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EVIDÊNCIAS RECENTES MOSTRAM QUE A DOENÇA PERIODONTAL 
DUPLICA AS CHANCES DE UM ATAQUE DO CORAÇÃO 

 

Recent evidence shows that the periodontal disease doubles the chances of a heart attack  

Evidencias recientes mostran que la enfermedad periodontal duplica las chances de un 

ataque del corazón 

 

Evandro Franco da Rocha1*, Valéria Campanelli Franco da Rocha1

 

  RESUMO 

O objetivo deste artigo é realizar em linguagem de fácil compreensão ao leigo, o 

esclarecimento de conceitos recentes e importantes, relacionados à possibilidade de uma 

doença bucal de grande prevalência na população mundial, a doença periodontal, servir 

como fator de risco para doenças cardíacas. Existe um consenso nas pesquisas recentes, 

que ambas as doenças apresentam patogênese crônica e multifatorial, dividindo diversos 

fatores de risco como tabagismo, diabetes, hipertensão e com natureza inflamatória, 

podendo contribuir para a formação do ateroma. Difundir conhecimento científico sobre 

ambas contribui para a sua prevenção. 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to perform in an easy-to-understand language to the lay person, the 

clarification of recent and important concepts related to the possibility of a prevalent oral 

disease in the world population, periodontal disease, serve as a risk factor for heart disease. 

There is a consensus in recent research that both diseases present chronic and 

multifactorial pathogenesis, dividing several risk factors such as smoking, diabetes, 

hypertension and inflammatory nature, and may contribute to the formation of atheroma. 

Disseminating scientific knowledge on both contributes to its prevention. 
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APRESENTAÇÃO 

Evidências recentes mostram que a doença periodontal duplica as chances de um ataque 

do coração. Pergunte ao seu periodontista sobre Doença periodontal e Coração 
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O que é a Doença periodontal? 

Mais da metade da população adulta sofre de alguma forma da Doença Periodontal. 

Entretanto, a maioria destas pessoas desconhece esta situação. A Doença Periodontal, 

também conhecida como doença gengival, consiste de uma infecção bacteriana das 

gengivas, osso e ligamento periodontal (ligamento responsável pela fixação do dente ao 

osso). 

A Doença Periodontal é usualmente indolor e silenciosa, progredindo até atingir estágios 

avançados. Se não for tratada, os sintomas incluem: 

• Mau hálito persistente 

• Sangramento das gengivas na escovação 

• Gengivas vermelhas e inchadas 

• Mobilidade e separação dos dentes  

• Pus entre dente e    gengiva 

• Mudanças na mordida 

A Doença Periodontal pode ser diagnosticada e tratada por seu periodontista. Ele é um 

especialista com treinamento avançado na prevenção, diagnóstico e tratamento das 

doenças que afetam os dentes e as estruturas de suporte deles.  

 

Por que eu devo estar ciente da associação entre Doença cardíaca e Doença 

Periodontal?  

Corações saudáveis e gengivas sadias são vitais na manutenção da saúde corporal. 

Devido ao fato da Doença Periodontal ser uma infecção bacteriana, a bactéria da gengiva 

pode entrar na corrente circulatória e alcançar a maioria dos órgãos, podendo iniciar novas 

infecções. O coração é um dos mais susceptíveis.  

As doenças cardiovasculares são hoje um grave problema de saúde pública. Elas 

representam a primeira causa de morte em nosso país. Muitos tipos de doença 

cardiovascular podem ser prevenidos. Cuidar da sua saúde gengival pode ser um 

importante passo na prevenção, juntamente com o controle de outros fatores de risco já 

bem conhecidos para a Doença Cardiovascular.  

 

Como pode a Doença Periodontal aumentar o meu risco para a Doença 

Cardiovascular? 

Há muitas teorias para explicar a ligação entre a doença Periodontal e a Doença 

Cardiovascular. Uma delas é de que a bactéria oral pode afetar o coração quando após 

entrar na corrente circulatória, ela se une às placas de gordura nas artérias coronárias e 

contribui para a formação do coágulo. A doença das artérias coronárias é caracterizada 

pelo espessamento das paredes das artérias, devido ao acúmulo de gorduras. Os coágulos 
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podem obstruir a circulação normal do sangue, restringindo os nutrientes e oxigênio 

necessários ao perfeito funcionamento do coração. Isto pode levar a ataques cardíacos.  

 

 

Quais efeitos as drogas utilizadas para tratar meu coração tem nas minhas gengivas? 

Se você foi diagnosticado com doença cardíaca, seu médico pode prescrever um número 

variável de medicações, algumas das quais podem afetar o sistema periodontal. Algumas 

medicações de prescrição comum, podem provocar secura bucal, aumento de placa 

bacteriana ou aumento gengival. Estas condições frequentemente resultam na infecção 

bacteriana nas gengivas, provocando sangramento e mau hálito.  

Por favor, liste e discuta estas medicações com seu periodontista para verificar qual o 

efeito delas na sua saúde periodontal. Seu periodontista trabalhará junto com o seu médico 

para minimizar efeitos negativos.  

 

Quais precauções devem ser tomadas antes do tratamento periodontal? 

A Doença Periodontal pode afetar o coração de várias maneiras. Uma condição Pré-

existente pode colocar as pessoas em risco para uma endocardite bacteriana. A 

endocardite bacteriana é caracterizada pela inflamação do revestimento do coração e das 

válvulas cardíacas. Aqueles pacientes com história de febre reumática, prolapso da válvula 

mitral ou sopro podem requerer antibióticos previamente a procedimentos odontológicos. 

Seu periodontista e seu cardiologista estarão aptos em determinar a sua necessidade ou 

não do uso de antibióticos.  

 

A Associação Médica de Cardiologia elaborou orientações para auxiliar na 

proteção dos pacientes com maior risco de contrais endocardite bacteriana. Essas 

pessoas estariam propensas a problemas do coração após o tratamento 

odontológico.  

Se você tiver risco de endocardite bacteriana, seu periodontista utilizará de meios para 

limitar a entrada de bactérias na sua corrente circulatória, como:  

• Tratamento de toda e qualquer infecção periodontal 

• Profilaxia antibiótica 

• Menor intervalo entre as visitas periódicas  

• Orientação de higiene e fisioterapia oral 

 

Se você souber que tem doença do coração ou se recebeu tratamento para 

complicações cardiovasculares é especialmente importante para você manter a saúde 

gengival. Visite seu periodontista para uma avaliação periodontal.  
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A doença periodontal tem sido ligada a outros problemas de saúde significantes, como 

doenças respiratórias, diabetes, osteoporose e nascimento de bebês prematuros e de baixo 

peso. É, portanto, muito importante que você sempre forneça a seu periodontista a sua 

história médica, incluindo quaisquer problemas de saúde que você esteja ciente. Seu 

periodontista e médico podem trabalhar juntos para ajudar você e proteger ambas: suas 

gengivas e sua saúde geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Manter seu paciente informado sobre as formas de prevenção da doença periodontal e 

de outras doenças bucais ajudará a manter a integridade da saúde sistêmica dele, pois 

ambas são indissociáveis. 
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