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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 (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 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. Há um grande grupo de profi ssionais de saúde que precisam saber mais sobre essas doenças 
e entender as relações entre fatores de risco (tabagismo, por exemplo), fatores de proteção (fl úor para cárie e higiene 
bucal efi caz para doença periodontal , por exemplo) e fatores patológicos.

Estão surgindo novas áreas de pesquisa que irão ajudar a auxiliar a tomada de decisões clínicas e intervenções efi cazes 
em nível individual e populacional. Nesse âmbito, devem ser priorizadas pesquisas relacionadas à compreensão das 
fronteiras entre cárie e doenças periodontais e como regimes preventivos e terapêuticos podem preservar a saúde bucal 
e melhorar a nutrição e qualidade de vida desde a infância até a velhice.

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

Os dentes são para toda a vida

Recomendações para pesquisadores
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Sugestões de estudos 
sobre doença 
periodontal e cárie

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

Analisar evidências 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 em  idosos 
para verificar se os fatores de risco de doenças 
periodontais mudam durante o curso da 
vida.*

Estudos para investigar os efeitos do açúcar e 
do carboidrato sobre doenças periodontais, 
através de mecanismos que não estejam 
relacionados ao biofilme (resposta inflamatória, 
por exemplo).
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Recomendações de pesquisas sobre o 
estudo simultâneo de cárie  
e doença periodontal 

Estudos avaliando a influência da genética 
na iniciação e/ou progressão da cárie e 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.**

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.**

Associar os registos existentes (educação, 
condições socioeconômicas, saúde geral) aos 
registos bucais (cárie e periodontite) para avaliar 
o efeito dos fatores de risco na cárie e periodontite ou 
o efeito da cárie e periodontite na saúde geral, afim 
de contornar o problema de diminuição da taxa de 
resposta em estudos epidemiológicos.

Cruzar informações de banco de dados para permitir 
uma melhor análise e ajudar na compreensão da 
prevalência e da incidência, tanto da cárie quanto 
da periodontite, bem como a associação de fatores de 
risco a essas duas doenças.

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. *

Elaborar estudos guiados por hipóteses (genes 
candidatos) ou livres de hipóteses (GWAS) de cáries 
e doenças periodontais dentro das mesmas coortes 
populacionais, levando em consideração a interação 
entre diferentes fatores.

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.

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

Avaliar se a cárie e/ou doenças periodontais podem 
ser manejadas através de mudanças na dieta na 
motivação do paciente.

Avaliação do impacto positivo de programas de 
conscientização e de campanhas públicas 
na saúde bucal de pacientes pela mudança de 
comportamento.
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Recomendar a condução de estudos comparativos 
sobre a efi cácia de diferentes tipos de abordagens 
psicológicas em diferentes grupos.**

Evidências sobre ações digitais educativas 
que impactaram positivamente na mudança de 
comportamento a longo-prazo.

Elaborar ECRs abordando o controle simultâneo da 
gengivite e da cárie na efi cácia de:
• Higiene bucal pessoal, incluindo a escovação 

dentária, com creme dental fl uoretado e
• Limpeza interproximal.**
• Diferentes intervalos entre as consultas em 

programas estruturados de prevenção.**

• O uso adjuvante de agentes químicos para 
controle do biofi lme dental, incluindo escovação 
com creme dental regular fl uoretado como 
controle.*

Acompanhamento epidemiológico constante da 
cárie, doenças periodontais, perda de elementos 
dentários e qualidade de vida relacionada à saúde 
bucal em populações mais idosas.

Estudos avaliando a infl uência de comorbidades 
na efi cácia de estratégias de saúde bucal em idosos.

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

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 efi caz.

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 
infl uenciado pelo nível de dependência e não 
pela idade cronológica.

Escovar os dentes pelo menos duas vezes ao 
dia com creme dental com fl úor é essencial 
e também pode ser complementado com 
agentes adicionais efi cazes 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.

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 
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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
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perioandcaries.efp.org

European 
Federation of
Periodontology

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


