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resumo

A doença periodontal inflamatória pode apresentar diversos estágios, com diferentes padrões de evolução e 
de manifestações clínicas, porém tendo sempre como fator etiológico principal o biofilme dental, e sendo 
modulada pelas diferentes respostas que o hospedeiro susceptível possa apresentar. Duas formas clássicas 
são descritas como manifestações de processo saúde/doença periodontal: gengivites e periodontites. O Dia-
betes Mellitus atua como importante fator de risco ao desenvolvimento e progressão da doença periodontal, 
visto que os pacientes diabéticos apresentam maior suscetibilidade à infecção. O objetivo deste trabalho é 
enfatizar a relação entre o diabetes mellitus e à doença periodontal e descrever as condutas clínicas adequa-
das referentes ao tratamento e a prevenção da doença periodontal no paciente diabético.

descritores: Diabetes mellitus - Periodontite - Gengivite.

AbstrAct

Periodontal disease has several phases with different evolution patterns and clinical manifestations. The 
etiological factor is always the dental biofilm, but it is modulated by the different alteration of susceptible 
host. The gingivitis and periodontitis are manifestations of periodontal health/disease process. The diabetes 
mellitus acts as an important factor of risk to the development and progression of the periodontal disease, 
because the diabetics have larger susceptibility to the infection. The aim of this study is to emphasize the 
relationship among diabetes mellitus and periodontal disease and to describe the adequate treatment and 
the prevention of the disease periodontal in diabetic patients.

descriptors: Diabetes mellitus - Periodontitis - Gingivitis
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introdução
A doença periodontal é a principal causa de perda 

dentária em adultos, apresentando grau de severidade di-
retamente relacionado à idade (Campos et al.7, 2002).

Os fatores etiológicos da doença periodontal são, 
normalmente, classificados em fatores locais e sistêmi-
cos, porém seus efeitos estão inter-relacionados (Cunha 
e Almeida11, 2000). A causa primária da doença perio-
dontal é a irritação bacteriana, na qual os fatores de risco 
locais e sistêmicos predispõem ao acúmulo de biofilme 
dental ou alteram a resposta gengival a ele (Manson e 
Eley26, 1999).

Segundo Bordini3 (1999), o diabetes mellitus apre-
senta alterações intimamente relacionadas com o desen-
volvimento da doença periodontal constituindo-se na 
sua manifestação oral mais freqüente e grave.

Dessa forma, com o objetivo de enfatizar a relação 
entre essas enfermidades, serão descritas as condutas clí-
nicas adequadas referentes ao tratamento e prevenção da 
doença periodontal no paciente diabético.

revisão dA literAturA
A expressão da doença periodontal é determinada pela 

combinação entre a microbiota potencialmente patogê-
nica e a susceptibilidade do hospedeiro, associada, ainda, 
a influências ambientais (Figueiredo et al.13, 2002).

A gengivite e a periodontite representam as formas 
mais comuns de doença periodontal, constituindo en-
tidades infecciosas crônicas dependentes do biofilme 
dental, podendo manifestar-se de forma generalizada 
ou sítio-específica (Schlegerl-Bregenzer et al.34, 1998). A 
gengivite é uma condição inflamatória limitada às gengi-
vas livre e inserida que ocorre geralmente por falta de hi-
giene oral adequada. Quando a infecção e a inflamação 
se disseminam a partir do tecido gengival, atingindo o 
ligamento periodontal e osso de suporte, causando mo-
bilidade dental, está caracterizada a periodontite (Lin-
dhe24, 1999).

O diabetes mellitus é uma endocrinopatia caracteri-
zada por uma deficiência absoluta ou relativa de insulina, 
manifestada por uma secreção insuficiente desse hormô-
nio pelo pâncreas e/ou por uma ação pouco eficiente da 
insulina nos tecidos-alvos. Ocorrem, também, anorma-
lidades metabólicas envolvendo alterações no metabolis-
mo dos carboidratos, lipídeos e proteínas, tendo como 
conseqüência a hiperglicemia, que resulta em distúrbios 
sistêmicos (Mistro et al.31, 2003).

Bordini3 (1999) ressalta que o diabetes pode também 
apresentar-se associado ao desenvolvimento de outros 
distúrbios bucais, entre os quais: ardor na mucosa, xe-
rostomia, glossodinia, quelites, candidíase, líquen plano, 
ulcerações na mucosa oral, hálito com odor de cetona, 
retardamento na reparação dos tecidos bucais.

Existem duas formas principais de diabetes:
Diabetes insulino-dependente (Tipo I): geralmente 

se apresenta na infância ou adolescência, tem associação 
com mecanismos auto-imunes, e freqüentemente está 
relacionado a fatores hereditários (Mistro et al.31, 2003).

Diabetes não-insulino-dependente (Tipo II): é a for-
ma mais comum de Diabetes, causada pela resistência 
dos tecidos periféricos à insulina e ocorre, usualmente, 
na vida adulta. A participação genética também é expres-
siva no seu desenvolvimento (Melgaço29, 2002; Mistro et 
al.31, 2003).

Os pacientes diabéticos tem uma susceptibilidade 
aumentada às infecções, especialmente aqueles cuja do-
ença é precariamente controlada (Greghi et al.16, 2002). 
A reduzida resistência aos processos infecciosos faz com 
que a destruição dos tecidos periodontais seja mais rápi-
da (Melgaço29, 2002). 

O espessamento dos vasos do periodonto é uma alte-
ração freqüentemente vista no paciente diabético e difi-
culta o transporte de elementos nutritivos à intimidade 
dos tecidos, difusão do oxigênio, eliminação de meta-
bólitos, além de interferir na quimiotaxia leucocitária, 
especialmente de neutrófilos (McLaughlin28, 1993). Esse 
conjunto de fatores torna os pacientes diabéticos mais 
vulneráveis aos produtos de agressão microbiana e mais 
susceptíveis a uma doença periodontal severa.

As modificações na composição da microbiota sub-
gengival, as alterações no metabolismo do colágeno e o 
prejuízo funcional dos neutrófilos estão incluídos nos fa-
tores associados ao diabetes que aumentam a severidade 
da periodontite nos pacientes acometidos por tal patolo-
gia (Torres et al.39, 2002). 

A hiperglicemia promove uma queda na taxa de pro-
liferação celular e redução da síntese de colágeno pelos 
fibroblastos gengivais e do ligamento periodontal, além 
de comprometer a produção da matriz óssea pelos osteo-
blastos (Borges e Moreira4, 1995). 

São considerados fatores de risco para o surgimento/
agravamento da doença periodontal:

a) Higiene oral deficiente:
A gengivite crônica ocorre por falta de higiene oral 
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adequada, resultando em infecção do tecido gengival 
pelo acúmulo de biofilme dental, com conseqüente de-
sencadeamento de uma resposta imuno-inflamatória 
(Genco15, 1992).

b)Traumatismo:
A oclusão traumática desempenha papel secundário 

na progressão da doença periodontal, uma vez que não 
causa gengivite nem provoca a perda de inserção conjun-
tiva, ou seja, o traumatismo atua acelerando a progressão 
e aumentando a severidade da doença (Burgett6, 1995; 
Lopes et al.25, 2001).

c) Fumo:
O fumo é considerado um dos mais importantes fa-

tores de risco no desenvolvimento e progressão da do-
ença periodontal por provocar alterações nos tecidos 
periodontais, decorrentes de interferências tanto locais 
quanto sistêmicas (Assaf1, 1999), sendo responsável pela 
maior prevalência e severidade dessa doença (Martinelli 
e Pilatti27, 1999).  O fumo provoca diminuição do fluxo 
sanguíneo gengival pela vasoconstrição induzida, reduz 
a resposta inflamatória e trocas metabólicas (Martinelli 
e Pilatti27, 1999), diminui a secreção de anticorpos es-
pecíficos (IgM e IgA salivar) para bactérias subgengivais, 
além de retardar a renovação das fibras colágenas preju-
dicando o processo de reparo (Tonetti et al.38, 1995). 

d) Utilização de aparelhos ortodônticos:
Os movimentos dentários executados no sentido ves-

tibulolingual podem ocasionar alterações no periodonto, 
principalmente quando o deslocamento dentário ultra-
passar os limites da tábua óssea vestibular, e quando são 
realizados com forças excessivas (Melsen30, 1999), o que 
provoca um desequilíbrio momentâneo da homeostasia 
periodontal, resultando em modificações na morfologia 
gengival e óssea (Karimbux e Nishimura23, 1995). Atu-
am como retentores de biofilme dental podendo levar a 
uma inflamação persistente com edema gengival (Cunha 
e Almeida11, 2000).

e) Dieta
O epitélio do sulco gengival apresenta-se como uma 

membrana semipermeável que permite passagem de en-
zimas e toxinas bacterianas ao tecido periodontal. Esse 
tecido encontra-se em intensa renovação celular, haven-
do, conseqüentemente, necessidade de um adequado 
aporte de nutrientes para manutenção de sua integridade 
(Campos et al.7, 2002).

De conformidade com Carranza et al.8, (2004), a nu-
trição exerce influência direta sobre os microrganismos 

orais, posto que a composição da dieta pode modificar a 
distribuição relativa dos tipos de organismos, suas ativi-
dades metabólicas e seu potencial patogênico.

f ) Escovação traumática
O trauma provocado por força de escovação excessi-

va pode resultar em recessão gengival devido à abrasão 
dos tecidos gengivais (Joshipura et al.21, 1994; Parfitt 
e Mjor33, 1964). A recessão gengival é a condição em 
que há uma perda de inserção conjuntiva, deslocamento 
apical da gengiva marginal, não necessariamente acom-
panhada de perda de inserção óssea (Carranza et al.8, 
2004).

g) Estresse
O estresse pode alterar o sistema imune do hospedei-

ro, aumentando a vulnerabilidade às doenças infeccio-
sas, bem como a predisposição a morbidades associadas 
a mecanismos imunológicos, como as doenças auto-
imunes (Kaplan22, 1991). O estado emocional do pa-
ciente pode causar o aumento da atividade das glândulas 
supra-renais quanto à liberação de adrenalina autógena, 
que age elevando a pressão arterial, aumenta a produção 
de glicogênio hepático, estimulando a secreção de gluca-
gon e causando hiperglicemia (Costa e Almeida Neto10, 
1998).

h) Próteses mal adaptadas
O papel do biofilme dental como principal fator 

etiológico da doença periodontal inflamatória está bem 
estabelecido. O seu acúmulo sob próteses e na região 
subgengival leva à formação do cálculo dental (Brondani 
et al.5, 2002). Uma maior prevalência de cálculo permi-
te maior extensão de periodontite no paciente diabético 
principalmente naqueles de baixo controle metabólico 
(Oliver e Tervonen32, 1994). 

As próteses podem causar irritação do tecido de vá-
rias maneiras. Próteses mal ajustadas podem causar infla-
mação associada à destruição tecidual e as inadequada-
mente polidas tendem a agir como foco de acúmulo de 
biofilme dental. Tais efeitos são intensificados quando as 
próteses são minimamente higienizadas e/ou são utiliza-
das durante o sono (Manson e Eley26, 1999).

Profilaxia da doença periodontal no paciente dia-
bético

O diabetes mellitus é uma doença que tem repercus-
sões importantes na cavidade oral e, indubitavelmen-
te, deve ser considerada no planejamento e tratamento 
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odontológico. 
Pacientes diabéticos controlados podem ser tratados 

como pacientes saudáveis não-diabéticos, sejam eles insu-
lino-dependentes ou não (Schneider et al.35, 1995; Mis-
tro et al.31, 2003). O tratamento da doença periodontal 
em diabéticos é semelhante ao proposto para pacientes 
não diabéticos. Contudo, um enfoque terapêutico espe-
cial deve ser direcionado para prevenção do início da do-
ença periodontal nesses pacientes (Soskolne36, 1998).

 Segundo Barcellos et al.2, 2000, alguns cuidados de-
vem ser tomados por parte do profissional, tais como:

• Diminuir a ansiedade do paciente;
• Evitar consultas demoradas;
•  Dar preferência ao atendimento no período da ma-

nhã
•  Utilizar a antibióticoterapia profilática pré-operató-

ria (Gregori et al.17, 1999). 
Como recurso para o controle do biofilme dental dis-

põe-se de meios mecânicos, químico-mecânicos e quí-
micos (Villappando e Toledo40, 1997). O uso de escovas, 
fio ou fita dental e raspagem de superfície radicular com 
instrumentos manuais atuam como meios mecânicos; 
evidenciadores e cloridato de clorexidine são procedi-
mentos químicos e o dentifrício associado à escova atua 
como controle químico-mecânico (Feinman12, 1991). A 
aplicação tópica de flúor, assim como a prescrição de bo-
chechos diários, deve ser realizada pelo profissional. 

A verificação radiográfica da variação do grau de in-
serção e a avaliação clínica da quantidade de inserção 
à sondagem durante as consultas periódicas devem ser 
usadas como parâmetro do grau de risco. No entanto, 
é mais relevante a avaliação da velocidade da perda te-
cidual, que ocorre mesmo se instituindo o controle do 
biofilme dental (Cordeiro e Araújo9, 1999). 

É fundamental o conhecimento do controle metabó-
lico dos pacientes com diabetes para determinar o tra-
tamento, o prognóstico e os intervalos de retorno para 
avaliação, sendo necessário instituir uma terapia indivi-
dual (Gustke19, 1999).

A eliminação da infecção periodontal pode ser auxi-
liada pelo uso de antibióticos sistêmicos para melhorar 
o controle metabólico do diabetes (Grossi e Genco18, 
1998), devendo-se proceder à administração profilática 
com posologia terapêutica, fazendo-se o uso, com prio-
ridade, quando possível, das penicilinas (amoxicilina) 
(Stephenson et al.37, 1995; Melgaço29, 2002). Algumas 

drogas podem causar queda da glicemia do paciente, en-
tre elas citam-se salicilatos, fenilbutazona (antinflamató-
rios) e sulfas (antibacterianos) (Gregori et al.17, 1999). 

Em casos de suspeita de diabetes, baseada na análise 
corretamente efetuada, o cirurgião-dentista deve solici-
tar exames laboratoriais para avaliar a taxa de glicose san-
guínea. Havendo sua manutenção, suspeita, encaminhar 
o paciente à clínica médica para um diagnóstico preci-
so, como a dosagem da hemoglobina glicosilada, por 
exemplo (Mistro et al.31, 2003). A partir do diagnóstico, 
deve ser estabelecido um tratamento que inclua o uso 
de hipoglicemiantes orais ou de insulina e a orientação 
de uma dieta alimentar adequada ao paciente (Galili e 
Findler14, 1994). 

A determinação do índice glicêmico e a verificação 
da pressão arterial são fundamentais para o início do 
tratamento odontológico do diabético (Mistro et al.31, 
2003).

Procedimentos cirúrgicos intrabucais de pequeno 
trauma, como avulsão dentária via alveolar, biópsia, co-
locação de implantes, feitos sob anestesia local podem 
ser praticados em consultório em pacientes diabéticos 
bem controlados que estejam fazendo uso de hipogli-
cemiantes ou de insulina e que estejam seguindo uma 
rígida dieta alimentar (Stephenson et al.37, 1995).

Deve-se priorizar a realização do procedimento ope-
ratório propriamente dito no período da manhã e em 
várias etapas para diminuir o trauma e evitar sobrecar-
ga tensional para o paciente (Galili e Findler et al.14, 
1994). 

Por vezes, deve-se considerar a possibilidade de admi-
nistrar algum medicamento sedativo que possa interferir 
no estado emocional do paciente, reduzindo a liberação 
de adrenalina autógena, e prevenindo a hiperglicemia 
(Costa e Almeida Neto10, 1998).

Deve-se orientar o paciente para a necessidade da re-
dução ou eliminação dos hábitos nocivos como álcool e 
fumo, pois são considerados importantes indicadores de 
risco ao sucesso da manutenção periodontal (Haffajee20, 
1991).

considerAções finAis
O estabelecimento e/ou progressão da doença pe-

riodontal sofrem influências de determinadas condições 
locais e sistêmicas (fatores de risco), as quais devem ser 
bem compreendidas pelos profissionais envolvidos no 
tratamento dessa enfermidade. Entre essas condições, 
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destaca-se o diabetes mellitus. O conhecimento da im-
portância dessa associação por parte do cirurgião-den-
tista é fundamental para a identificação de pacientes 
diabéticos assintomáticos, bem como para a prevenção 
de complicações associadas a essa patologia. Destaca-se 
que o devido encaminhamento do paciente para trata-
mento médico constitui uma manobra importante, uma 
vez que o controle metabólico, instituído precocemente, 

diminui as possibilidades do desenvolvimento das com-
plicações clássicas do diabetes.

 Por fim, é importante ressaltar que realização de 
uma anamnese minuciosa antes de iniciar o tratamento 
é fundamental, e a avaliação periódica desses dados se 
faz necessária no decorrer do período de manutenção do 
tratamento. 
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