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A relação entre a doença periodontal 
e o diabetes mellitus.
As evidências sobre os efeitos benéficos da terapia periodontal estão se 
acumulando. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
confirmam os temores de uma epidemia de diabetes mellitus em escala global.

Qual a relação entre o tratamento da doença perio-
dontal e seus efeitos sobre o diabetes mellitus em 
pacientes que apresentam as duas condições si-

multaneamente? 
Existe uma epidemia de diabetes mellitus (DM) em curso. Da-
dos da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) revelam que, 
no mundo, havia cerca de 130 milhões de doentes em 1985. 
Esse número cresceu significativamente a partir do ano 2000 

para 173 milhões e havia uma projeção para alcançar, talvez 
ultrapassar, os 300 milhões até 2030, a maioria nos países 
em desenvolvimento, onde o aumento da incidência do DM 
ocorre com maior intensidade nos grupos etários mais jovens. 
A incidência do diabetes tipo 1 está aumentando, particular-
mente na população com menos de 5 anos de idade1. 
Uma atualização da Organização Mundial da Saúde 
(OMS)2, relata que em 2014 havia 422 milhões de adultos 
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diabéticos no mundo (8,5% da população), superando as 
expectativas e confirmando os temores de uma epidemia 
em escala global. O número de doentes quadriplicou em 
24 anos. O diabetes é definido pela OMS como uma doença 
crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina 
suficiente ou quando o corpo não pode utilizar de forma 
efetiva a insulina produzida (hormônio que regula os níveis 
de açúcar no sangue). Hiperglicemia, o aumento dos níveis 
de açúcar no sangue, é um efeito comum em diabéticos 
não controlados e na maioria das vezes leva a sérios da-
nos a vários sistemas do corpo quando de longa duração, 
especialmente os nervos e os vasos sanguíneos. Pode ser 
classificada1 em 4 tipos: 

a) Tipo 1: anteriormente conhecida como insulinodependen-
te, juvenil ou de início precoce, na infância; caracterizada 
por deficiência na produção de insulina e requer reposição 
diária. Sua causa é desconhecida e não existe forma de pre-
veni-la com os atuais conhecimentos. Sintomas incluem po-
liúria, polidipsia, fome constante, perda de peso, alterações 
na visão e fadiga; podem ocorrer repentinamente. 
b) Tipo 2: antigamente chamada de não-insulinodependente 
ou de início tardio, na fase adulta. Resulta da ineficácia do 
corpo em utilizar a insulina, e compreende cerca de 90% dos 
diabéticos ao redor do mundo. É em grande parte resultante 
do excesso de peso e sedentarismo. Sintomas são parecidos 
com os do tipo 1, mas menos marcantes, o que é preocupan-
te pois seu diagnóstico geralmente ocorre muito tempo após 
seu início, quando as complicações já estão instaladas.

c) Diabetes gestacional: é uma hiperglicemia com valores 
de glicose sanguínea acima do normal, mas abaixo de uma 
diabetes, que ocorre durante a gravidez, aumentando o ris-
co de complicações durante a gravidez e parto, e de desen-
volver o tipo 2 da doença no futuro6. 

d) Tolerância à glicose diminuída e glicemia de jejum alte-
rada: são condições intermediárias e encontram-se entre a 
normalidade e a diabetes. Representam alto risco para pro-
gressão ao tipo 2 da diabetes, mas pode ser evitado. 
Considerando que a periodontite é uma das condições infla-
matórias crônicas mais comuns em seres humanos2,7,8,15, que 
o diabetes mellitus adquiriu caráter epidêmico1 no mundo e 
que existe uma correlação entre essas duas doenças2,3,9, é 
natural surgirem perguntas a respeito das interações e pos-
síveis efeitos dessas doenças. 
O diabetes é considerado um fator de risco para doença pe-
riodontal, o controle glicêmico ineficiente pode aumentar a 
incidência e acelerar a progressão da doença periodontal, 
que por sua vez, piora o controle da glicemia (Grossi 1998). 
Estudos longitudinais tem mostrado alta prevalência da do-
ença periodontal nos dois tipos de diabetes4, 10. 
De natureza crônica, é muito comum o DM ser percebido e tra-
tado tardiamente, quando as complicações já estão instaladas, 
aumentando o grau de dificuldade de seu controle e custos. 
Controle inadequado de diabetes10 é também um fator de risco 
reconhecido no desenvolvimento da doença periodontal. Evi-
dências epidemiológicas mostram que, tanto diabéticos tipo 1 
quanto tipo 2, apresentam mais doença periodontal e, em um 
grau mais severo que a população em geral3. 
Periodontite severa, que afeta de 10 a 15% da população 
mundial, influi negativamente no controle do diabetes, as-
sim como no controle da glicemia em pacientes não-diabéti-
cos. Há uma relação direta e proporcional entre severidade 
da periodontite e complicações no diabético, e evidências 
estão se acumulando que apontam para uma predisposição 
à diabetes em indivíduos com periodontite severa2. 
A periodontite, juntamente com a destruição local, gera uma 
resposta inflamatória local, que, ao ser sobrecarregada con-
forme evolui a doença, eleva-se a patamares preocupantes 
com o desencadeamento de uma resposta sistêmica7,14. 

Recomendação ou conclusão Grau de 
recomendação

Diabetes pode ser considerado fator de risco para gengivites e periodontites

Pacientes diabéticos com um controle glicêmico inadequado apresentam um risco aumentado 
para perda óssea alveolar progressiva e maior severidade da doença periodontal

Diabéticos com infecção periodontal têm pior controle glicêmico do que diabéticos sem 
doença periodontal

Taxas de mortalidade por doenças isquêmicas do coração e nefropatias diabéticas são 
maiores em indivíduos diabéticos com periodontite severa do que naqueles sem periodontite

Doenças periodontais parecem induzir ou perpetuar um estado inflamatório crônico sistêmico 
como evidenciado por níveis sérios elevados de proteína C reativa, IL-6 e fibrinogênio em 
indivíduos com periodontites

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de 
casos - estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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Há fortes evidências de estudos transversais de que os ní-
veis de proteína C-reativa (CRP: C-reactive protein) e fibri-
nogênio em pacientes com periodontite estejam elevados 
quando comparados a indivíduos controle2,11. A CRP é um 
reagente de fase aguda produzido principalmente no fígado 
em resposta à variedade de citocinas inflamatórias, como 
a interleucina-6 (IL-6). Serve, portanto, como um marca-
dor para inflamação sistêmica em uma variedade de condi-
ções13. As evidências de que a inflamação sistêmica resulta 
de uma invasão de agentes bacterianos no sistema circula-
tório sanguíneo se acumulam14. 
A resposta do hospedeiro à infecção periodontal envolve a 
imunidade inata e a adaptativa. Embora de natureza crôni-
ca, elementos da fase-aguda fazem parte da resposta imu-
nológica inata, e seus reagentes possuem propriedades 
pró-inflamatórias, ativando os fatores complemento, neu-

tralizando patógenos invasores e estimulando o reparo e 
regeneração de uma variedade de tecidos. Dos reagentes de 
fase-aguda, recebem destaque a CRP, o ativador de plasmi-
nogênio 1 (PAI-1) e o fibrinogênio11. 
Percebe-se que existe um relacionamento bidirecional entre 
as duas doenças2, 9, fato que começou a receber maior aten-
ção do meio científico por volta do ano 20008. Partindo-se 
das afirmações de que o controle de glicemia é o ponto cha-
ve no cuidado de pessoas com diabetes mellitus3 e que o 
controle glicêmico ineficiente pode aumentar a incidência e 
acelerar a progressão da doença periodontal1, parece lógico 
pensar que a terapia periodontal possa exercer algum efeito 
positivo sistêmico, agindo de alguma forma sobre o diabe-
tes mellitus. Controle dos níveis de açúcar no sangue a lon-
go prazo é considerado de crítica importância na prevenção 
de complicações associadas com o diabetes3. 
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As evidências sobre os efeitos da terapia periodontal em 
reduzir os níveis de CRP são modestas3,11,12 mas estão se 
acumulando ao longo do tempo. O estudo de Artese 2015, 
feito com pacientes portadores do DM tipo 2, suporta esta 
hipótese além de reforçar a importância da saúde periodon-
tal nos cuidados de indivíduos com diabetes mellitus tipo 
2 para reduzir o risco a longo prazo de complicações4,15. Te-
traciclina pode prover um benefício adicional nos pacientes 
diabéticos tipo 1 com defeitos periodontais4. 
Qual o papel da CRP na captação de glicose pela Hb? 
Há alguma evidência de melhora metabólica no controle 
da glicemia em pacientes diabéticos após o tratamento da 
doença periodontal (redução de 0,4% HbA1c – hemoglobina 
glicada - 3 a 4 meses após raspagem e alisamento radicu-
lar), considerada estatisticamente significante pois, a cada 
redução de 1% da hemoglobina A1c (glicada) foi associada 
uma redução do risco relativo de 21% para qualquer conse-
quência relacionada ao diabetes, de 21% para o óbito rela-
cionado ao diabetes, de 14% para o enfarte do miocárdio e 
de 37% para complicações microvasculares3. Dos 3 estudos 
disponíveis, analisados pela revisão sistemática de Simpson 
2015, somente um foi considerado como de baixo risco de 
viés pois teve sua metodologia melhor planejada e descri-
ta. Os resultados do tratamento periodontal (debridamento 
mecânico com ou sem a combinação de antibióticos) podem 
ter sido comprometidos por fatores como diabetes mal con-

trolados ou não diagnosticados (grupos controle) ou falhas 
de randomização das amostras, mas todos eles obtiveram 
redução dos níveis de HbA1c como resultado final.
Há evidências de que alterações no estilo de vida, com ên-
fase na alimentação saudável e prática regular de atividade 
física estejam associadas com a queda na prevalência da 
diabetes tipo 21. 
É importante entender que estabelecer uma relação de 
causa-e-efeito entre doenças é uma tarefa difícil pois qual-
quer doença pode ser causada por mais do que um meca-
nismo e cada mecanismo causal envolve a ação conjunta 
de uma multidão de causas componentes5. Entre a doen-
ça periodontal e o diabetes mellitus pode se estabelecer 
uma relação bidirecional2, 3, 9, mas que precisa ser melhor 
estudada através de padronização do método de estudo, 
desde a definição da pergunta específica a ser respondida, 
critérios de inclusão e exclusão do estudo, determinação 
do número da amostra, randomização e comparação com 
grupo controle. O que se pode inferir dos estudos aqui ana-
lisados é que em pacientes diabéticos que apresentam a 
doença periodontal, tratar uma condição é colaborar com 
o tratamento da outra, uma vez que a melhora do controle 
glicêmico diminui o riso para a doença periodontal e seus 
efeitos destrutivos, e a terapia periodontal apresenta efei-
tos benéficos no controle glicêmico desse paciente, esta-
tística e clinicamente.
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