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Resumo (Máximo de 1000 caracteres, com espaço)
O Diabetes Mellitus é uma desordem metabólica de etiologia múltipla, caracterizada
pela hiperglicemia crônica. A hiperglicemia pode ser associada a várias alterações
bucais tais como: disfunção das glândulas salivares, alterações do paladar, ardência
bucal, tendência a infecções, atraso no processo de cura, língua saburrosa, halitose e
doença periodontal. Em virtude da multiplicidade de aspectos associados ao Diabetes
e do impacto desta condição na qualidade de vida, a atuação de uma equipe
interdisciplinar torna-se fundamental, permitindo uma análise do indivíduo de forma
integral e não fragmentada, assim como, um diagnóstico das reais condições e
necessidades do indivíduo dentro de um contexto biológico, cultural e psicossocial
permitindo ainda, um planejamento de ações conjuntas voltadas para diminuição dos
agravos de saúde. Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência da inclusão
da odontologia em uma equipe interdisciplinar voltado para manejo do paciente
Universidade Católica de Brasília- Diretorias PROEx – Bloco L sala 25 - (61) 3356-9274 – 3356-9256
seminariodeextensao@ucb.br

Pró-Reitoria de Extensão – PROEx
diabético.


Introdução (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
O Diabetes Mellitus é uma desordem metabólica de etiologia múltipla,
caracterizada pela hiperglicemia crônica. As consequências que podem ocorrer, a
longo prazo, envolvem danos, disfunção e/ou falência de vários órgãos. A
hiperglicemia também pode ser associada a alterações bucais tais como: disfunção
das glândulas salivares, promovendo uma redução do fluxo salivar e alterações na
composição da saliva, alterações do paladar, a ardência bucal, maior tendência a
infecções bucais, atraso no processo de cura, língua saburrosa, halitose e doença
periodontal (NEGRATO & TARZIA, 2010). Em virtude da multiplicidade de aspectos
associados ao Diabetes e do impacto desta condição na qualidade de vida, a atuação
de uma equipe interdisciplinar torna-se fundamental, na medida em que permite
uma análise do indivíduo de uma forma integral e não fragmentada, assim como, um
diagnóstico das reais condições e necessidades do indivíduo dentro de um contexto
biológico, cultural e psicossocial permitindo ainda, um planejamento de ações
conjuntas voltadas para diminuição dos agravos de saúde, e consequentemente, uma
melhor qualidade de vida. Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência da
inclusão da odontologia em uma equipe interdisciplinar voltado para manejo do
paciente diabético.



Método (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
Foram incluídos 36 pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo II, de 30 a 83 anos,
de ambos sexos. A equipe envolveu os cursos de Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia,
Odontologia e Psicologia, da Universidade Católica de Brasília. O grupo de
participantes foi composto de forma voluntária, sob assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UCB, segundo a resolução 196/96 e aprovado sob o nº de cadastro:
046/2010. Inicialmente os pacientes fizeram exames laboratoriais, realizados pelo
curso de Biomedicina, a fim de verificar alterações nos parâmetros bioquímicos
fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento do pacientes diabéticos. As
atividades foram dividas em três fases: 1- avaliação da autopercepção de saúde geral,
bucal e o impacto na qualidade de vida 2-levantamento das condições de saúde geral
e bucal 3- Intervenções voltadas para diminuição dos agravos em saúde (grupos
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psicoeducativos, exercícios, dieta e o controle de infecções bucais). O impacto do
Diabetes na qualidade de vida foi avaliado pelo questionário D-39, enquanto o OHIP14 avaliou a percepção dos pacientes em relação às condições da própria saúde
bucal. A avaliação odontológica compreendeu a análise do fluxo salivar, CPOD, Índice
de Placa (IP), Sangramento à Sondagem (SS), Profundidade de Sondagem (PS),
Recessão Gengival (RG) e mobilidade (MO) e lesão de furca. Os exames clínicos
periodontais foram realizados por dois examinadores treinados. A avaliação salivar
foi realizada a partir da coleta de saliva tanto estimulada quanto em repouso. O fluxo
salivar foi expresso em ml/min e calculado pela relação entre o volume de saliva
coletada e o tempo de coleta (15 minutos para o fluxo em repouso e 5 minutos para
o fluxo estimulado). Os valores referenciais para o diagnóstico de saliva tanto em
repouso quanto estimulada foram baseados nos critérios propostos por FALCÃO E
VIEIRA (2003). A capacidade tampão foi avaliada após a adição de 3 ml de ácido
clorídrico 0,005 em 1 ml de saliva estimulada. Após 2 minutos, o pH foi verificado por
meio de fita indicadora, considerando-se uma baixa capacidade tampão para pH<
4,0.


Resultados (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
A análise da condição bucal revelou um alto índice de CPOD (22,84), sendo que
em média 13,51 dentes estavam perdidos, 6,88 restaurados e 3,22 cariados. 88,8%
dos pacientes foram diagnosticados com doença periodontal crônica e 11,2 % com
Gengivite induzida por placa em periodonto reduzido. Adicionalmente, foram
observados níveis elevados de IP (91,73%) e SS (44,52%). 67,85% apresentaram
hipossalivação em repouso. A sialometria estimulada demonstrou que 21,42% dos
pacientes apresentaram hipossalivação severa e moderada, sendo que 35,17%
apresentaram hipossalivação leve.
Os diabéticos não controlados apresentaram um maior percentual de baixa
capacidade tampão (21,4%) quando comparado aos diabéticos controlados (14,28%).
Os resultados do OHIP-14 demonstraram que o incômodo na mastigação e o
desconforto psicológico apresentaram impacto significativo na qualidade de vida.
Estes resultados podem ser justificados pelo alto índice de dentes perdidos e pelo
percentual elevado de doença periodontal severa (57,14%). O incômodo na
mastigação também pode ser correlacionado ao alto percentual de alterações
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quantitativas na saliva, o que dificulta a mastigação, deglutição e impede correto
assentamento da prótese.
As intervenções odontológicas voltadas para o controle de focos de infecção
foram compreendidas dentro da chamada Terapia periodontal básica, o que
representa um importante fator não só para o controle da doença periodontal,
altamente prevalente em pacientes diabéticos, como também para o controle
metabólico do diabetes. (COSTA et al., 2009). A terapia periodontal básica foi
realizada em 9 diabéticos não controlados e 9 diabéticos controlados. Após 5 meses
de tratamento, foi verificado uma leve redução da infecção periodontal, evidenciada
por uma redução de 9,6% e 15,3% no índice de placa, nos grupos com de pacientes
não controlados e controlados, respectivamente. A redução da inflamação,
evidenciada pelo sangramento à sondagem, foi superior nos diabéticos não
controlados, sendo equivalente à 12,91%, permanecendo praticamente inalterado no
grupo de pacientes diabéticos controlados, com redução apenas de 2,1%. As
variações no percentual médio de profundidade de sondagem foram pequenas,
independente das bolsas serem rasas, medias ou profundas e do nível de controle
metabólico. Os níveis de redução de hemoglobina glicada foram levemente
superiores nos pacientes não compensados (0,81%) quando comparado com aos
diabéticos compensados (0,37%).


Conclusão (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
A complexidade da condição bucal observada na maioria dos pacientes limitou a
obtenção de resultados favoráveis, uma vez que foram altamente influenciados pela
condição sistêmica, assim como, pelo nível de adesão aos tratamentos específicos do
diabetes às estratégias de higiene bucal. Apesar da melhora observada no controle
metabólico, não é possível atribuir estes resultados exclusivamente à terapia
periodontal instituída, uma vez que os pacientes também foram submetidos a
intervenções nutricionais, grupos piscoeducativos e exercícios supervisionados. Após
as atividades de promoção de saúde e as intervenções interdisciplinares foi verificado
que cerca de 50% dos pacientes apresentaram redução nos níveis de hemoglobina
glicada, apesar da dificuldade de adesão à dieta.
Conclui-se então que as condições bucais exercem uma interação complexa com o
diabetes, a inserção do cirurgião dentista dentro das equipes de saúde passa a ter um
papel importante nas abordagens aos portadores de diabetes, como uma forma de
garantir a integridade e integralidade de saúde. Além disso, uma vez que os estudos
de intervenção no estilo de vida específicos para pacientes portadores de diabetes,
frequentemente, envolvem somente aspectos relativos à dieta e à prática de
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exercícios e tendo em vista os possíveis efeitos do tratamento periodontal no
controle metabólico, novos estudos são necessários para determinar se o controle da
doença periodontal pode ser uma variável importante para o controle do diabetes.
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