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Introdução

Resultados e Discussão

A diabetes mellitus é uma das doenças crônicas nãotransmissiveis mais prevalentes do mundo, com prevalência
estimada para 2025 de 7,1% e 14% da população mundial e
brasileira, respectivamente (GUIDONI; PEREIRA, 2009).
Possui característica debilitante e degenerativa, provoca
interferência no modo de vida do portador e, suas
interações com outras condições sistêmicas e locais faz
desta doença uma prioridade no programa de atenção
básica do Brasil (MAIA, 2005 ).

Para evitar que o DM possa trazer comprometimento na
qualidade de vida dos indivíduos e também, pelo alto custo
que suas complicações traz, é imprescindível o investimento
em ações preventivas (MELO et al., 2007; PAULETO,
PEREIRA,CYRINO, 2004) .
As manifestações bucais presentes nos indivíduos com DM
incluem a queilose, xerostomia, maior incidência de cárie
(MINAS GERAIS, 2006; NEVILLE et al., 2004; BARCELOS et
al., 20003; SOUZA, 2003)
A doença periodontal é a doença bucal que mais
traz
complicações aos indivíduos com DM, principalmente em
pacientes diabéticos mal controlados (AMARAL, 2006;
SOUZA et al., 2003)
Quando necessário, o tratamento odontológico no diabético
deve ser realizado e, ser norteado pela situação clínica do
usuário (MINAS GERAIS, 2006).

Objetivo
Identificar na literatura quais os cuidados necessários a
serem tomados pelos cirurgiões-dentistas quando do
atendimento a indivíduos com Diabetes Mellitus na Atenção
Básica.

Metodologia

Considerações finais

Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa com busca
de artigos na base de dados do LILACS e MEDLINE,
utilizando o unitermo “Diabetes Mellitus Saúde Bucal”,
sendo selecionados artigos no período de 1994 a 2009.
Também foram consultadas outras fontes como livros,
dissertações, teses e manuais do Ministério da Saúde.

Referências

Frente à literatura consultada pode-se concluir que o
cirurgião-dentista precisa ser capacitado para atender
indivíduos com Diabetes Mellitus, pois há necessidade de
estabelecer condutas necessárias de profilaxia e tratamento.
A realização de ações educativas é essencial, pois se
configuram como oportunidade para divulgação de
informações sobre a doença e, também, para despertar nas
pessoas a necessidade de adotar um estilo de vida mais
saudável.
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