúor é uma ação indispensável e essencial para a prevenção da cárie.*
• Mudanças no estilo de vida e na dieta do paciente podem influenciar tanto na progressão das 

lesões de cárie, interrompendo sua progressão, quanto no desenvolvimento de novas lesões.*
• Intervenções preventivas primárias e secundárias podem ajudar a interromper a progressão das 

lesões existentes de cárie, bem como prevenir a formação de novas lesões.*

Recomendações para órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas em 
relação à cárie:

• Garantir que os alimentos e bebidas distribuídos nas escolas sigam as mais recentes 
recomendações de saúde.*

• Evitar dar a crianças em idade pré-escolar e escolar alimentos processados.*
• Incentivar a população a escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com um creme 

dental fluoretado.*
• Incorporar um programa de profilaxia completo e estruturado que inclua instrução de higiene bucal, 

motivação, orientação nutricional e aplicação tópica de flúor.**
• Os órgãos de saúde e os governos devem implementar uma combinação apropriada de 

atividades e políticas em todos os sentidos, destinadas à prevenção e ao controle da cárie.*
• A implementação abrangente das recentes diretrizes da OMS sobre o consumo de açúcar deve 

ser entregue, combinada com outras intervenções de saúde pública relacionadas ao flúor. O foco 
deve ser a redução do risco de início e progressão da cárie em populações e grupos de risco. Por 
exemplo, em alguns países, impostos sobre açúcar e bebidas com adição de açúcar estão sendo 
introduzidos e mostram-se promissores.*

• Educação efetiva é necessária para atualizar o público, pacientes, profissionais de saúde, 
funcionários públicos do sistema de saúde de saúde e governantes sobre a natureza dinâmica e 
inicialmente reversível do processo de cárie.* 
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Doença periodontal

Órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas devem estar cientes das 
considerações sobre doença periodontal:

• É importante reconhecer que a base de evidências para os fatores de risco para doença 
periodontal se fortaleceu; o antitabagismo e o controle glicêmico em pacientes não-diabéticos e 
diabéticos são fortes estratégias de prevenção de risco para periodontite.*

• Há uma necessidade de concentrar recursos limitados em estratégias preventivas para doença 
periodontal e sistemas de remuneração que estimulem sua aceitação e implementação.* 

• Incorporar um programa de profilaxia completo e estruturado, incluindo instruções de higiene 
bucal, motivação e orientação nutricional para o controle eficaz das doenças periodontais.**

Recomendações para órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas em 
relação à doença periodontal:

• Responsabilizar-se pelo desenvolvimento de campanhas de saúde pública para educação da 
população sobre a doença periodontal.*

• Programas de educação que serão incorporados em serviços de saúde para todas as etapas da 
vida, incluindo ações em clínicas de pré-natal (obstetrícia), visitas a escolas e casas de repouso.*

• Fortalecer programas de educação sobre a importância da saúde bucal na saúde sistêmica e do 
bem-estar.*

• Desenvolver programas educativos sobre a importância da redução do consumo de açúcar 
para a saúde bucal, principalmente sobre a cárie e as doenças periodontais.*

• Garantir que o profissional de odontologia esteja incentivando a educação e a motivação dos 
pacientes para a prática do controle adequado da placa bacteriana.**

• Garantir que toda a equipe de saúde bucal esteja apta a educar a população sobre os malefícios 
do tabaco na cavidade bucal; estimulando a população a procurar serviços especializados quando 
necessário* como parte do controle efetivo de gengivite e periodontite.**

• Assegurar que a triagem periodontal se torne uma etapa obrigatória nas unidades de saúde.*
• Concentrar-se em mudanças de comportamento para prevenir e reforçar boas práticas de 

estilo de vida.*
• Focar em uma força de trabalho de saúde bucal mais ampla.*
• Desenvolver programas educacionais para alunos de obstetrícia pré-natal, agentes de saúde, 

professores de escolas primárias e secundárias, farmacêuticos, enfermeiros e cuidadores.*

Cárie/doença periodontal

Órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas devem estar cientes das 
considerações sobre cárie/doença periodontal:

• Evidências epidemiológicas e análise de tendências em fatores de risco sugerem que a carga 
de cárie e doenças periodontais aumentará em populações em envelhecimento, que tendem a 
manter mais dentes. Isso requer ação urgente.***

• Boa saúde bucal é um passo importante para um envelhecimento saudável. Transições 
demográficas, tendências em fatores de risco e comorbidades médicas, melhor prevenção e 
tratamento precoce da cárie e doença periodontal levando à longevidade de dentes, apontam 
para uma necessidade urgente de adoção de medidas de todo o sistema alinhando política, 
prática, educação e informação pública sobre mudanças das necessidades de saúde bucal para 
a população em envelhecimento.***

• Maior atenção às necessidades específicas de saúde bucal de uma população que está 
envelhecendo. A preservação de uma dentição funcional na velhice é possível e pode estar 
associada a uma melhor qualidade de vida e menor grau de dependência a longo prazo. 
São necessárias ações específicas, com a contribuição das partes interessadas relevantes e 
adaptadas aos diferentes sistemas de saúde.***
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• Sempre que possível, as intervenções políticas devem ser significativas a nível populacional/
individual e devem ser planejadas para combinar benefícios para cárie, doenças periodontais e 
saúde sistêmica.*

• Os profissionais de saúde bucal devem ser parte integrante das equipes médicas e de sistemas 
de saúde integrados no cuidado dos idosos. O compartilhamento rotineiro de informações 
relevantes sobre a saúde será necessário para atingir esse objetivo.***

Recomendações para órgãos de saúde pública e responsáveis por políticas públicas em 
relação a cárie e doença periodontal:

• Garantir que todas as mães em período de lactação façam um acompanhamento regular da 
saúde bucal de seus bebês.*

• Garantir que todos as casas de repouso desenvolvam mecanismos e processos para assegurar 
uma saúde bucal adequada dos seus residentes.*

• Incorporar na rotina clínica avaliações de risco.*
• Desenvolver estratégias de saúde bucal em áreas de baixo índice socioeconômico.*
• Desenvolver políticas de controle nutricional para reduzir o consumo de alimentos ricos em 

açúcares, principalmente em ambientes educacionais e recreativos.*
• Fortalecer políticas para reduzir o custo de lanches saudáveis, frutas e legumes ricos em 

micronutrientes.*
• Procurar fornecer um check-up odontológico gratuito para os principais estágios da vida, 

usando idades-chave, por exemplo, 2, 5, 12, 26, 40 e 70 anos de idade.*
• Incentivar o consumo de alimentos ricos antioxidantes, como vitaminas C e D, principalmente 

mulheres gestantes e pais.*
• Planejar as crescentes necessidades de saúde bucal da população em envelhecimento. Ações 

específicas são necessárias para superar as barreiras no cuidado de idosos.***
• Integrar o cuidado bucal diário assistido no perfil profissional dos cuidadores, bem como 

proporcionar acesso a atendimento odontológico.***
• Desenvolver estratégias adaptadas de combate aos agentes causadores da cárie e da doença 

periodontal de acordo com os grupos de classes econômicas.
• Enfrentar as desigualdades na saúde bucal para prevenir e controlar a cárie e a doença 

periodontal. Isso requer estratégias adaptadas aos determinantes e necessidades de cada 
grupo, de acordo com o nível socioeconômico.**

• Incentivar pesquisas, práticas e políticas de saúde bucal focadas em um modelo de 
“determinante social”. Uma integração mais próxima das pesquisas de odontologia e de saúde 
em geral é necessária.**

• Planejar serviços odontológicos usando dados de prevalência e dados epidemiológicos.**
• Atualizar as grades curriculares de cursos de graduação, pós-graduação, e em cursos de 

educação continuada com as contínuas mudanças epidemiológica e demográfica, bem como 
das necessidades dos idosos.***

• Difundir informação sobre os impactos das doenças sistêmicas e de medicamentos na saúde 
bucal de idosos.***

Pesquisadores

Para promover a compreensão dos pesquisadores sobre o papel desempenhado pela genética 
na iniciação e/ou progressão da doença periodontal e da cárie, mais pesquisas são necessárias. 
Há uma necessidade urgente de vigilância epidemiológica da cárie, doença periodontal, perda de 
dentes e qualidade de vida relacionada à saúde bucal em populações mais velhas.
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Cárie

Pesquisadores devem estar cientes das considerações sobre a cárie:

• A cárie é uma doença complexa de múltiplos e diversos fatores que afetam o risco de início 
da doença (fatores de risco) ou a progressão da doença existente (fatores prognósticos). 
Tais fatores incluem aqueles que são hereditários (como suscetibilidade), aqueles que são 
adquiridos (como fatores sociais, educacionais e econômicos e o ambiente local) condições 
sitêmicas, bem como fatores de estilo de vida (por exemplo, consumo elevado carboidratos). 
Estes fatores podem atuar de maneira independente ou associados entre si.* 

Recomendações para pesquisadores em relação à cárie:

• Realizar estudos sobre cárie em adultos para entender melhor quais são os fatores de risco 
mais importantes a quais estão expostos e como uma atuação efetiva nesses fatores de risco 
traz benefícios superiores para a saúde bucal.*

• Determinar a eficácia sobre a prevenção / controle da cárie com a diminuição de alimentos 
ricos em carboidratos fermentáveis.*

• Realizar ensaios clínicos randomizados (ECRs) sobre a inativação e o monitoramento de lesões 
de cárie ativa.**

Doença periodontal

Pesquisadores devem estar cientes das considerações sobre a doença periodontal:

• A doença periodontal é complexa, com múltiplos e diversos fatores que afetam o risco de início 
da doença (fatores de risco) ou a progressão da doença existente (fatores modificadores). 
Os fatores incluem aqueles que são herdados (como variantes genéticas), fatores adquiridos 
(fatores sociais, educacionais e econômicos), fatores ambientais (como composição do biofilme 
bucal e sua carga bacteriana), condições sistêmicas (como diabetes) e estilo de vida (como 
tabagismo). Esses fatores podem atuar de maneira independente ou associados entre si.*

• Intervenções preventivas e terapêuticas efetivas estão disponíveis para o controle de doenças 
periodontais.*

Recomendações para pesquisadores em relação à doença periodontal:

• Analisar evidênicas científicas sobre a prevalência das doenças periodontais e a severidade da 
doença entre diferentes populações.**

• Reunir evidências conclusivas sobre ferramentas de limpeza interproximal e seus impactos 
sobre a periodontite e a perda de elementos dentários.**

• Pesquisar a gengivite em crianças.**
• Conduzir pesquisas de alta qualidade sobre idosos para verificar se os fatores de risco de 

doenças periodontais mudam durante o curso da vida.*
• Elucidar estratégias para reduzir o fator de risco em idosos, principalmente quando 

apresentarem alguma vulnerabilidade sistêmica e em idosos que vivem em casas de repouso 
dependentes de cuidados.*

• Investigar os efeitos dos carboidratos sobre doenças periodontais, através de mecanismos que 
não estejam relacionados ao biofilme.*

• Estudos para determinar a eficácia de outras intervenções dietéticas, como alimentos pro e 
prebióticos na prevenção e tratamento de doenças periodontais.*
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Cárie/doença periodontal

Pesquisadores devem estar cientes das considerações sobre a cárie/doença periodontal:

• Pesquisas sobre os efeitos positivos de uma alimentação equilibrada sobre a saúde bucal, 
qualidade de vida e nutrição até idades mais avançadas devem ser priorizadas.***

• Avaliar os efeitos das campanhas públicas e diretrizes governamentais sobre a mudança de 
comportamento da população com hábitos que contribuem para uma melhor saúde bucal.**

• Estudos robustos sobre a incidência de periodontite crônica e interação com os fatores de 
risco da cárie altamente desejáveis para melhor compreensão da interação da cárie e da 
periodontite em adultos.**

• Comunidade científica odontológica deve trocar informações sobre dados epidemiológicos para 
uma melhor compreensão sobre a prevalência, incidência da cárie e das doenças periodontais 
e o impacto dos fatores de risco sobre essas doenças.**

Recomendações para pesquisadores em relação a cárie/doença periodontal:

• Desenvolver um protocolo claro para ajudar os dentistas a avaliar o risco de seus pacientes  
desenvolverem cárie e doenças periodontais.*

• Desenvolver propostas claras para definir metodologias de pesquisa sobre:
 - Aspectos da incidência das doenças.**
 - Evolução das doenças ao longo do tempo e através de fatores geográficos.**
 - Pesquisas sobre a etiologia das doenças.**

• Analisar estudos longitudinais para melhor entendimento das doenças e dos fatores 
modificadores das doenças.*

• Conduzir estudos em diversas populações, abrangendo grupos de diferentes origens 
geográficas e faixas etárias.*

• Analisar banco de dados para um melhor entendimento sobre os fatores de risco associados à 
cárie e a doenças periodontais.**

• Avaliar os fatores de risco associados à cárie e à periodontite e seus impactos na saúde 
sistêmica.**

• Implementar programas preventivos individualizados, multiprofissionais e abrangentes para a 
cárie e doenças periodontais e avaliá-los. Tais abordagens já se mostraram eficazes e eficientes 
na cárie na infância. *

• Monitorar mudanças na prevalência de doenças bucais após a introdução de novas diretrizes 
dietéticas, como as recomendadas pela OMS. *

• Desenvolver estudos para se entender as associações genéticas para a determinação das 
funções das variações gênicas, incluindo as expressões de certos genes, e outros mecanismos 
de controle gênicos (epigenética).*

• Estudos genéticos que reportam baixos valores de "p", mas apresentando amostras de 
pequenos tamanhos, devem expor suas limitações.*

• Realizar pesquisas a fim de melhorar a compreensão de fatores de risco modificadores da cárie 
e das doenças periodontais, especificamente em relação a:

 - Hipossalivação e redução do fluxo salivar.*
 - Tabagismo.*
 - Impacto de carboidratos (sacarose e amidos) nas vias biológicas da doença, explorando 

especificamente os efeitos da frequência/quantidade de açúcares sobre a cárie e as 
doenças periodontais.*

 - Deficiências nutricionais e seu impacto sobre o início da doença e progressão, 
especificamente para vitamina C, D, K, B6, e B12, ácido docosahexaenóico, ácido 
eicosapentaenóico, bem como oligoelementos e minerais, incluindo magnésio, cálcio e 
fosfato.*

 - Estudos longitudinais controlados com foco no impacto de gorduras e proteínas sobre a 
cárie e doenças periodontais.*

 - Estudos de intervenções multicêntricos analisando a eficácia da suplementação de 
micronutrientes e restrição de carboidratos no estado da doença.*
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Perio Workshop 2016 - grupo de trabalho 2: Interação do estilo de vida, comportamento ou doenças sistêmicas com cárie e doenças periodontais
Perio Workshop 2016 - grupo de trabalho 3: Prevenção e controle de cárie e doenças periodontais a nível individual e populacional
Perio Workshop 2016 - grupo de trabalho 4: Cárie e doenças periodontais no envelhecimento da população: alerta para proteger e melhorar a saúde bucal 
e o bem-estar como um componente essencial do envelhecimento saudável

*
**

***

 - Síndrome metabólica (incluindo diabetes e obesidade) e o impacto sobre doenças 
periodontais e cárie.*

• Avaliar se a cárie e/ou doenças periodontais podem ser controladas através de mudanças na 
dieta com a ajuda de entrevista motivacional.*

• Recomendar a condução de estudos comparativos sobre a eficácia de diferentes tipos de 
abordagens psicológicas em diferentes grupos.**

• Elaborar ECRs abordando o controle simultâneo da gengivite e da cárie na eficácia de:
 - Higiene bucal pessoal, incluindo a escovação dentária, com creme dental fluoretado e 

limpeza interproximal.**
 - Diferentes intervalos entre as consultas em programas estruturados de prevenção. **
 - O uso adjuvante de agentes químicos para controle do biofilme dental, incluindo escovação 

com creme dental regular fluoretado como controle.**
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Perio & Caries, um projeto baseado no Perio Workshop 2016

O projeto 'Perio & Caries' baseia-se nos resultados do Perio Workshop 2016, dedicado  às 
“Fronteiras entre cárie e doença periodontal”, organizado pela EFP em conjunto com a ORCA 
(Organização Europeia para Pesquisa de Cárie) em novembro de 2016 e patrocinado pela 
Colgate. O Perio Workshop é um dos principais encontros científicos anuais focados em 
questões de ponta relacionadas à saúde da gengiva e doenças periodontais, organizadas pela 
EFP em La Granja, Espanha, sob a presidência de Mariano Sanz.

Durante o Perio Workshop 2016, 75 cariologistas e periodontistas globalmente importantes da 
EFP e da ORCA analisaram, pela primeira vez, todas as evidências disponíveis sobre as ligações 
comuns entre essas condições bucais prevalentes. Uma ênfase especial foi colocada em causas 
associadas e fatores de risco e prevenção que podem influenciar tanto as doenças periodontais 
como a cárie. As conclusões do Perio Workshop 2016 estão disponíveis publicamente em um 
suplemento especial de acesso aberto do Journal of Clinical Periodontology da EFP.

Cárie e doenças periodontais compartilham fatores genéticos, etiológicos e ambientais 
comuns, embora sigam diferentes trajetórias. Assim, elas sempre foram consideradas casos  
independentes, mas não são mais. O projeto "Perio & Caries" surgiu para disseminar essas 
semelhanças identificadas - e as características distintas de cada uma - e para recomendar 
medidas preventivas claras para os indivíduos e a população em geral.

Os relatórios de consenso produzidos pelos quatro grupos de trabalho do Perio Workshop 
2016 examinaram o papel dos biofilmes bacterianos, estilo de vida, comportamento e doenças 
sistêmicas, prevenção e controle, e efeitos relacionados à idade - todos em relação à cárie e às 
doenças periodontais.

Outras conclusões importantes do Perio Workshop 2016 e do projeto "Perio & Cáries" incluem:

• Microrganismos associados a cárie e doença periodontal são altamente especializados e 
organizados em biofilmes microbianos.

• A progressão dessas doenças envolve múltiplas interações bacterianas. Açúcares na dieta 
e a fermentação de ácidos orgânicos resultam em quantidades aumentadas de espécies 
acidogênicas e acidúricas. Na gengivite, o acúmulo de biofilme dental na margem gengival 
leva à inflamação e aumenta as proporções de espécies proteolíticas e frequentemente de 
espécies anaeróbicas.

• Há fortes evidências de uma contribuição genética para doenças periodontais e suscetibilidade 
à cárie, com um risco atribuído estimado em até 50%.

• Houve um declínio global na prevalência de cárie e, possivelmente, doença periodontal, 
embora o aumento da população global e a longevidade de dentes impliquem uma maior 
prevalência das doenças em nível populacional.
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Perio Workshop 2016 – 4 grupos de trabalho

Grupo de trabalho 1: 
Papel dos biofilmes bacterianos na manutenção da saúde bucal e no 
desenvolvimento da cárie e doença periodontal

Esse grupo, presidido por Mariano Sanz 
(EFP) e David Beighton (ORCA), revisou as 
interações ecológicas no biofilme dental em 
casos de saúde e de doença, o papel das 
comunidades microbianas na patogênese 
da periodontite e cárie e a resposta inata do 
hospedeiro na cárie e doença periodontal.

Uma das principais descobertas foi que 
o biofilme é um fator essencial envolvido 
no desenvolvimento de cárie e doenças 

periodontais. Como resultado, entender a composição e as interações intermicrobianas é 
fundamental para o desenvolvimento de medidas preventivas e terapêuticas efetivas.

Da mesma forma, o conhecimento das interações micróbio-hospedeiro — envolvidas na 
manutenção da saúde bucal e no início e progressão tanto da cárie quanto da doença 
periodontal — é fundamental para melhorar as estratégias preventivas e traçar novos 
planejamentos para melhorar a saúde bucal.

Presidentes: 
Mariano Sanz, David Beighton

Artigos de revisão:
Dental plaque biofilm: ecological interactions in health and disease (por Egija Zaura & Philip Marsh)
Role of microbial communities in the pathogenesis of periodontitis and caries (por Alex Mira & Mike Curtis)
The innate host response in caries and periodontal disease, Part 1: the role of tissues and cellular players (por
Mark Herztberg & Jörg Meyle)
The innate host response in caries and periodontal disease, Part 2: functional fluids and effector molecules
(por Mark Herztberg & Jörg Meyle)

Revisores: 
Egija Zaura, Alex Mira, Mark Herzberg, Philip Marsh, Mike Curtis, Jörg Meyle

Participantes: 
Irene Dige, Svante Twetman, Jaime Cury, Rodrigo Giacaman, Eric Reynolds, Andrea Mombelli,
David Herrera, Eija Könönen, Marc Quirynen, Lior Shapira

Representante Colgate:
Irina Chivu

Membro da equipe:
Ana Molina
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Grupo de trabalho 2: 
Interação do estilo de vida, comportamento ou doenças sistêmicas com a saúde 
bucal, cárie e doença periodontal

Esse grupo, presidido por Iain Chapple (EFP) e 
Andreas Schulte (ORCA), conduziu uma revisão 
sistemática de fatores de risco genéticos, uma 
revisão do papel da dieta e nutrição sobre 
fatores de risco adquiridos que são comuns a 
ambas doenças.

Há fortes evidências de que uma pessoa pode 
ser geneticamente susceptível a doenças 
periodontais e cárie, embora a literatura seja 
mais inclinada para a primeira do que para a 

segunda. Os genes envolvidos em cada uma são diferentes e não foram encontradas variantes 
genéticas comuns.

Os carboidratos fermentáveis (açúcares e amidos) representam o fator de risco nutricional mais 
relevante para ambas as doenças, mas os mecanismos associados diferem. O grupo de trabalho 
também descobriu que probióticos podem ser importantes na prevenção de cárie e no controle 
de doenças periodontais. No entanto, observou que a evidência é limitada e os mecanismos 
biológicos envolvidos ainda não são totalmente compreendidos.

Em termos de fatores de risco modificadores tanto para cáries quanto para doenças 
periodontais, os mais comuns são hipossalivação, artrite reumatoide, tabagismo, diabetes não 
diagnosticado ou mal controlado e obesidade.

Presidentes: 
Iain Chapple, Andreas Schulte

Artigos de revisão:
Shared modifiable risk factors for dental caries and periodontal diseases (by Guglielmo Campus & 
Philippe Bouchard)
Genetic and epigenetic regulation of gene expression and its possible role in the pathogenesis of caries 
and periodontal disease (by Luigi Nibali & Alexandre Vieira)
Nutrition, dental caries, and periodontal disease: a practical overview (by Philippe Hujoel & Peter 
Lingström)

Revisores: 
Guglielmo Campus, Alexandre Vieira, Peter Lingström, Philippe Bouchard, Luigi Nibali, Philippe 
Hujoel

Participantes: 
Nadine Schlüter, Chris Rahiotis, Cor van Loveren, David Manton, Nigel Pitts, Marja Laine, Wim 
Teughels, Fridus van der Weijden, Henrik Dommisch

Representante Colgate: 
Michael Schneider

Membro da equipe: 
Eduardo Montero
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Grupo de trabalho 3: 
Prevenção e controle da cárie e doença periodontal em nível individual e populacional

Presidido por Søren Jepsen (EFP) e 
Vita Machiulskiene (ORCA), este grupo 
revisou o estado atual do conhecimento 
em epidemiologia, aspectos sócio 
comportamentais e controle de biofilme 
dental. Eles observaram que a cárie e as 
doenças periodontais compartilham fatores de 
risco comuns e determinantes sociais que são 
importantes para sua prevenção e controle.

Suas três revisões sistemáticas focaram em:
(1) a epidemiologia global da cárie e periodontite na humanidade; (2) aspectos sócio 
comportamentais na prevenção e controle da cárie e doença periodontal em nível individual e 
populacional; e (3) controle mecânico e químico do biofilme dental simultâneo ao controle de 
gengivite e cárie.

Os principais resultados mostraram que a prevalência da cárie diminuiu em muitas regiões 
em todas as faixas etárias nas últimas três décadas, mas nem todos os grupos sociais se 
beneficiaram igualmente. Além disso, embora alguns estudos tenham indicado um possível 
declínio na  ocorrência da periodontite, não há evidências suficientes para concluir que sua  
prevalência tenha mudado nas últimas décadas.

O crescimento populacional global e o aumento da longevidade de dentes resultam num 
crescimento substancial do número de pessoas afetadas por cárie e periodontite: cárie não 
tratada em 37% e periodontite avançada em 67%, entre 1990 e 2013.

O fator comportamental mais importante para ambas as doenças é a higiene bucal pessoal 
eficiente - escovação dos dentes com creme dental fluoretado e limpeza interproximal. A 
limpeza profissional dos dentes, a instrução e motivação da higiene bucal, o aconselhamento 
dietético e a aplicação de flúor são eficazes para tratar a cárie e a gengivite.

Presidentes: 
Søren Jepsen, Vita Machiulskiene

Artigos de revisão:
The global burden of caries and periodontal diseases (by Thomas Dietrich & Joannes Frencken)
Socio-behavioural aspects in the prevention and control of dental caries and periodontal diseases at 
an individual and population level (by Christof Dörfer & Julian Schmoeckel)
Mechanical and chemical plaque control in managing gingivitis and caries:a systematic review (Elena 
Figuero & Joana Carvalho)

Revisores: 
Joannes Frencken, Julian Schmoeckel, Joana Carvalho, Thomas Dietrich, Christof Dörfer, Elena 
Figuero
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Participantes: 
Monique van der Veen, Wolfgang Buchalla, Livia Tenuta, Marisa Maltz, Susan Higham, Thomas 
Kocher, Filippo Graziani, Juan Blanco, Anton Sculean

Representante da Plataforma “For a Better Oral Health” na Europa: 
Ken Eaton

Representante Colgate: 
Irina Laura Chivu-Garip

Membro da equipe: 
Alberto Ortiz-Vigón
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Grupo de trabalho 4: 
Efeitos relacionados à idade na saúde bucal, cárie e doenças periodontais

Presidido por Maurizio Tonetti (EFP) e 
Sebastian Paris (ORCA), este grupo revisou 
evidências científicas e desenvolveu 
recomendações específicas para prevenir 
a perda de elementos dentários e manter 
a função bucal - prevenindo e tratando a 
cárie e doenças periodontais ao longo da 
vida - e aumentando a conscientização 
sobre os benefícios da higiene bucal  para 
a saúde e como componente essencial do 
envelhecimento saudável.

Nas duas décadas anteriores, o progresso na prevenção e no tratamento de cárie e doenças 
periodontais melhorou a saúde bucal e a longevidade de dentes na população adulta. O 
envelhecimento da população e o aumento das expectativas de boa saúde bucal entre pessoas 
idosas representam grandes desafios para o atendimento clínico e sistemas de saúde.

Foram realizadas três revisões sistemáticas sobre: (1) os fatores associados à cárie e doenças 
periodontais em idosos; (2) o impacto do envelhecimento na cárie e nas doenças periodontais; e 
(3) e a eficácia das intervenções.

Os especialistas descobriram que o impacto causado pela cárie e doenças periodontais 
entre a população idosa é uma consequência provável do envelhecimento da população, 
tendências em fatores de risco e maior manutenção de dentes. O grupo observou que um 
acompanhamento específico é necessário para monitorar as mudanças na saúde bucal na 
população nas formas como o envelhecimento afeta a saúde bucal, incluindo a periodontite e 
possivelmente a suscetibilidade à cárie.

Considerando as evidências de que a cárie e as doenças periodontais podem ser prevenidas 
e tratadas em idosos, o trabalho revelou que a saúde bucal e a manutenção funcional dos 
dentes oferecem benefícios como melhoria na qualidade de vida e prevenção do declínio físico e 
dependência ao promover uma dieta saudável.

Diante dessas evidências, recomenda-se que os profissionais da saúde bucal e os indivíduos 
não baseiem suas decisões relacionadas à manutenção dentária na idade cronológica, mas sim 
no nível de dependência, expectativa de vida, fragilidade, conforto e qualidade de vida. Como 
consequência, a política de saúde deve transpor barreiras à saúde bucal para idosos vulneráveis.

Presidentes: 
Maurizio Tonetti, Sebastian Paris

Artigos de revisão:
Aging, dental caries and periodontal diseases (by Rodrigo Lopez & Falk Schweldicke)
Changes in immune function (immune senescence) in caries and periodontal diseases: a systematic 
review (by Philip Preshaw & Georg Conrads)
Gingival recession and root caries in the ageing population: a critical evaluation of treatments (by 
Peter Heasman & Bente Nyvad)



27

RELATÓRIO. Relação entre cárie e doença periodontal

Revisores: 
Falk Schwendicke, Georg Conrads, Bente Nyvad, Rodrigo López, Philip Preshaw, Peter Heasman

Participantes: 
Peter Bottenberg, Alix Young, Jacques Vannobergen, Marie-Charlotte Huysmans, Gert Jan van der 
Putten, Stefan Renvert, Ian Needleman, Phoebus Madianos, Leonardo Trombelli, Peter Eickholz, 
Frauke Muller, Nicola West

Representante Colgate: 
Ian Pretty

Membro da equipe: 
Ignacio Sanz-Sánchez, Ignacio Sanz-Martín
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Autores

Iain Chapple é professor de Periodontia e chefe do departamento de Periodontia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Ele é ex-editor científico 
do British Dental Journal e do Journal of Periodontal Research e atualmente é editor associado 
do Journal Clinical Periodontology and Periodontology 2000. Escreveu sete livros didáticos e 16 
capítulos de livros.

Prof. Chapple foi presidente do Grupo de Pesquisa Periodontal da IADR (2006-07) e presidente do 
programa de grupo (2008-2015) e representante do conselho (2016).

Na EFP, foi tesoureiro (2007-2013), co-organizador dos Workshops Perio, presidente do comitê 
científico aconselhador e editor do JCP Digest (2014-2016). Atualmente, ele é o secretário-geral da EFP.

Além disso, o Prof. Chapple foi presidente da Sociedade Britânica de Periodontia em 2014-2015. 
Recebeu a medalha Charles Tomes pelo Royal College of Surgeons em 2011 e o Rizzo Research 
Award do Grupo de Pesquisa Periodontal da IADR em 2001.

Ele lidera o Grupo de Pesquisa Periodontal de Birmingham, que faz parte do Centro MRC de 
Regulação Imunológica de Birmingham. Publicou mais de 170 manuscritos revisados por grupos 
de literatura científica internacional. É diretor de pesquisa do Instituto de Ciências Clínicas. Dirige 
um serviço clínico regional NHS para uma base populacional de seis milhões de habitantes e 
também um serviço nacional de cuidado bucal para pacientes adultos com Epidermolysis Bullosa.

Iain Chapple
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Autores

Søren Jepsen é professor e chefe do departamento de Periodontia, Odontologia Restauradora 
e Preventiva da Universidade de Bonn, na Alemanha. Anteriormente, foi professor assistente no 
departamento de Prótese Dentária da Universidade de Hamburgo e, posteriormente, professor 
associado no departamento de Odontologia Conservadora e Periodontia da Universidade de Kiel.

Prof. Jepsen recebeu seus diplomas  de odontologia e medicina da Universidade de Hamburgo em 
1981 e 1986 e um mestrado em Periodontologia pela Loma Linda University, Califórnia, EUA, em 
1992. Tornou-se diplomata do American Board of Periodontology em 1999.

Tornou-se membro eleito da Leopoldina (Academia Nacional de Ciências Alemã) em 2005. Ele foi 
eleito e convidado como chefe do departamento de Periodontia da Universidade de Berna em 
2007. Desde 2008 ele é palestrante da Unidade de Pesquisa Clínica 208 “Etiologia e sequelas de 
doenças periodontais “ financiada pela Fundação Alemã de Pesquisa da Universidade de Bonn.

Atuou no comitê executivo da Federação Europeia de Periodontia (EFP) como presidente de seu 
comitê de pesquisa (2004 - 2010), como membro do conselho (2012-2017), e como presidente 
(2015-2016). É copresidente da comissão organizadora do Workshop Mundial Perio da AAP / EFP 
sobre uma nova classificação das doenças periodontais e peri-implantais em novembro de 2017 e 
presidente científico do EuroPerio9 em 2018.

Prof. Jepsen lecionou e publicou extensivamente, recebeu inúmeros prêmios e é editor associado 
do Journal of Clinical Periodontology e membro do conselho editorial da Clinical Oral Implants 
Research, do European Journal of Oral Implantology e do Chinese Journal of Dental Research.

Søren Jepsen



30

Federação Europeia de Periodontia

Autores

Mariano Sanz é professor e chefe do departamento de Periodontia na Universidade Complutense 
de Madrid (Espanha) e professor da faculdade de odontologia da Universidade de Oslo (Noruega).

Formou-se em medicina em 1981 na Universidade Complutense de Madrid, onde também se 
formou em estomatologia em 1983. Cursou especialização em periodontia na Universidade da 
Califórnia em Los Angeles ( UCLA) em 1987. Recebeu doutorados honorários da Universidade de 
San Sebastian em Santiago (Chile), da Universidade de Gotemburgo (Suécia) e da Universidade de 
Coimbra (Portugal).

Desde 2005, o Prof. Sanz é presidente do grupo de pesquisa da ETEP sobre etiologia e terapia 
de doenças periodontais, cujas principais linhas de pesquisa são microbiologia bucal, interações 
bacteriano-hospedeiras e abordagens antimicrobianas no tratamento da gengivite e periodontite. 
O grupo de pesquisa realizou estudos clínicos para medir a eficácia de diferentes abordagens 
de regeneração periodontal, protocolos cirúrgicos usando implantes dentários e abordagens 
terapêuticas para tratamento da peri-implantite.

Publicou 230 artigos em revistas científicas, escreveu 50 capítulos de livros e participou como 
palestrante convidado em mais de 200 eventos científicos nos últimos cinco anos. É editor 
associado do Journal of Clinical Periodontology e Evidence-Based Dental Practice, e membro dos 
conselhos editoriais de várias outras revistas odontológicas.

Recebeu o Prêmio de Pesquisa Jens Waerhaug pela Sociedade Escandinava de Periodontologia 
(1984), o Prêmio de Serviço Excepcional da Associação Internacional para Pesquisa Odontológica 
(2015) e o Prêmio Straumann IADR em Medicina Regenerativa Periodontal (2015).

É membro do comitê executivo da Federação Europeia de Periodontia (EFP) e presidente 
de seu comitê de workshops. Ele já serviu o EFP como presidente (1993-1994) e secretário 
geral (1998-2005). É presidente da Osteology Foundation, presidente da divisão europeia 
da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, e presidente eleito da Associação de 
Educação Odontológica na Europa (ADEE).

Mariano Sanz
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Autores

Maurizio Tonetti é atualmente professor clínico de Periodontia na Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Hong Kong e diretor executivo do Grupo Europeu de Pesquisa em Periodontia 
(ERGOPerio). Anteriormente, Prof. Tonetti foi professor e chefe do departamento de Periodontia 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de Connecticut. Serviu como professor e chefe dos 
departamentos de Periodontia na University College em Londres, na Universidade de Berna, e na 
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, EUA. Atualmente ele é o editor chefe do Journal 
of Clinical Periodontology.

Em relação à sua atividade clínica, como especialista em periodontia, Prof. Tonetti mantém uma 
prática particular de meio período, limitada a periodontia e cirurgia de implante, com ênfase em 
regeneração, cirurgia minimamente invasiva e microcirurgia. Trabalha há anos com os principais 
colegas para fornecer tratamento periodontal e tratamento de implantes dentários à elite mundial.

O foco de sua recente atividade de pesquisa é triplo: (1) melhor compreensão das infecções 
periodontais e suas consequências gerais para a saúde; (2) regeneração e bioengenharia de 
estruturas periodontais perdidas; e (3) substituição de dentes sem esperança por implantes 
dentários. A pesquisa de sua equipe abrange desde a descoberta fundamental até a tradução clínica.

Prof. Tonetti é amplamente reconhecido por suas contribuições para melhorar o diagnóstico 
periodontal e avaliação de risco, controle de periodontite, a prática de regeneração periodontal 
e concepção e execução de grandes ensaios clínicos em periodontia e implantodontia. 
Seu trabalho científico foi citado 20.000 vezes e tem um fator-H de 79. Tem se engajado 
mundialmente no planejamento e entrega de programas educacionais avançados nas áreas de 
periodontia e implantodontia.

Maurizio Tonetti
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Autores

Nicola West é periodontista, implantologista e especialista britânica em endodontia e prótese 
dentária, trabalha desde 2010 como professora e consultora honorária em Odontologia Restau-
radora (Periodontia) na Faculdade de Ciências Orais e Odontológicas da Bristol Dental School and 
Hospital, no sul da Inglaterra. Sua nomeação anterior foi como professora na mesma Universidade 
de Bristol. Atualmente ela é a secretária da Sociedade Britânica de Periodontia.

Autora de várias publicações de pesquisa, Prof.ª West lidera uma das maiores Unidades de Ensaios 
Clínicos Odontológicos no Reino Unido e é considerada uma autoridade mundial em produtos de 
hipersensibilidade dentinária, uma condição de dor bucal que afeta mais da metade da população 
mundial. Está por trás do desenvolvimento de um aparato dentário intra-oral que revolucionou a 
forma como a pesquisa foi conduzida, permitindo o desenvolvimento e a avaliação de produtos 
para a saúde bucal sem causar danos aos dentes.

Colaborou com as Universidades de Lyon, King's, Madri, Berna e Paris em um estudo multicêntrico 
de prevalência de dentes em sete países europeus (2011-2013) para determinar os fatores de risco 
e melhorar a saúde bucal e reduzir o tratamento odontológico. A prevalência de lesões não cariosas  
está aumentando com prevalência de 40%. Ela estendeu este trabalho para a África, Ásia e Estados 
Unidos - seu trabalho na perda da superfície dos dentes resultou na comercialização da bebida de 
baixa erosividade, Ribena ToothKind, agora Ribena Light (primeira bebida pouco erosiva credencia-
da pela British Dental Association).

Além disso, Nicola West inovou ao lançar em 2013-16  o primeiro estudo que mede a erosão 
dentária da bebida em tempo real e a reparação natural dos dentes usando dentes vivos. Estes 
estudos mostram o benefício público de retardar a escovação dentária mais de 2 horas após a in-
gestão de bebidas ácidas para evitar danos aos dentes. Tem trabalhado extensivamente nas áreas 
de reparo dentário, prevenção de dor dental diária, perda da estrutura dentária e função oral pela 
educação do paciente, tratamento com auto aplicação de pasta de dentes e avaliação da falha do 
implante dentário.

Finalmente, como instrutora clínica internacional, Prof.ª West tem apoiado novos pesquisadores em 
centros de avaliação de dor e dentição de hipersensibilidade dentinária em quatro continentes.

Nicola West
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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 Perio Workshop, 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 lí-
der 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.

A Colgate-Palmolive continua a construir o sucesso por meio da 
inovação no cuidado bucal e parcerias mais fortes com pro-
fissionais de odontologia e saúde pública. Seus valores funda-
mentais, “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.br/ColgateProfissionalBR
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