
Odontologia e o coração: 
A saude começa pela boca! 
 

As doenças cardiovasculares afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos. Em geral, quando os 

problemas cardíacos são detectados, a causa subjacente (aterosclerose) já está bastante avançada. 

Portanto, a prevenção, por meio do controle dos fatores de risco, como uma alimentação saudável e o 

não-tabagismo, é fundamental. 

Pesquisas recentes indicam que a periodontite pode 

estar associada ao desenvolvimento de doença 

cardiovascular. Uma explicação para essa associação 

é que as proteínas inflamatórias e as bactérias 

presentes no tecido periodontal penetram na 

corrente sanguínea, causando diversos efeitos no 

sistema cardiovascular. Um estudo 

recente1 examinou a relação entre a presença de 

bactérias que sabidamente causam periodontite e o 

espessamento da parede dos vasos sanguíneos 

comumente observado em doenças cardíacas. Depois 

de um exame de mais de 650 participantes, os 

pesquisadores concluíram que o aumento do nível de espessamento da parede dos vasos sanguíneos 

estava associado à presença das mesmas bactérias conhecidas como causadoras da periodontite. 

Vários aspectos de seu estado de saúde devem ser considerados no momento da avaliação da situação 

do seu periodonto e da elaboração de planos para um tratamento abrangente. No caso de portadores 

de doença cardiovascular e pessoas com risco de desenvolver essa doença, os fatores críticos a serem 

considerados são a gravidade e duração da doença, a presença de outras enfermidades – como o 

diabetes – que afetam a doença cardiovascular e de fatores de risco em relação às doenças 

periodontais. Seu dentista pode comunicar-se com seu médico para determinar o nível de cuidados, o 

tratamento e seu bem-estar geral. 

A redução da presença de bactérias e a eliminação do biofilme, tanto abaixo como acima da linha da 

gengiva, são partes importantes da saúde bucal e sistêmica. Essa redução e eliminação podem ser 

feitas com a tradicional raspagem e nivelamento de raízes, complementando os cuidados tomados em 

casa. As instruções sobre a higiene bucal são parte importante do tratamento de todos os pacientes, 

particularmente os de alto risco, como os portadores de doença cardiovascular. O tratamento deve 

concentrar-se na prevenção de enfermidade periodontal e inflamação bucal. Essa prevenção é 

essencial para o controle dos problemas bucais associados à doença cardiovascular. E, como sabemos 

que a ameaça bacteriana é um fator de risco na gengivite, mesmo entre diabéticos saudáveis com bom 

controle da doença, os pacientes devem ser incentivados a usar fio de dental regularmente e escovar 

os dentes com um creme dental que oferece proteção antibacteriana. 

 

 

Fonte: http://www.colgate.com.br/app/CP/BR/OC/Information/Popular-Topics/Gum-

Disease/article/Periodontal-Disease-and-Cardiovascular-Disease.cvsp 


