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Resumo
Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a associação entre o
Diabetes Mellitus e as manifestações bucais. Método: Os métodos aplicados incluíram estratégia de busca
na literatura e critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos a serem adotados. As bases de dados
incluídas foram PubMed, SciElo, BBO e LILACS, até setembro de 2011. Os artigos selecionados investigaram a
associação ou não do Diabetes Mellitus com manifestações bucais, excluindo a doença periodontal. Resultado: De
1164 artigos encontrados, 30 deles estavam de acordo com os critérios de inclusão, podendo permanecer no estudo.
As manifestações bucais foram associadas com Diabetes Mellitus em 20 estudos. Os desfechos relacionados foram
candidíase, hipossalivação, líquen plano bucal, estomatite por dentadura e lesões linguais. Conclusão: Os pacientes
portadores de Diabetes Mellitus estão mais predispostos a apresentar candidíase e hipossalivação, podendo agravar
muito determinadas condições de saúde bucal.

Descritores: Diabetes Mellitus; doenças da boca; manifestações bucais.

Abstract
Purpose: The aim of this study was to systematically review studies on the association between diabetes mellitus
and oral manifestations. Method: The methods applied include a literature search strategy, inclusion and exclusion
criteria for selecting the studies, characteristics of the studies were adopted. Data bases included PubMed, SciElo,
BBO and LILACS until September 2011. Selected articles were related to clinical studies investigating whether
or not there is an association between diabetes mellitus and oral manifestations, excluding periodontal disease.
Result: Of the 1164 studies identified, 30 of them remained in the study due the inclusion criteria. The oral
manifestations were associated with diabetes mellitus in 20 studies. The diseases candidiasis, hypossalivation, oral
lichen planus, dentadure stomatitis and tongue lesions were related. Conclusion: Patients with diabetes mellitus are
more susceptible to the candidiasis and hypossalivation, which in turn may exacerbate other oral health conditions.

Descriptors: Diabetes mellitus; mouth diseases; oral manifestations.

INTRODUÇÃO
O Diabetes é uma doença que tem como característica
principal o excesso de glicose no sangue e, quando não controlada,
pode ocasionar complicações sistêmicas crônicas, como, por
exemplo: problemas renais, oculares e vasculares, entre outras.
O Diabetes tipo 2 tem afetado mais de 217 milhões de pessoas
no mundo inteiro e sua prevalência deve aumentar ainda mais
futuramente1. Segundo a OMS, há uma estimativa de que cerca de
366 milhões de pessoas terão Diabetes Mellitus até o ano de 20302.

o mais frequente3 e relacionado a fatores genéticos e ambientais4.
O Diabetes Gestacional ocorre em razão da tolerância diminuída
aos carboidratos, é diagnosticado pela primeira vez durante a
gestação, podendo ou não permanecer após o parto5. Nos tipos
específicos de Diabetes, são incluídos defeitos genéticos da função
da célula beta ou da ação da insulina, doenças do pâncreas,
endocrinopatias, indução por drogas ou produtos químicos,
infecções e formas incomuns de Diabetes imunomediado3.

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, usualmente levando à deficiência
completa de insulina. Já no Diabetes tipo 2, ocorrem graus variados
de diminuição de secreção e resistência à insulina, sendo esse tipo

Os sintomas mais comuns em indivíduos portadores de Diabetes
Mellitus são polidpsia, poliúria-nictúria, polidpsia associada à
xerostomia, polifagia, hálito cetônico, cãibras e emagrecimento
rápido, mesmo com a manutenção de uma dieta equilibrada6. Além
desses sintomas, o indivíduo portador dessa doença pode apresentar
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alterações bucais1,7, cabendo ao cirurgião‑dentista observar e
alertar o paciente quanto à associação entre manifestações na
cavidade bucal e o Diabetes Mellitus. O diagnóstico precoce
é imprescindível para que problemas ocasionados por essa
síndrome sejam evitados. Para isso, a atuação multidisciplinar é
fundamental para a integralidade na atenção ao indivíduo com
Diabetes8.

de dados PubMed, Lilacs, SciElo e BBO, por meio da combinação
dos descritores: ‘Diabetes Mellitus’ and ‘Mouth diseases’ or ‘Oral
manifestations’. Foi realizada também uma busca a partir da lista
de referências dos artigos incluídos por meio das bases de dados.
Como critérios de inclusão, foram levados em consideração:
estudos realizados em humanos, adultos, estudos transversais
tipo caso-controle, estudos clínicos randomizados controlados,
relacionando diretamente Diabetes Mellitus e doenças da boca,
escritos em inglês ou português, e publicados na íntegra até
setembro de 2011.

Estudos têm comprovado que o Diabetes Mellitus é um fator
de risco para as doenças periodontais9,10, enquanto que outros
trabalhos defendem a hipótese de que a periodontite pode ser um
fator de risco para o mau controle glicêmico nos pacientes com
Diabetes11,12. Além disso, também tem sido constatado que esses
pacientes apresentam maior perda óssea, maior perda de inserção
e maior profundidade de sondagem do que os não portadores de
Diabetes da mesma faixa etária7,10,13,14.

Foram excluídos artigos de revisão, estudos ecológicos,
estudos de casos, estudos em animais, estudos realizados somente
em crianças ou somente em idosos, estudos sem grupo controle
para comparação, estudos que apresentam apenas análise
descritiva, estudos avaliando o conhecimento do profissional
de saúde por meio de aplicações de questionários, estudos
relacionando o Diabetes Mellitus com a Doença Periodontal e
artigos repetidos nas bases de dados.

Outras alterações bucais, como candidíase eritematosa,
xerostomia e varicosidade lingual têm sido relatadas nesses
pacientes15. O conhecimento das alterações bucais é de suma
importância para o diagnóstico e para atenção em saúde
bucal desses pacientes15. O reflexo de condições patológicas
sistêmicas na cavidade bucal é cada vez mais pesquisado em
função do enfoque multidisciplinar que ultimamente está
sendo mais abordado. Embora já esteja bem definido quanto às
suas manifestações bucais, o Diabetes Mellitus ainda apresenta
resultados controversos quanto aos reflexos na cavidade bucal.
Assim, o objetivo desde estudo foi verificar quais são as principais
alterações bucais, exceto a doença periodontal, que estão
associadas ao Diabetes Mellitus, por meio de revisão sistemática.

1. Seleção dos Artigos
Primeiramente, foi realizada a leitura do título e do resumo
dos artigos encontrados nas bases de dados, e selecionados de
acordo com os critérios de inclusão e exclusão mencionados
anteriormente. Foi realizada a leitura completa dos artigos
selecionados para obtenção das informações pertinentes para a
revisão. A seleção inicial foi realizada por dois revisores e a obtenção
de informações foi conduzida pelo primeiro e um terceiro revisor,
independentemente. Eventuais discordâncias entre os revisores
foram discutidas com um quarto revisor e resolvidas por consenso.
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RESULTADO

Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com os
critérios estabelecidos pela Cochrane (www.cochrane.org).
Uma estratégia de busca bibliográfica de artigos relacionados ao
Diabetes e problemas bucais foi realizada utilizando-se as bases

A estratégia de busca resultou em 1164 artigos que, depois de
aplicados os critérios de inclusão/exclusão, obteve-se um total de
30 artigos para compor esta revisão (Figura 1).
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Figura 1. Critérios para a seleção dos artigos.
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27 excluídos após leitura
na íntegra.
Critérios: dados
insuficientes, editorial,
estudo de caso, revisão,
faixa etária idioma

Brasil

Índia

Bastos et al.17
(2011)

Rao et al.18
(2010)

Iran

Jajarm et al.21
(2008)

Trans-versal

Trans-versal

DM: 30
C: 30

DM: 150
C: 50

40 a 70

>18

Citologia
esfolia-tiva

Hipossalivação e Candidíase

Mensura-ção
do Fluxo salivar e exame
microbiológico

DM: 420
C: 420

Trans-versal

Alterações Celulares na
Mucosa e Língua, Inflamação e Candidíase

Qui-Quadrado/
Fisher

Qui-Quadrado e
ANOVA

Teste QuiQuadrado, Teste
T de Student,
Regressão
Logística

Teste T de
Student,
Qui- Quadrado

Exame
clínico e histopato-lógico
quando
necessário

DM: 52,9
(±10,5)
C: 51,8
(±11,6)

Presença de bactérias na
infecção maxilofacial

Língua Fissurada, Estomatite por Dentatura, Língua
Geográfica, Queilite Angular, Queratose Traumática,
Líquen Plano, Glossite
Romboide Mediana, Estomatite Aftosa, Fribroma,
Úlcera Traumática e Lesões
Pré- Cancerosas

DM: 47,9
(±10,1)
C: 43,7
(±14,6)

Análise microbio-lógica
de exsudato
inflamató-rio
de origem
odontogênica

DM: 53,1
(±7,9)
C: 51,4
(±10,3)

DM: 31
C: 80

Qui-Quadrado
Regressão
logística
múltipla. MannWhitney
t- Student

Língua saburrosa e fissurada, varicosidade, pigmentação melanocítica, glossite
migratória, leucoedema,
queilite actníca e angular,
leucoplasia, líquen plano,
estomatite nicotínica

Questionário, exame
clínico da
mucosa e
biópsia

9-78

Longi-tudinal prospectivo

Mann-Whitney

Candidíase

Análise Microbio-lógica
da saliva
estimulada

Análise estatística

Doenças Bucais observadas

Metodologia

Faixa etária ou
média
(±dp) (em anos)

DM:146
C:111

DM: 76
C: 86

Tamanho
da
amostra

Trans-versal

Trans-versal

DM = Diabetes Mellitus; C = Controle

Ará-bia
Sau-dita

Al-Attas
e Amro20
(2010)

19

Malá-sia

Brasil

Bremenkamp et al.16
(2011)

Tipo de
estudo

Inflamação, Candidíase e
Alterações Celulares (nucleares) foram mais frequentes
em diabéticos

Associação entre Candidíase
e diabéticos

Língua Geográfica, Estomatite por Dentadura e Queilite
Angular apresentaram-se
mais frequentes em pacientes
portadores de DM

Pacientes portadores de
DM são mais susceptíveis à
Bacteremia

Exceto Leucoedema, Leucoplasia, Candidíase e Queilite,
os pacientes DM apresentaram maior prevalência das
demais alterações bucais

Não houve diferença na colonização por Candida spp.
oral entre os grupos.

Relação com Diabetes
Mellitus

Os 30 estudos selecionados foram realizados entre os anos
de 1986 e 2011, abrangendo diferentes países dos continentes
europeu, americano e asiático. Desses, apenas quatro são estudos
longitudinais, predominando os estudos transversais (n = 26).
Como se pode observar na Tabela 1, sete estudos realizaram
apenas exame clínico, tendo os demais realizado análises
laboratoriais (microbiológica, histopatológica e citológica). As

Saini et al.
(2010)

País

Referência
(Autor
(ano))

Tabela 1. Características dos estudos relacionando Diabetes Mellitus com Doenças Bucais
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principais doenças bucais avaliadas foram doenças de tecido mole,
sendo a candidíase a mais observada, encontrando-se associação
desta com Diabetes Mellitus em dez de 15 artigos (67%). O líquen
plano foi diagnosticado em oito artigos, mas sua associação com
Diabetes Mellitus foi observada em apenas três (37,5%) estudos.
A análise do fluxo salivar foi avaliada em 11 estudos e associada
com o Diabetes em 64% destes. A cárie dentária foi avaliada

DM: 200
C:280
Câncer: 610
Sem Câncer 574

Transversal

Transversal

Retrospectivo e
casocontrole

EUA

Itália e
Reino
Unido

Brasil

Gré-cia

Hungria

Moore et al.24
(2007)

Manfredi et al.25
(2006)

Do Amaral et al.26
(2006)

Belazi et al.27
(2005)

DM = Diabetes Mellitus; C = Controle

28

Transversal

Transversal

DM: 30
C: 84

DM: 60
C: 29

DM: 371
C: 233

DM: 82
C: 18

17 a 82

54 (±7)

17 a 28

DM: 57,9 (±15,1)
C:-----

33,3 (±0,3)

31 a 86

45-88

Faixa etária ou
média
(±dp) (em anos)

Questio-nário, exame
clínico bucal, palpação
da região cervical e
dados

Exame clínico e laboratorial

Exame clínico

Queilite/ glossite, lesões benignas, leucoplasia/ eritroplasia e câncer bucal

Candidíase e Hipossalivação

Cárie

Qui-Quadrado

Qui-Quadrado

A frequência de lesões no grupo
controle foi significativamente
menor. Câncer gengival e labial
mais frequentes em DM, significativamente

Maior prevalência de Candida spp. e Hipossalivação em
indivíduos portadores de DM

Indivíduos portadores de DM
apresentaram menos Cárie do
que os indivíduos sem Diabetes

Teste t de
Student
Análise de regressão linear
simples

Exame clínico bucal e
sistê-mico, questionário,
exames laborato-riais e
citologia para cândida

Não está claro

Cáries, Doença Periodontal, Candidíase,
Hipossalivação, Líquen Plano, Língua
Fissurada, Glossite Romboide Mediana,
Estomatite por Trauma de Dentadura,
Síndrome da Boca Ardente

Test t e Anova

A Síndrome da Boca Ardente
pode ser uma manifestação da
neuropatia periférica diabética
em pacientes com DM. Foi
encontrada associação entre
Diabetes e Candidíase, Hipossalivação e Perda Dentária

Análise de
variância
para variáveis
contínuas,
Teste exato de
Fisher e QuiQuadrado

Hipossalivação

Questionário e coleta de
saliva estimu-lada

Candidíase

Hipossalivação foi mais frequente em pacientes diabéticos

Fisher, Anova
a um critério e
Student-Newman-Keuls,
Correlação de
Pearson

Exame clínico e
histopato-lógico quando
necessá-rio

Análise micro-biológica

Não foram observadas diferenças entre os grupos quanto à
presença de lesões bucais em
pacientes diabéticos

Teste t de
Student, Mann
Whitney e
Qui-Quadrado

Hiperplasia Fibrosa Inflamatória, Estomatite Afto-sa Recorrente, Varicosidades, Língua Fissurada, Leucoplasia,
Candidíase Eritematosa, Língua Geográfica, Fenômeno de Extravasamento de
Muco (mucocele), Queilite Actínica,
Líquen Plano, Ulceração Aftosa Maior,
Leucoedema, Hipossalivação

Relação com Diabetes
Mellitus

Análise
estatística

Doenças Bucais observadas

Metodologia
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Upja’l et al.
(2004)

DM: 128
C:84

Longitudinal

Brasil

DM: 30
C: 30

Bernardi et al.23
(2007)

Transversal

Brasil

Tamanho da
amostra

De Lima et al.22
(2008)

Tipo de
estudo

País

Referência
(Autor (ano))

Tabela 1. Continuação...
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Sué-cia

Turquia

Sué-cia

EUA

EUA

Fin-lândia

Gré-cia

Suíça

Índia

Argentina

Sandberge Wikblad29 (2003)

Kadir et al.30
(2002)

Sand-berg et al.31
(2001)

Moore et al.32
(2001)

Gugge
nheimer et al.33,34
(2000)

Meurman et al.35
(1998)

Petrou-Amerikanou et al.36
(1998)

Dorocka-Bobkowska et al.37
(1996)

Van Dis e Parks38
(1995)

Borghelli et al.39
(1993)

Transversal

Transversal

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Tipo de
estudo

DM: 729
C: 676

DM: 273
C: 273

DM: 70
C: 58

DM: 492
C: 274

DM: 45
C: 77

DM: 382
C: 243

DM: 406
C: 268

DM: 102
C: 102

DM: 55
C: 45

DM: 102
C:102

Tamanho
da amostra

DM: 9 a 86
C: 11 a 85

18 a 77

DM: 45 a 82
C: 40 a 81

18 a > 70

DM: 59-79
C: 59 a 77

33,0 (±0,4)

DM; 33,0 (±0,4)
C: 31,8 (±0,5)

DM 34 a 76
C: 34 a 77

18 a 73

34 a 77

Faixa etária ou
média
(±dp) (em anos)

Mensuração do fluxo salivar e
análise bioquímica dos constituintes orgânicos da saliva

Exame clínico e exame histopato-lógico se necessário

Exame clínico

Exame clínico e análise
microbio-lógica

Líquen Plano Bucal

Líquen Plano Bucal

Candidíase

Líquen Plano Bucal

Hipossali-vação

Exame citológico para Candida
pseudo-hyphae

Exame clínico e histopato-lógico se necessário

Teste T de Student e QuiQuadrado

Candidíase Pseudomem-branosa, Glossite
Romboide Mediana,
Queilite Angular, Atrofia Difusa de Papilas
Linguais,
Estomatite por Trauma
de Dentadura e Hipossalivação

Análise descritiva e QuiQuadrado

Qui-Quadrado

Teste t de Student e Correlação de Pearson

Qui-Quadrado

Teste T, Qui-Quadrado,
Coeficiente de correlação de
Spearman e de Pearson

Análise de variância para
variáves contínuas, Análise
de regressão e teste QuiQuadrado

Edentulismo,
Candidíase, Doença
Periodontal, Hipossalivação

Exame clínico bucal e sistêmico,
questio-nário, exames laboratoriais, citologia para cândida e
mensura-ção do fluxo salivar

Teste Qui-Quadrado

Qui-Quadrado, Teste T e
Anáise de Correlação

Hipossalivação

Candidíase

Exames laborato-riais citológico e micoló-gico da mucosa
bucal

Anova, Teste T, Qui-Quadrado, Regressão Múltipla

Análise estatística

Questio-nário e exame laboratorial de glicemia

Hipossalivação

Doenças Bucais
observadas

Questio-nário e exame clínico e
radiográ-fico

Metodologia

O Líquen Plano Bucal não
ocorre mais frequentemente
em pacientes com DM

Não houve associação entre
Diabetes e Líquen Plano Bucal

A aderência de C. albicans
pode ser outra condição predisponente do DM

Associação entre Diabetes tipo
I e Líquen Plano Bucal

Diabetes não afetou o fluxo
salivar

Maior Prevalência de Candidíase, Atrofia da Papila
Lingual, Glossite Romboide
Mediana e Estomatite por
Dentadura em indivíduos
portadores de DM

Associação entre Hipossalivação com DM

Associação de Hipossalivação
com DM

Maior incidência de Candidíase em pacientes portadores de DM

A Hipossalivação está associada ao Diabetes

Relação com Diabetes
Mellitus
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DM = Diabetes Mellitus; C = Controle

País

Referência (Autor (ano))

Tabela 1. Continuação...
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EUA

EUA

Bartholomew et al.45
(1987)

Phelan e Levin46 (1986)

>de 18 anos

DM: 9 a 76
C: 9 a 66

DM: 52 (±17,8)
C:57 (±15,8)

DM: 49,6
C: 43,9

DM: 53,7 (±14,5)
C:56,3 (±17,3)

50 (±17)

DM: 60,25 (±8,3)
C:60,15 (±5,73)

Faixa etária ou
média
(±dp) (em anos)

Exame clínico

Análise microbiológica

Exame clínico e análise
microbio-lógica

Exame clínico

Análise microbiológica

Estomatite por
dentadura

Candidíase

Candidíase

Cárie

Candidíase

Hipossali-vação

Líquen Plano
Bucal

Exame clínico e histopato-lógico quando
necessário
Mensuração do fluxo
salivar

Doenças Bucais
observadas

Metodologia

Qui-Quadrado

O percentual de casos de Estomatite
por Dentadura em sujeitos com elevado
nível de glicose no sangue foi equivalente ao grupo normal

Maior prevalência de Candidíase em
indivíduos com DM

Maior prevalência de Candidíase Bucal
em pacientes com DM

Regressão Linear, Teste
T de Student e QuiQuadrado
Qui-Quadrado

Não houve associação entre Cárie e
Diabetes Mellitus

Maior frequência de Cândida Oral em
pacientes com DM

Qui-Quadrado, Teste T
de Student e MannWhitney Correlação de
Pearson
Análise de variância

Menor fluxo salivar em pacientes com
DM

Maior prevalência de Líquen Plano Bucal em pacientes com DM

Relação com Diabetes Mellitus

Análise de Regressão
Linear

Test T de Student, QuiQuadrado

Análise estatística
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DM = Diabetes Mellitus; C = Controle

DM: 25
C: 221

Escó-cia

Lamey et al.44 (1988)

Transversal

DM: 109
C: 100

Transversal

Iuguslávia

Bacic et al.43 (1989)

DM: 60
C: 57

DM: 222
C: 189

Transversal

EUA

Darwazeh et al. (1990)

Transversal

DM: 50
C: 50

Transversal

42

DM: 40
C: 40

Transversal

EUA

Sreebny et al.41 (1992)

DM: 28
C: 44

Transversal

Espa-nha

Bagan et al.40 (1993)

Tamanho da
amostra

Tipo de
estudo

País

Referência
(Autor (ano))

Tabela 1. Continuação...
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em três estudos, mas não foi encontrada sua associação com o
Diabetes Mellitus; inclusive, em um dos estudos, encontrou-se a
maior prevalência desta condição em pacientes sem Diabetes.

DISCUSSÃO
Estudos que relacionam o Diabetes Mellitus com doenças
bucais têm sido reportados desde a década de 198045, abrangendo
diferentes continentes, mostrando ser uma preocupação de
pesquisadores em nível global, porque o Diabetes Mellitus pode
desencadear problemas sistêmicos e bucais42. Além disso, em razão
da complexidade do manejo do controle da glicose sanguínea,
é necessário o acompanhamento periódico desses pacientes,
a fim de diminuir as complicações do Diabetes nos sistemas
cardiovascular, nefrológico, oftálmico e estomatológico33,34.
O cirurgião-dentista é um profissional capaz de identificar
as manifestações bucais e alertar o paciente sobre o Diabetes,
bem como tratá-las nos pacientes já diagnosticados. O problema
bucal mais comum e mais prevalente encontrado nos portadores
de Diabetes é a doença periodontal47,48. Vários mecanismos têm
sido propostos para explicar o aumento da susceptibilidade
à doença periodontal nesses indivíduos, como alterações na
resposta imune e na microbiota subgengival, metabolismo do
colágeno, vascularização e hereditariedade48. Por outro lado, a
infecção periodontal pode agravar o controle glicêmico, elevar
o nível de citocinas pró-inflamatórias, causar a bacteremia
e, consequentemente, aumentar o risco de complicações
cardiovasculares48,49. Na medida em que a associação do Diabetes
com a doença periodontal já está consagrada na literatura, o
foco deste estudo foi destacar quais alterações bucais estão
relacionadas com o Diabetes.
Além da doença periodontal, a ausência do controle
metabólico pode estar relacionada à presença de infecções
fúngicas25,36. A candidíase foi a doença mais observada e que se
mostrou mais frequente nos pacientes com Diabetes em 67%
dos estudos incluídos20,21,24,27,30,33,34,37,42,44,45. A adesão da Candida
albicans aos tecidos bucais é facilitada pelo nível de glicose salivar
alterado42 e pela diminuição do fluxo salivar de portadores de
Diabetes Mellitus16. Uma das hipóteses para os achados negativos
quanto à associação entre a candidíase e o Diabetes Mellitus
nos outros 33% dos estudos seria que o grupo de pacientes
com Diabetes apresentava glicemia controlada e também pela
presença de usuários de prótese dentária no grupo controle16,22,24.
A diminuição do fluxo salivar ou sensação de boca seca
em portadores de Diabetes foi encontrada em 64% dos
estudos incluídos23,24,26,30,31,37,41. Isso pode ser atribuído ao
uso de medicamentos que induzem a hipossalivação, como
antidepressivos, diazepínicos e hipotensores50. Além disso, o
paciente com Diabetes pode apresentar alterações histológicas nas
glândulas salivares decorrentes das complicações degenerativas
da doença (angiopatia, neuropatia e descontrole metabólico),
o que diminui a atividade das enzimas presentes nas glândulas
salivares, afetando a sua função41. As diferentes metodologias
para a avaliação do fluxo salivar, como mensuração de saliva
estimulada e não estimulada, e relatos de sensação de boca
seca podem ser uma limitação para a comparação dos estudos
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avaliados, bem como a ausência de dados sobre o controle
glicêmico dos pacientes22.
O líquen plano, embora seja frequentemente associado
com doenças sistêmicas crônicas40, apresentou-se como uma
manifestação bucal no paciente com Diabetes em apenas 37,5%
dos estudos que avaliaram esta lesão36,40. Um dos estudos que
tiveram uma associação positiva tinha sua amostra composta
apenas por indivíduos com líquen plano, sendo os tipos atrófico
e ulcerativo mais frequentes em indivíduos com Diabetes do que
os sem essa doença40. O outro estudo encontrou prevalência de
líquen plano bucal significantemente maior em portadores de
Diabetes tipo I, a qual tem sido associada com anormalidades
imunológicas ou doenças autoimunes.
Foi observado em alguns estudos maior ocorrência de
estomatite por uso de dentadura, queilite angular e alterações
na língua, como atrofia da papila, língua geográfica e glossite
romboide mediana, em indivíduos portadores de Diabetes19,22,33,34.
O aparecimento dessas lesões pode ser consequência da
diminuição do fluxo salivar e do pH da saliva, comum em
pacientes com Diabetes23,29,31,32.
Embora o paciente portador de Diabetes apresente alguns
fatores de risco para a cárie dentária, como a hipossalivação
e a alta concentração de glicose salivar26, o CPOD foi menor
nestes indivíduos, provavelmente em virtude da dieta restrita
em sacarose, que é recomendada para o controle do Diabetes26,43.
Estudos que avaliem o CPOD em pacientes com Diabetes
compensados e descompensados, bem como que mensurem o
fluxo e a concentração de glicose salivar, são necessários para
elucidar essa questão.
A maioria dos estudos incluídos nesta revisão de literatura são
estudos de prevalência, com o objetivo de verificar se o paciente
com Diabetes tem maior propensão a algumas doenças bucais do
que os pacientes sem Diabetes, caracterizando-os, então, como
estudo transversal do tipo caso-controle. Embora esse tipo de
estudo não seja o de maior nível de evidência científica, estudos
do tipo ensaios clínicos randomizados não seriam convenientes
para o objetivo deste estudo, uma vez que esses não responderiam
à pergunta da presente revisão, que é voltada para a prevalência
de doença e não para o efeito de qualquer intervenção nos
grupos randomizados. Por esse motivo, esta revisão sistemática
é importante para maior evidência científica sobre as doenças
bucais relacionadas com o Diabetes Mellitus, uma vez que vários
estudos com objetivos semelhantes foram sintetizados na busca
por uma resposta mais precisa. A limitação desta revisão está na
heterogeneidade dos estudos selecionados, porque apresentam
números amostrais, faixa etária e metodologias diferentes entre si.
Dentre tantos problemas a que os pacientes com Diabetes
estão propensos a desenvolver, os bucais podem ser amenizados
com a presença de cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar,
para proporcionar melhor qualidade de vida para esses pacientes.
O cirurgião-dentista deve estar atento para a ocorrência de
hipossalivação e candidíase, bem como essas manifestações
bucais devem ser de conhecimento de outros profissionais da
saúde, para atuar com interdisciplinaridade na atenção integral
do paciente com Diabetes8.
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CONCLUSÃO
Os resultados da presente revisão sistemática permitem
concluir que a candidíase e a hipossalivação foram as
alterações mais predominantes em pacientes com Diabetes.
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A heterogeneidade metodológica dos estudos disponíveis
demonstra uma necessidade de estudos randomizados e
controlados, para que seja possível obter respostas mais
conclusivas sobre as manifestações bucais em pacientes
portadores de Diabetes Mellitus.
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