
 

 

 

Primeiro Consenso Regional de Cariologia 
América Latina e Caribe 
 

São Paulo, Janeiro, 2021 – A LAOHA, Latin American Oral Health 

Association, com o objetivo de desenvolver um plano de ação de 

prevenção e controle da cárie na região, organizou o primeiro Consenso 

Regional de Cariologia intitulado "Prevalência, perspectivas e desafios da 

cárie dentária em países da América Latina e Caribe”. 

A reunião virtual que marcou o lançamento do Consenso foi realizada 

no dia 10 de Novembro de 2020, contou com aproximadamente 100 

stakeholders e experts em saúde bucal. Esta iniciativa contou com 

suporte da Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 

associações dentais nacionais, regionais e internacionais, e Colgate-

Palmolive Company.  

Drª Maria Emanuel Ryan, Chief Dental Officer da Colgate-Palmolive 

afirmou: "Temos orgulho de apoiarmos este importante Consenso 

sobre a cárie dentária, que continua sendo a doença não transmissível 

mais prevalente em todo o mundo. A cárie e suas complicações podem 

afetar profundamente a qualidade de vida, causando dor, desconforto, 

infecções agudas e crônicas, distúrbios alimentares e do sono, bem 

como causar o absenteísmo na escola e trabalho. A Colgate tem o 

compromisso de fornecer aos consumidores e profissionais 

odontológos a melhor tecnologia para prevenir e controlar a cárie". 

Para o Dr. Fabio Sampaio, professor na Universidade da Paraíba e 

coordenador do Consenso, o evento representou um marco não apenas 

para a cariologia mas também para a odontopediatria e saúde coletiva. 

“A cárie dentária é uma doença complexa, mas que pode ser prevenida 

já que dispomos de um conjunto de técnicas e estratégias que podem 

controlar o seu desenvolvimento em nível individual e coletivo. As 

experiências exitosas, assim como os desafios regionais da América 

Latina e dos países do Caribe, precisavam ser compartilhados e estar 

alinhadas para o controle da cárie nos diferentes grupos etários. 

Acredito que já demos o primeiro passo para conhecermos melhor a 

prevalência de cárie, os fatores etiológicos mais importantes para os 

diferentes países da região. O evento nos ajudou a dimensionar nosso 

próprio potencial técnico no enfrentamento da cárie e suas 

consequências nos próximos anos na América Latina e Caribe”, afirma.   

Dr. Nigel Pitts, presidente global da Aliança por um Futuro Livre de 

Cárie e Professor no King's College London Dental Institute, declarou: 

“Estou muito feliz e honrado por ser convidado a fazer parte deste 

impressionante processo de Consenso. Também estou repleto de 

admiração pela diligência e organização demonstrada em olhar  

 
 

 



 

 

 

criticamente em toda a região: o que se tem, o que  falta e o que  

é necessario.” 

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) foi representado pelo Dr. Luiz 

Evaristo Volpato. “Parabenizamos os organizadores pela iniciativa e 

colocamos nosso Conselho à disposição do grupo para futuras 

iniciativas e estratégias voltadas à melhoria da prática odontológica e da 

saúde bucal da população”. 

As apresentações foram realizadas pelo grupo de experts abaixo: 

 

 

O conteúdo foi baseado nos 5 artigos que serão publicados  e  contou 

com a participação  de um expressivo time de especialistas: 

● 30 autores de mais de 13 países distintos. 

● Cerca de 100 colaboradores revisores. 

● Representantes de 36 associações, organizações e CDO (Chief Dental  

    Officers), de 26 países. 

 

Próximos passos: 
- Publicação dos 5 artigos científicos em periódico internacional da  

   área odontológica. 

-  Criação de infográficos e demais materiais de comunicação. 

-  Atividades locais articuladas entre diferentes setores para disseminar  

   as Recomendações do Consenso na região da América Latina e Caribe. 

 

 44% da população mundial apresenta diagnóstico de cárie, 

tornando-a uma doença global mais prevalente. 

 

 Mais de 600 milhões de crianças no mundo (60-90%) são 

afetadas pela cárie. 

 

 Globalmente, perto de 100% dos adultos têm cárie dentária. 

 

 30% dos adultos de 65 a 74 anos não tem mais dentes naturais. 

 

Fonte: ACFF/ WCFFDay 
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