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OS CUIDADOS QUE O DENTISTA DEVE TER PARA O ATENDIMENTO DO 

PACIENTE COM DIABETES MELITO – REVISÃO DE LITERATURA 

RESUMO: O diabetes melito é uma doença crônica que representa um dos mais importantes problemas de saúde 

no mundo. No Brasil, essa doença já atinge cerca de 13 milhões de pessoas. A chance de o dentista atender um 

paciente portador dessa doença é significativa. No paciente diabético, a concentração de glicose no sangue torna-

se elevada na hiperglicemia (glicemia em jejum maior que 125 mg/dL) e baixa na hipoglicemia (glicemia em jejum 

menor que 70 mg/dL). Essa alteração na glicose sanguínea, acima de 125 mg/dL, é considerada o diabetes 

descontrolado e com o passar dos anos leva a problemas no organismo, como a dificuldade de cicatrização de 

feridas em várias partes do corpo. Existem algumas doenças bucais que se manifestam no diabético descontrolado: 

doença periodontal, candidíase bucal e xerostomia. O objetivo desta revisão é mostrar os cuidados que o dentista 

deve ter ao atender o paciente diabético. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes melito. Emergência odontológica. Doenças periodontais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

                                                                                                                         

O diabetes melito é uma doença crônica que representa um dos mais importantes 

problemas de saúde no mundo, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, esta 

doença já atinge cerca de 13 milhões de pessoas (CHIESA et al. , 2015).Existe o diabetes melito 

juvenil, chamado tipo I e o diabetes melito do idoso, chamado tipo II. O primeiro está 

relacionado a uma predisposição genética, na qual às células beta do pâncreas, produtoras de 

insulina, são destruídas pelos anticorpos. O segundo está relacionado com a obesidade da 

pessoa, visto que ela precisa de maior quantidade de insulina para controlar a glicose no sangue 

(SINGI, 2005). 

No paciente diabético, a concentração de glicose no sangue torna-se elevada na 

hiperglicemia (glicemia em jejum maior que 125 mg/dL) e baixa na hipoglicemia (glicemia em 

jejum menor que 70 mg/dL).Quando ocorre este tipo de alteração na concentração de glicose 

no sangue, é considerado o diabetes descontrolado (descompensado) e com o passar dos anos 

leva a problemas no organismo, em especial nos vasos sanguíneos, fazendo com que esse 

paciente tenha problemas com infecções e dificuldade de cicatrização de feridas em várias 

partes do corpo. A saúde oral também é atingida devido à integração da boca como parte do 

corpo humano (CARNEIRO NETO et al. , 2012). 

Os pacientes diabéticos podem apresentar alguns problemas bucais agravados pela 

doença. O objetivo desta revisão é mostrar às principais doenças bucais relacionadas com o 

diabetes melito e os cuidados que o dentista deve ter ao atender o paciente diabético. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Etiologia e classificação 

  

O diabetes melito tipo I atinge 10 % dos pacientes, ele está relacionado com uma 

predisposição genética, na qual às células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de 

insulina, são destruídas pelos anticorpos da pessoa. O tipo II ocorre em 90 % dos pacientes, e 

está relacionado com a obesidade, resultante da inabilidade do organismo em responder 

satisfatoriamente à insulina. O paciente obeso necessita de maior quantidade do hôrmônio 

insulina para controlar a glicose no sangue (CARNEIRO NETO et al. , 2012; CHIESA et al. , 

2015; SINGI, 2005). 



 
 

  A resistência à insulina consiste em resposta reduzida das células a este hormônio e 

consequente disfunção no transporte de glicose para dentro das células. Relaciona-se a fatores 

genéticos e principalmente a obesidade e comorbidades como o diabetes melito tipo II 

(PINHEIRO et al. , 2011). 

 

2.2 Epidemiologia do diabetes melito 

 

Segundo Chiesa et al. (2015), o Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas diabéticas. O 

país ocupa a quinta posição em número de portadores de diabetes no mundo, ficando atrás de 

China, Índia, Estados Unidos e Rússia (CARNEIRO NETO et al. , 2012).  

De acordo com Lyra et al. (2010), o diabetes afeta aproximadamente 171 milhões de 

indivíduos no mundo, podendo alcançar 366 milhões de pessoas no ano de 2030.] 

 

2.3 Grupos de risco 

 

O diabetes tipo I acomete crianças de 5 a 15 anos. O tipo II atinge pessoas com mais de 

45 anos que estão acima do peso (CARNEIRO NETO et al. , 2012). 

Lyra et al. (2010), realizaram um estudo com uma amostra constituída por 198 

indivíduos adultos, com idade média de 57,7 anos, ela foi estudada para verificar a prevalência 

do diabetes. A maioria das pessoas tinham baixa escolaridade e baixa renda. Todas elas eram 

moradoras da zona urbana do sertão pernambucano. Do total estudado, 13,6 % das pessoas 

tinham diabetes e 7,6 % de casos foram de disglicemia ou pré-diabetes (glicemia em jejum entre 

100 a 125 mg/dL). Foi observado que todos os casos de diabetes estavam entre analfabetos ou 

indivíduos com apenas o ensino fundamental. Por outro lado, não foi encontrada associação 

entre baixa renda e a ocorrência da doença. 

 

2.4 Diagnóstico e complicações 

       

O paciente com glicemia de jejum de oito horas é considerado normal quando está 

abaixo de 100 mg/dL. Quando a glicemia está entre 100 a 125 mg/dL ela é considerada alterada. 

O diabetes melito é confirmado quando a glicemia está acima de 125 mg/dL. O diabetes melito 

tipo II, a mais comum, se caracteriza por hiperglicemia crônica, resistência à insulina e 

deficiência relativa na secreção do hormônio. Os adultos diabéticos têm risco duas a quatro 

vezes maior de doença cardiovascular, doença vascular periférica e acidente vascular cerebral. 



 
 

Tais complicações são responsáveis por 65% da mortalidade por diabetes melito. Esta doença 

crônica é também a causa mais comum de amputações não acidentais de membros inferiores, 

cegueira e doença renal crônica. Os indivíduos com maior chance de desenvolver o diabetes, 

os pré-diabéticos, são aqueles com glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à glicose, 

e em especial as pessoas com as duas  condicões combinadas. A tolerância diminuída à glicose 

somente pode ser identificada por meio da realização do teste oral de tolerância à glicose. Neste 

teste é coletada glicemia após jejum de oito horas e nova coleta é realizada após duas horas de 

ingestão de 75 gramas de glicose. É considerado tolerância diminuída à glicose quando atinge 

de 140 a 199 mg/dL (SOUZA et al. , 2012). 

Os sintomas clássicos do diabetes melito é mais comum de ocorrer no tipo I que se 

caracteriza por: poliúria (aumento do volume de urina causado pelo excesso de glicose); 

polidpsia (aumento da sede para compensar a perda de água através da urina); polifagia 

(aumento da fome causado pela deficiência de insulina); perda de peso; e cetoacidose diabética 

(níveis de glicose no sangue muito alto, é uma condição grave que pode resultar em coma), 

menos frequente no consultório odontológico (CARNEIRO NETO et al. , 2012). 

Recentemente, a Associação Americana de Diabetes (ADA) aprovou a utilização da 

hemoglobina glicosilada como método diagnóstico de diabetes melito. Valores iguais ou acima 

de 6,5 % são considerados para o diagnóstico de diabetes (SOUZA et al. , 2012). 

 

2.5 Tratamento 

 

Segundo Carneiro Neto et al. (2012), o diabetes melito não tem cura e seu tratamento 

compreende a dieta, atividade física, disciplina e medicamentos para controlar a hiperglicemia. 

Os pacientes com diabetes tipo I precisam de insulina, e os do tipo II é indicado os 

hipoglicemiantes orais e alguns casos a insulina. A insulinoterapia é realizada através da injeção 

subcutânea de insulina com ação de duração lenta (20 a 24 horas), intermediária (12 a 18 horas), 

rápida (5 a 7 horas) e ultrarrápida (3 a 4 horas). 

Para Souza et al. (2012), exercício físico, perda de peso e terapia medicamentosa são 

efetivos em retardar ou prevenir o diabetes melito tipo II em pacientes com glicemia de jejum 

alterada e tolerância diminuída à glicose. 

De acordo com Codogno et al. (2012), a atividade física, principalmente o aeróbico, 

exerce influência importante no combate ao diabetes melito tipo II, naqueles pacientes não 

dependentes de insulina injetável. 



 
 

Em pacientes diabéticos, o monitoramento domiciliar da glicemia e terapia com 

insulina, para obtenção do controle da glicemia, é importante para prevenir as complicações 

crônicas da doença. A alimentação adequada e prática regular de atividade física promovem à 

redução da glicemia, consequentemente, reduz a necessidade de insulina (VIVOLO et al. , 

1998). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Conduta clínica do dentista para o atendimento do paciente diabético 

       

Quando ocorre a identificação ou suspeita que o paciente tem diabetes e o mesmo é 

descompensado (não controlado), é recomendado o encaminhamento ao médico antes de iniciar 

o tratamento odontológico, com exceção dos casos de urgência odontológica. Em relação a 

dieta, o diabético compensado (controlado) deve realizar a dieta normal antes do tratamento 

dentário. O diabético descompensado precisa de recomendações nutricionais antes e depois do 

tratamento odontológico (CARNEIRO NETO et al. , 2012 ; PRABHU, 2007). 

      Segundo Rosemberg e Frisbie (2011), nos pacientes com diabetes controlados o tratamento 

odontológico pode ser realizado sem maiores problemas. 

 

3.2 Anamnese 

 

Quando o paciente informa que é diabético, o dentista deve obter informações sobre o 

controle da doença, perguntando a ele sobre a ocorrência de hipoglicemia, história de 

hospitalização, e se tem tido acompanhamento médico recente. Com perguntas adequadas pode-

se identificar a gravidade da doença. Na avaliação inicial é recomendado determinar o tipo de 

diabetes e verificar as medicações empregadas no controle da doença. É importante relatar que 

os pacientes tratados com insulina, apresentam riscos de hipoglicemia durante o atendimento 

odontológico. E os que utilizam hipoglicemiantes orais, podem apresentar interações 

medicamentosas com drogas prescritas pelo dentista (CARNEIRO NETO et al. , 2012; SINGI, 

2005). 

 

 

3.3 Classificação do paciente diabético de acordo com o grau de risco para a conduta 

odontológica 



 
 

 

O paciente de baixo risco: possui ausência de sintomas e complicações do diabetes. 

Glicemia de jejum abaixo de 200 mg/dL e hemoglobina glicosilada de 7 %. Pode ser realizado 

todos os tipos de procedimentos odontológicos, inclusive cirurgia de extração de dente incluso, 

desde que a doença esteja bem controlada. 

O paciente de médio risco: ausência de sintomas recentes e poucas complicações do 

diabetes. Glicemia de jejum abaixo de 250 mg/dL e hemoglobina glicosilada de 7 a 9 %. Pode 

ser realizada restaurações, tratamento de canal, raspagem supragengival e subgengival. As 

cirurgias de extrações simples e gengivoplastia podem ser realizadas após ajuste na dosagem 

de insulina, feito pelo médico do paciente. Para outros procedimentos mais invasivos é 

recomendado a hospitalização do paciente. 

O paciente de alto risco: sintomas freqüentes e múltiplas complicações do diabetes. 

Glicemia de jejum acima de 250 mg/dL e hemoglobina glicosilada maior que 9 %. Pode ser 

realizado apenas exame clínico, radiografias e instruções sobre higiene oral. O paciente deve 

ser encaminhado ao médico para rigoroso controle da glicemia e das infecções bucais 

(CARNEIRO NETO et al. , 2012; SOUSA et al. , 2003). 

 

3.4 Exame clínico 

 

Examinar as mucosas, língua e dentes. Os achados mais comuns em pacientes que estão 

com o diabetes descompensado são doença periodontal, candidíase bucal e xerostomia 

(CARNEIRO NETO et al. , 2012). 

Para Guimarães et al. (2007), a doença periodontal causada pelo biofilme pode ser 

agravada pelo diabetes. No estudo realizado pelos autores, a maioria dos diabéticos 

apresentaram sangramento gengival à sondagem periodontal. 

Segundo Sousa et al. (2003), o diabetes causa aumento da acidez do meio bucal, 

aumento da viscosidade e diminuição do fluxo salivar. A doença periodontal é a manifestação 

odontológica mais comum em pacientes diabéticos descompensados. 

 

 

 

 

3.5 Realização do procedimento 

 



 
 

Antes do dentista iniciar o procedimento no paciente diabético é recomendado verificar 

a glicemia capilar com glicosímetro, antes, durante e após a consulta. É importante também 

certificar se o paciente tomou a medicação para o diabetes, fazer consultas curtas pela manhã, 

não estressar o paciente para evitar a liberação de adrenalina e cortisol (pois esses hormônios 

aumentam a glicose no sangue descompensando o diabético), aferir a pressão arterial antes e 

depois da consulta e pulsação antes, durante e depois da anestesia. Vale ressaltar que na 

primeira consulta é recomendado à solicitação de exames laboratoriais como o hemograma 

completo, glicemia em jejum e coagulograma. Isso é importante para verificar se o paciente 

está com o diabetes controlado. Caso a doença esteja descontrolada, é recomendado encaminhar 

o diabético para o endocrinologista. Exames radiográficos tipo panorâmico é indicado 

anualmente para a detecção de focos infecciosos (CARNEIRO NETO et al., 2012 ; SINGI, 

2005). 

 

3.6 Anestesia em paciente diabético 

 

Anestésicos que possuem vasoconstritores do grupo das catecolaminas (epinefrina e 

norepinefrina) devem ser evitados nos pacientes diabéticos, principalmente nos 

descompensados. As catecolaminas, dependendo da dose, causam hiperglicemia, ou seja a 

epinefrina possui efeito oposto ao da insulina. O anestésico indicado para o diabético é a 

prilocaína 3 % que contém como vasoconstritor a felipressina (CARNEIRO NETO  et al. , 

2012; CHIESA et al. , 2015; SINGI, 2005). 

 

3.7 Terapia com medicamentos 

 

Analgésicos como dipirona e paracetamol podem ser utilizados. Anti-inflamatórios tipo 

diclofenaco são os mais indicados para o paciente diabético. Evitar os anti-inflamatórios 

corticóides porque podem causar hiperglicemia. Não existe contraindicação para o emprego de 

antibióticos. Estes devem ser prescritos em casos de extração de dente e antes de qualquer 

procedimento cirúrgico (CARNEIRO NETO et al., 2012; SINGI, 2005). 

Para Sousa et al. (2003), no atendimento de paciente diabético não controlado com 

infecção dental aguda, a utilização do antibiótico (amoxicilina é o de escolha) deverá começar 

antes do tratamento invasivo e continuar por vários dias após a drenagem e o controle da 

infecção. Os antibióticos não devem ser utilizados rotineiramente no tratamento periodontal de 



 
 

pacientes diabéticos, mas podem ser prescritos na presença de infecções e associados às terapias 

periodontais invasivas com o intuito de reduzir as complicações pós-operatórias. 

 

3.8 Emergências no consultório odontológico 

       

A hipoglicemia causada por uma queda do nível glicêmico em jejum ou ocasional 

abaixo de 70 mg/dL com ou sem sintoma é a reação adversa mais comum em paciente diabético 

que faz uso abusivo de insulina ou ainda quando ele ingere pouco ou nenhum alimento no dia 

da consulta odontológica, podendo estar relacionado com o uso de hipoglicemiantes orais. Os 

principais sinais e sintomas são fraqueza, palpitação, sudorese, fome, nervosismo, cefaléia, 

confusão mental e perturbações visuais. O tratamento da hipoglicemia quando o paciente está 

consciente consiste em fornecer 10 gramas de carboidrato como por exemplo meio copo de 

suco de laranja ou duas colheres de chá de açúcar dissolvido em água. Se o paciente estiver 

inconsciente, dar de 30 a 50 mL de glicose a 10 % por via endovenosa e encaminhar ao hospital 

(CARNEIRO NETO et al. , 2012; ROSENBERG e FRISBIE, 2011; SINGI, 2005). 

A hiperglicemia é outra situação de emergência causada por nível glicêmico em jejum 

ou ocasional maior que 250 mg/dL. Ela ocorre pela falta de insulina, abuso alimentar, infecções, 

traumas e infarto, com maior prevalência no diabetes tipo I. Os sinais e sintomas são 

nervosismo, sudorese, tremores, alucinação, respiração rápida, cheiro cetônico, desmaio e 

coma. A hiperglicemia quando não é controlada pode evoluir para a cetoacidose diabética. O 

tratamento da hiperglicemia ou coma hiperglicêmico pode ser revertido injetando-se por via 

subcutânea 50 UI de insulina (CARNEIRO NETO et al. , 2012; SINGI 2005). 

 

4. CONCLUSÕES 

       

1 – O diabetes melito tem uma incidência considerável na população brasileira e o dentista 

precisa conhecer às complicações bucais e sistêmicas dos pacientes portadores dessa doença 

crônica. 

2 – Quando ocorre suspeita de diabetes, o dentista deve solicitar exames laboratoriais, estando 

a glicemia alterada, o paciente deve ser encaminhado ao médico. 

3 – Pacientes portadores de diabetes, devem receber orientações adequadas sobre a doença, 

principalmente sobre a dieta e o uso correto das medicações. Os pacientes de baixa escolaridade 

devem receber uma maior atenção. 



 
 

4 – Às principais doenças bucais relacionadas com o diabetes melito, em paciente 

descompensado, são doença periodontal, candidíase bucal e xerostomia. 

5 – Em casos de infecções bucais agudas, o paciente diabético descompensado deve ser 

medicado com antibiótico antes do tratamento invasivo e continuar por vários dias após a 

drenagem e controle da infecção. 

6 – O anestésico indicado para o diabético é a prilocaína 3 % com felipressina. 

7 – A hipoglicemia é a emergência mais comum no consultório odontológico, portanto, o 

dentista deve estar atento a essa ocorrência e seguir o protocolo para resolução da mesma. 
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