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INTRODUÇÃO  
O Diabetes  Mellitus (DM)  é  uma  epidemia  que  vem  
crescendo  enormemente em todo o  mundo. Abrange 
um grupo de distúrbios metabólicos de etiologia 
múltipla, caracterizada  por  hiperglicemia  crônica  
com desordem no metabolismo  de  carboidratos, 
gorduras e proteínas. A finalidade  dessa  revisão  é  
esclarecer  as principais  correlações  entre  DM  e 
saúde  bucal (SB), evidenciando as condutas indicadas 
a serem  tomadas pelo cirurgião-dentista (CD). 
Ressalta-se  a  importância  do diálogo  mais  efetivo  
entre  odontologia  e  equipe de saúde da família, 
elevando  os  índices  de   sucesso terapêutico (SOUZA, 
2003). O presente trabalho versa sobre a elaboração 
de  um protocolo  para  a melhoria  da  atenção  em  
SB dos usuários portadores de DM. 

O intuito deste trabalho é criar um protocolo de 
atendimento odontológico para os portadores de DM. 
Este deverá ser um documento de fácil leitura e 
compreensão, que possa ser compartilhado por todos 
os profissionais da área da saúde, servindo de 
embasamento teórico-prático para programas de 
educação continuada e qualificação permanente 
multiprofissionais. 

OBJETIVO GERAL 

Os resultados demonstram os benefícios da utilização 
de protocolos de cuidados em saúde na qualificação 
do processo de trabalho. Cabe ao CD e equipe 
conhecer melhor o DM, suas manifestações bucais e 
sistêmicas, atuando preventivamente, bem como 
debelar os focos de infecção que contribuem para a 
descompesação, evitando o comprometimento do seu 
estado de saúde geral. As manifestações bucais dos 
portadores de DM não controlado podem incluir 
fissuras na mucosa oral, língua saburrosa, ardência 
bucal, alteração da flora, cárie, maior prevalência e 
severidade da doença periodontal, alteração na 
erupção dos dentes, xerostomia, hipossalivação, 
glossodínia, distúrbios da gustação, infecções, 
ulcerações bucais, hipocalcificação do esmalte e 
descalcificação óssea alveolar, dificuldade de 
cicatrização, hálito cetônico e líquen plano. 

DESENVOLVIMENTO 

 Propor a inserção  da  odontologia  nos  protocolos 
médicos e de enfermagem referentes ao atendimento 
dos portadores de DM.  
 Sugerir  uma  integração  multiprofissional efetiva 
através da troca de conhecimentos, experiências e 
informações.   
 Construir um canal de comunicação entre os 
profissionais e destes com a comunidade, promovendo 
e partilhando saberes.                              
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METODOLOGIA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Este trabalho não tem a finalidade de esgotar um 
assunto tão vasto e complexo, mas sim aprovisionar 
elementos para novos estudos e intercessões mais 
integrais, buscando um aumento da efetividade e da 
integralidade no atendimento ao usuário portador desta 
enfermidade. A saúde bucal ainda está com dificuldades 
de pensar e agir no coletivo, uma vez que a sua 
percepção está baseada no individual, sendo este um 
grande desafio. A ausência de integração entre os 
profissionais é contrária às novas práticas de saúde. 

O estudo partiu de uma revisão bibliográfica narrativa 
em que dados foram recolhidos de livros, capítulos de 
livros, revistas científicas, periódicos, impressos, base de 
dados do Google Acadêmico e de artigos científicos 
encontrados através de consulta eletrônica. Essa revisão 
integrativa agrupa publicações que versão sobre a 
interrelação SB e DM. 


