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RESUMO

Diabetes Mellitus faz parte de um grupo de doenças metabólicas caracterizadas pelo aumento da glicose no sangue, decorrente de defeitos na 
secreção de insulina e/ou ação da insulina no organismo. O Diabetes Mellitus é classificado em Tipo 1, Tipo 2, Diabetes Gestacional e outros tipos 
específicos. No Diabetes Tipo 1 ocorre a destruição das células beta que se encontram no pâncreas, gerando uma deficiência de insulina no corpo. 
Normalmente se instala durante a infância e adolescência. No Diabetes Tipo 2 ocorre uma resistência dos receptores de insulina presentes nos 
tecidos. O Tipo 2 é o mais frequente e está relacionado a fatores genéticos e ambientais e normalmente se instala na fase adulta. O Diabetes 
Gestacional ocorre em razão da tolerância diminuída aos carboidratos durante a gravidez. É diagnosticado pela primeira vez durante a gestação, 
podendo ou não permanecer após o parto. O Diabetes Mellitus é uma doença sistêmica controlável que pode ocasionar ao paciente uma série de 
alterações bucais como: doença periodontal, xerostomia, candidíase e cárie dentária. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de 
literatura sobre as principais manifestações bucais em pacientes portadores de Diabetes Mellitus. A metodologia aplicada foi a pesquisa nos 
bancos de dados científicos Bireme e Scielo, nos últimos 10 anos, focando as manifestações bucais nos variados tipos de Diabetes. Após a revisão 
da literatura científica, constatou-se que as manifestações mais comuns na cavidade bucal dos pacientes diabéticos, independentemente do tipo, 
são: a doença periodontal, a diminuição do fluxo salivar (xerostomia), como também a presença de doença oportunista como a candidíase. Com 
este contexto bucal desfavorável, a cárie dentária torna-se mais prevalente. A xerostomia, caracterizada pela diminuição do fluxo salivar, é o 
sintoma clínico que mais predomina, contribuindo com o desenvolvimento de algumas patologias como a candidíase. A doença periodontal é uma 
manifestação muito comum podendo avançar de acordo com o grau de descompensação  do diabetes. Há também uma maior propensão à cárie, 
devido a maior concentração de glicose na saliva, aumento da acidez no meio bucal e diminuição do fluxo salivar. Além desses sinais/sintomas 
mais prevalentes, a literatura científica também cita outras complicações bucais como: alteração na cicatrização, infecção recorrente pelo vírus 
Herpes Simples, Líquen Plano erosivo, polidpisia (sede excessiva) relacionada à xerostomia, hálito cetônico, língua geográfica, queilite angular, 
tumefações de glândulas salivares, bem como alguns desvios gustativos. A literatura científica é clara em considerar que é de suma importância 
que o cirurgião-dentista, por meio da anamnese e do exame clínico intrabucal, tenha conhecimento da doença do paciente e de suas possíveis 
manifestações para um correto diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Assim sendo, pode-se concluir que o ambiente bucal pode ser o 
primeiro local a apresentar manifestações do Diabetes Mellitus. Cabe ao cirurgião-dentista observar, reconhecer e alertar o paciente quanto à 
associação dessas manifestações e o diabetes. Desta forma, faz-se necessário que o cirurgião-dentista pertença a uma equipe multidisciplinar no 
acompanhamento e no tratamento da doença e contribua para possibilitar uma melhor qualidade de vida para o paciente.
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