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Este manifesto convida toda a comunidade odontológica latino-americana e todos os profissionais de saúde para 
promover a saúde periodontal e bucal da população de forma interdisciplinar.

O manifesto FIPP-LAOHA é baseado na relação existente entre as doenças periodontais e as doenças sistêmicas, 
a qual é apoiada por evidências científicas que foram discutidas no Consenso Regional de Periodontia intitulado 
“A doença periodontal e seu impacto na saúde geral na América Latina” o qual foi realizado em São Paulo, Brasil, 
em 2019. Este consenso contou com a participação de mais de 60 profissionais e formadores de opinião das áreas 
acadêmica e clínica, associações e órgãos governamentais, que discutiram temas relacionados à promoção da saúde 
bucal, prevenção primária e secundária, diagnóstico e tratamento, bem como dados epidemiológicos das doenças 
periodontais na América Latina, resultando em vários artigos de consenso que foram publicados na revista científica 
Brazilian Oral Research. (2020)

As conclusões desses artigos nortearam o apelo do manifesto FIPP-LAOHA quanto à necessidade de:

1º Implementar estratégias de prevenção das doenças periodontais como um problema de saúde pública e 
programas de promoção de saúde de forma global e conjunta, favorecendo a saúde do paciente e o custo socio-
sanitário, valendo-se das redes e meios de comunicação social, reforçando hábitos de higiene bucal e seus efeitos na 
saúde sistêmica.

2º Gerar alianças entre sociedades científicas de periodontia, de outras áreas odontológicas e  médicas, 
associações odontológicas, organizações governamentais e não governamentais e sistemas de saúde bucal que 
favoreçam o empoderamento dos pacientes sobre saúde bucal e sistêmica.

3º Propor políticas de saúde bucal com ênfase no conceito de saúde bucal integral, com destaque para o atendimento 
integral por meio de abordagens multidisciplinares de todos os profissionais de saúde e interdisciplinares de toda a 
comunidade odontológica, seguindo recomendações baseadas em evidências científicas.

4º Promover produtos de eficácia clínica comprovada, incluindo dispositivos interdentais, fio dentais, cremes 
dentais, enxaguatórios bucais e escovas de dente.

5º Integrar os profissionais de saúde da América Latina e Caribe em iniciativas de estilo de vida saudável, 
conscientizando-os sobre o diabetes e a importância de seu diagnóstico precoce, programas de cessação do 
tabagismo, e a sua participação em programas de saúde cardiovascular e prevenção de doenças cardíacas, entre 
outros. Destaca-se a necessidade de aumentar o conhecimento dos profissionais de saúde bucal e da área da saúde 
sobre a prevalência e as consequências das doenças periodontais na saúde bucal e sistêmica.

Este manifesto da FIPP-LAOHA abrange toda a região da América e do Caribe e faz um apelo a todos os profissionais, 
desde aqueles envolvidos na prática privada até aqueles de organizações governamentais, a assumirem a realidade 
das doenças periodontais e promoverem mudanças na saúde pública, baseando suas decisões em evidências 
científicas atualizadas.

A ausência da saúde bucal afeta a autoestima, a qualidade de vida e o bem-estar geral do indivíduo, a periodontite é 
uma doença que pode ser prevenida, facilmente diagnosticada, tratada com sucesso e controlada em longo prazo, 
para isso, no entanto, é necessário um plano de tratamento abrangente que resulte em melhoras da saúde periodontal 
e geral do paciente.


