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RESUMO 

 

 

O tratamento endodôntico possui o objetivo de promover a limpeza e modelagem do 
sistema de canais radiculares. Porém, doenças crônicas como o Diabetes Mellitus 
caracterizada por quadros de hiperglicemia podem ocasionar alterações severas ao 
processo de reparação tecidual. A justificativa deste estudo reside na busca de 
dados nas literaturas científicas sobre o diabetes mellitus e os fenômenos envolvidos 
nos processos de reparação tecidual em indivíduos que se submetem à terapia 
endodôntica. O estudo apresentou como objetivo geral: analisar e compreender as 
alterações sistêmicas provocadas pelo Diabetes Mellitus e sua influência no 
processo de reparação tecidual pós-tratamento endodôntico. O estudo é do tipo 
Revisão Integrativa de Literaturacompreendendo artigos científicos na base 
eletrônica de dados BVS, indexados na SCIELO e LILACS. Foram incluídos ainda 
como material complementar: teses, monografias e dissertações. De 25 publicações, 
apenas 14 atenderam ao tema proposto. Os estudos destacaram que o Diabetes 
Mellitus provoca alterações nas células aumentando o risco de periodontite apical. 
Verificou-se que tanto o Diabetes Mellitus tipo 1 como o Diabetes Mellitus tipo 2, 
estão associadas a elevados níveis de marcadores inflamatórios e comprometimento 
da cicatrização. Foi possível constatar que há uma relação entre o Diabetes e a 
endodontia, no sentido de que esta patologia provoca drásticas alterações na região 
periapical e causam reabsorções ósseas e cementária apical, podendo levar à 
exposição dentinária. Por fim é importante que o cirurgião dentista entenda como o 
Diabetes Mellitus pode afetar os resultados do tratamento endodôntico, de forma a 
controlar estes pacientes com mais eficiência e regularidade. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Tratamento endodôntico; Reparação Tecidual.  
.  
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ABSTRACT 

 

 

The endodontic treatment aims to promote the cleaning and modeling of the root 
canal system. However, chronic diseases such as Diabetes Mellitus characterized by 
hyperglycemia may cause severe alterations to the tissue repair process. The 
justification for this study is the search for data in scientific literature about diabetes 
mellitus and the phenomena involved in tissue repair processes in individuals who 
undergo endodontic therapy. The objective of the study was to analyze and 
understand the systemic alterations caused by Diabetes Mellitus and its influence on 
the tissue repair process after endodontic treatment. The study is of the type 
Integrative Review of Literature comprising scientific articles in the electronic 
database of BVS data, indexed in SCIELO and LILACS. Additional material was 
included as theses, monographs and dissertations. Of 25 publications, only 14 met 
the proposed theme. Studies have highlighted that Diabetes Mellitus causes cell 
changes increasing the risk of apical periodontitis. Both Type 1 Diabetes Mellitus and 
Type 2 Diabetes Mellitus have been associated with high levels of inflammatory 
markers and impairment of healing. It was possible to verify that there is a relation 
between Diabetes and endodontia, in the sense that this pathology causes drastic 
alterations in the periapical region and causes bone resorptions and apical 
cementum, being able to lead to the dentin exposure. Finally, it is important for the 
dental surgeon to understand how Diabetes Mellitus can affect the results of 
endodontic treatment in order to control these patients more efficiently and regularly. 
 

Keywords: Diabetes Mellitus; Endodontic treatment; Tissue Repair. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A terapia endodôntica possui o objetivo de limpar e desinfetar os sistemas de 

canais radiculares contaminados e a obturação do sistema em três dimensões, 

evitando a reinfecção e promovendo a cura da patogênese, e em alguns casos 

prevenir ou curar a periodontite apical. O sucesso do tratamento endodôntico está 

associado a vários fatores que se relacionam entre sí, incluindo um diagnóstico 

preciso, conhecimento anatômico, utilização de técnicas assépticas, correto preparo 

biomecânico, terapia medicamentosa, obturação dos canais e restauração 

adequada. 

Porém, doenças crônicas como o Diabetes Mellitus caracterizada por quadros 

de hiperglicemia resultado da deficiência hormonal de insulina, podem ocasionar 

alterações severas ao processo de cicatrização tecidual, uma vez que danos 

vasculares levam, por exemplo, a modificações no processo de quimiotaxia dos 

neutrófilos. Destaca-se que uma série de reações celulares e bioquímicas que 

ocorrem no tecido lesionado, de forma mais lenta, interferindo diretamente no 

processo de reparação tecidual. 

Tais evidências despertaram o interesse em realizar esta pesquisa, visto que 

seus resultados somarão à dados já existentes nas literaturas sobre terapia 

endodôntica e sua relação com as doenças crônicas, como o diabetes mellitus, 

garantindo que o profissional compreenda aspectos relacionados à essa temática e 

o guie na tomada de decisões. 

Nesse sentido, a justificativa deste estudo reside na busca de dados nas 

literaturas científicas sobre o diabetes mellitus e os fenômenos envolvidos nos 

processos de reparação tecidual em indivíduos que se submetem à terapia 

endodôntica.  

Diante disso foi levantado o seguinte questionamento: como o Diabetes 

Mellitus pode influenciar no processo de reparação tecidual após a realização da 

terapia endodôntica? 

Dessa forma o estudo apresentou como objetivo geral: analisar e 

compreender as alterações sistêmicas provocadas pelo Diabetes Mellitus e sua 

influência no processo de reparação tecidual pós-tratamento endodôntico. E como 

objetivos específicos: descrever a patologia diabetes mellitus identificando os 
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mecanismos envolvidos no processo de reparação tecidual e verificar a associação 

do diabetes mellitus com as doenças periapicais e complicações perirradiculares 

pós-tratamento endodôntico. 

Quanto à metodologia, o estudo é do tipo Revisão Integrativa de Literatura, 

caracterizada por análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada 

de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 

Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e 

possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo 

(BENEFIELD, 2003; POLIT; BECK, 2006). 

Esse tipo de pesquisa envolve seis etapas: elaboração da pergunta 

norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa 

(SOUZA et al., 2010). 

Em relação à amostra da pesquisa, esta foi composta por produções 

científicas compreendendo artigos científicos na base eletrônica de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexados na Scientific Electronic Library 

(SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), foram incluídos ainda como material complementar: teses, monografias e 

dissertações abordando o tema.  

A seleção dos estudos que integram esta revisão foi realizada conforme o 

tema escolhido e ano de publicação do periódico, desta forma foram selecionados 

somente estudos científicos completos e gratuitos no idioma em Português, de 

acordo com os objetivos do estudo, utilizando-se as seguintes palavras-chave como 

ferramentas para a seleção: Diabetes Mellitus, Reparação tecidual, Tratamento 

endodôntico. O período eleito para busca dos estudos obedeceu um período 

temporal de 2010 à 2017 conforme identificação nas literaturas. Como critério de 

exclusão, foram rejeitados os estudos em outro idioma que não fosse o Português, 

artigos incompletos e as duplicidades. 

Após a seleção dos estudos, foi feita análise e interpretação das informações 

dos mesmos, e definidas categorias temáticas baseadas na síntese do 

conhecimento enfocado pelos estudos. 
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Neste sentido, os resultados desta pesquisa serão apresentados e discutidos, 

conforme as categorias elencadas: 1- Mecanismos de reparação tecidual e o 

diabetes mellitus e 2- Diabetes mellitus e sua asso ciação com as doenças 

periapicais e complicações perirradiculares pós-tra tamento endodôntico . 

Ressalta-se que esta pesquisa zelou pelos aspectos éticos e, dessa forma, 

utilizando como princípios norteadores, aqueles contidos na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e seus complementares a pesquisa com seres 

humanos, garantindo o respeito à autoria dos estudos utilizados para sua 

construção, sendo fiel às fontes bibliográficas utilizando para citações dos autores e 

referências as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Por se tratar de pesquisa bibliográfica e não envolver diretamente seres 

humanos, não foi necessário a utilização de termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foi solicitado junto à instituição o certificado de isenção da pesquisa.  

Este trabalho contará com a seguinte estruturação: Capítulo I – Marco 

Teórico, Capítulo II – Caracterização dos estudos, Capítulo III – Discussão dos 

resultados e por fim as Considerações Finais. 

Ressalta-se que foi construído um breve marco teórico, visto que a temática 

será detalhadamente abordada na discussão dos resultados por se tratar de uma 

Revisão Integrativa da Literatura. 
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1 CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 – DIABETES MELLITUS: DEFINIÇÕES E RELAÇÃO COM AS DOENÇAS DA 

CAVIDADE ORAL 

 

 

A Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica causada por deficiência 

herdada ou adquirida na produção de insulina pelo pâncreas. A insulina é um 

hormônio que regula a glicose no sangue numa concentração normal entre 70 a 110 

mg/dL. A concentração sérica de glicose no diabetes torna-se demasiadamente 

elevada na hiperglicemia (glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL e ocasional ≥ 200mg/dL), 

e baixa na hipoglicemia (jejum ou ocasional < 70mg/dL). Esta alta e baixa 

concentração sérica de glicose é um efeito comum da diabetes descontrolado e ao 

longo do tempo leva a sérios danos a muitos dos sistemas do corpo, especialmente 

os nervos e vasos sanguíneos (BRASIL, 2006). 

Em 2011 havia cerca de 366 milhões de diabéticos no mundo todo e estima-

se que esse número aumente para 552 milhões de diabéticos até 2030 (WHITING et 

al. 2011). 

Os dois tipos mais comuns de diabetes são: Tipo I, sendo causado por uma 

reação autoimune que destrói as células β do pâncreas levando a uma insuficiente 

produção de insulina, desenvolvendo-se com maior frequência entre crianças e 

adolescentes. O Tipo II é caracterizado pela desordem da ação de insulina, de sua 

secreção ou ambas, onde a destruição autoimune do pâncreas não está envolvida e 

o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), mediante o diagnóstico de hiperglicemia na 

gravidez, resolvendo pós-parto ou retornando anos depois na maioria dos casos 

(WHO, 2011, BRASIL, 2006; MERCK, 2010). 

A hiperglicemia crônica é o efeito mais comum da DM e a causa principal do 

aparecimento das complicações associadas. Esta doença provoca severas lesões, 

essencialmente a nível renal, ocular, nervos periféricos e vasos sanguíneos 

(DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE, 2009; BORGES et al., 2010). 

Ainda quanto às complicações do diabetes, os indivíduos podem apresentar: 

hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, acidente vascular cerebral e alteração 

da permeabilidade vascular. Como alterações mais graves a nefropatia, retinopatia e 
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neuropatia. A Diabetes Mellitus pode, também, levar a uma diminuição na síntese e 

maturação do colágeno (WOLLE, et al., 2013). 

A DM tem capacidade de afetar as variadas funções do sistema imunitário do 

indivíduo, predispondo-o para a inflamação crônica, degradação progressiva dos 

tecidos e diminuição da reparação tecidual. Das alterações provocadas por esta 

doença ao nível da cavidade oral podem destacar-se a xerostomia, disgeusia, 

alterações periodontais, aumento da suscetibilidade à infeção e as alterações à nível 

da polpa dentária e dos tecidos periapicais (BORGES et al., 2010; SANDBERG et 

al.,2000). 

Estas manifestações podem levar à progressão de cáries dentárias, 

aparecimento de doença periodontal e lesões de tecidos moles. Sendo que, neste 

momento a doença periodontal é já considerada a 6ª complicação da Diabetes 

Mellitus (WOLLE, et al., 2013). 

A doença periodontal é uma das complicações mais prevalentes no paciente 

diabético (AWUTI et al., 2012). Nestes pacientes o risco de desenvolvimento de 

doença periodontal é três vezes maior, sem relação com idade, sexo ou higiene oral. 

Percebe-se também o aumento da severidade da doença periodontal crônica, de 

abscessos periodontais e da predisposição às infecções (PRESHAW et al., 2012). 

Alguns estudos sugerem que pacientes diabéticos submetidos ao tratamento 

endodôntico têm maior perda dentária decorrente de insucesso, fato que indica a 

deficiente resposta do organismo frente às infecções (FOUAD; BURLESON 2003; 

LÓPEZ et al., 2011; WANG et al., 2011). 

 

 
1.2 - ASPECTOS GERAIS SOBRE O REPARO TECIDUAL  

 
 

O surgimento de uma ferida em um organismo desencadeia uma cascata de 

reações celulares e bioquímicas com objetivo de reparar o tecido lesionado. Vários 

mecanismos são apontados como fatores importantes na diminuição do processo de 

cicatrização, entre eles, a produção excessiva de Espécies Reativas de Oxigênio 

(ROS), diminuição do Óxido Nítrico (NO), diminuição da reposta aos Fatores de 

Crescimento (GFs) e das proteínas da via de sinalização da insulina (BREM; 

TOMIC-CANIC, 2007; KOLLURU; BIR; KEVIL, 2012). 
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O reparo de lesões pode ocorrer por dois processos: a regeneração e a 

cicatrização, dependendo da capacidade regenerativa das células afetadas, da 

extensão da lesão e da atividade proliferativa de estroma conjuntivo. Na 

regeneração, as perdas são completamente reparadas com tecidos das mesmas 

características e com a reconstituição da arquitetura original e da função. Na 

cicatrização, o tecido destruído é substituído por conjuntivo neoformado de origem 

fibroblástica – tecido cicatricial – com alterações da arquitetura tecidual e da função. 

Para que esta ocorra, torna-se necessária a eliminação do agente agressor, a 

presença de irrigação, a nutrição e a oxigenação (GOLDBERG; SOARES, 2001). 

Afonseca et al. (2012) complementa afirmando que o reparo necessita de 

uma série de eventos sequenciais para se consolidar, um conjunto de ações que 

irão proporcionar ao tecido lesado um remodelamento completo e eficaz. Alterações 

neste sistema poderão desencadear uma resposta cicatricial anormal ou inferior à 

esperada. Vários são os fatores fisiológicos e patológicos que irão determinar as 

possíveis modificações do reparo. Estes incluem desde o atraso cicatricial até o 

estabelecimento de uma lesão crônica, que não cicatriza. 

O estado de inflamação prolongada, estado agudo inicial estendido por 

semanas ou meses, se estabelece frequentemente de forma insidiosa como uma 

reação pouco intensa, geralmente assintomática. É característica de algumas 

doenças humanas comuns como artrite reumatóide, arterosclerose, diabetes, entre 

outros (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005) 

Em adição, o prejuízo da resposta leucocitária leva a uma diminuição da 

habilidade microbicida de leucócitos polimorfonucleares e falência na entrega de 

componentes do sistema imune humoral e celular (BENDER; BENDER, 2003). Há 

uma depressão da quimiotaxia de leucócitos no sangue periférico, assim como 

defeitos na fagocitose e morte bacteriana, aumentando a suscetibilidade dos 

pacientes (OLIVER; TERVONEN, 1994).  
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2 CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS UTILIZAD OS NA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

 

Durante a busca nas literaturas, foram encontradas 25 publicações, dessas 

apenas 14 se enquadraram nos critérios de inclusão do estudo e atenderam ao tema 

proposto. 

Os artigos científicos contemplados nesta Revisão Integrativa foram 

codificados com números cardinais, conforme quadro demonstrativo e explicativo 

dos estudos abaixo. 

Quadro 1: Quadro demonstrativo dos artigos no período de 2007 a 2017. 

ESTUDO/AUTOR/PERIÓDICO 
OU INSTITUIÇÃO 

ANO OBJETIVOS TIPO DE 
PESQUISA 

RESULTADOS 

1 Relação entre a diabetes 
mellitus e as doenças 
pulpares e perapicais: 
Revisão da Literatura. 
SANTOS, P. C. 
Monografia . Centro 
Universitário São Lucas. 
 

2017 Realizar uma 
revisão da literatura, 
através da pesquisa 
nas bases de dados 
eletrônicas como 
MedLine, Embase, 
Cochrame e 
PubMed, para 
verificar se existe a 
interferência da DM 
na condição do 
tecido pulpar e no 
processo de reparo 
após o tratamento 
endodôntico em 
pacientes diabéticos 
não controlados. 

Revisão de 
Literatura 

Na condição do tecido 
pulpar: a hiperglicemia 
pode causar 
alterações na polpa; 
no processo de reparo 
após o tratamento 
endodôntico em 
pacientes diabéticos 
não controlados: 
redução da 
recuperação óssea; e 
estudos demostraram 
maior prevalência de 
lesões periapicais em 
pacientes diabéticos 
não controlados. 

2 Fatores modificadores da 
doença perirradicular. 
ALBREGARD, T.; CASTRO 
BRASIL, S. C.; ALVES, M. 
F. M.;ALVES, F. R. F. 
Revista Rede de 
Cuidados em Saúde.  

2016 Revisar através da 
literatura as 
possíveis condições 
que podem 
modificar a doença 
perirradicular. 

Revisão de 
Literatura 

Existe forte relação 
entre os fatores 
modificadores da 
doença e a lesão 
perirradicular. Estes 
fatores podem interferir 
na prevalência, 
sintomatologia, 
evolução e cura da 
lesão. Tais 
informações ampliam a 
visão do profissional; 
que agora, ciente das 
possíveis 
complicações que os 
modificadores podem 
gerar, irão conduzir um 
tratamento 
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endodôntico 
individualizado, 
atentando não 
somente a técnica a 
ser executada como 
também aos cuidados 
relacionados a 
proservação. 

3 Avaliação do sucesso do 
tratamento endodôntico a 
partir do limite apical de 
instrumentação – série de 
casos. SANTOS, L. M. R. 
C. [Dissertação] . 
Faculdade de odontologia 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul.  

2016 Avaliar o sucesso 
do tratamento 
endodôntico in vivo 
de dois limites de 
instrumentação 
estabelecidos a 
partir da 
mensuração com 
localizador 
foraminal eletrônico. 

Estudo 
Clínico. 

O volume de lesão 
periapical após 6 
meses do tratamento 
foi significativamente 
menor do aquele 
observado antes do 
tratamento nos dois 
grupos. A avaliação do 
sucesso do tratamento 
endodôntico nos 
limites de 
instrumentação 
investigados 
demonstra resultados 
apreciáveis e 
similares. 

4 Diabetes Mellitus e sua 
Influência no Sucesso do 
Tratamento Endodôntico: 
Um Estudo Clínico 
Retrospetivo. FERREIRA, 
M. M.; CARRILHO, E.; 
CARRILHO, F. Acta Med 
Port ., v. 27, n. 1, p. 15-22. 

2014 Avaliar a influência 
da diabetes mellitus 
ao nível dos tecidos 
periapicais e no 
sucesso dos 
tratamentos 
endodônticos 
nestes doentes. 

Estudo 
Clínico 

Foram avaliados 37 
dentes no grupo teste 
e 25 no grupo controle. 
Para os parâmetros 
analisados relativos ao 
diagnóstico pulpar, 
mobilidade, presença 
de fístula, dor à 
percussão horizontal e 
vertical, avaliação da 
restauração definitiva e 
intervalo de tempo 
entre a consulta de 
obturação e a 
restauração definitiva 
e/ou a consulta de 
controle, não foram 
verificadas diferenças 
estatisticamente 
significativas (p > 
0,05). Em relação à 
avaliação do sucesso 
dos tratamentos 
endodônticos 
realizados, este foi de 
62% no grupo de teste 
e de 80% no grupo 
controlo (p >0,05). 

5 Prevalência de lesão 
endodôntica em Pacientes 
diabéticos. FERREIRA, C. 

2014 Investigar a 
prevalência de 
lesões endodônticas 

Estudo 
Transversal 

Encontrou-se pelo 
menos 1 dente 
apresentando lesão 
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M.; GOMES, F. A.; UCHOA, 
C. C. RevBrasPromoç 
Saúde , v. 27, n. 2, p. 163-
168. 

em pacientes 
diabéticos e não 
diabéticos. 

apical em 90% (n=32) 
dos pacientes 
diabéticos e 52% 
(n=21) dos pacientes 
não diabéticos 
(p=0,0001). Quanto 
aos dentes tratados 
endodonticamente, 
nos pacientes 
diabéticos, foram 
encontrados 
44% (n=51) com 
lesões endodônticas, e 
apenas 17% (n=17) 
(p=0,0004) no grupo 
controle. Os pacientes 
diabéticos 
apresentaram maior 
quantidade de lesões 
endodônticas em 
relação aos pacientes 
não diabéticos 
(p=0,0189). 

6 Prevalência de Periodontite 
Apical em Pacientes com 
Diabetes Mellitus e 
Doenças Cardiovasculares. 
SOUSA, F. O. 
[Dissertação] . 
Universidade Fernando 
Pessoa. 

2014 Realizar uma 
revisão narrativa 
tendo por base 
vários estudos que 
tiveram como 
propósito estudar a 
prevalência de 
Periodontite Apical 
em pacientes com 
Diabetes Mellitus e 
Doenças 
Cardiovasculares 

Revisão de 
Literatura 

O Tratamento 
Endodôntico Não 
Cirúrgico pode não ter 
o prognóstico desejado 
devido às implicações 
clínicas da Diabetes 
Mellitus. Verifica-se 
que também existe 
uma relação positiva 
entre a presença de 
lesões periapicais e o 
descontrole da 
glicemia num paciente 
com Diabetes Mellitus. 
As lesões periapicais 
causam alterações na 
sensibilidade à insulina 
como consequência do 
aumento dos níveis 
séricos de fator de 
necrose tumoral alfa. 

7 Efeito do tratamento 
periodontal em pacientes 
com diabetes mellitus tipo 
2. FELIPE, M. 
E.;GAJESWSKA, M. C.;  
FISCHER, R. G. Revista 
do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto , Ano 12, nº 
1. 

2013 Avaliar a partir de 
estudos publicados 
na literatura, a 
relação que há 
entre o diabetes 
mellitus e a doença 
periodontal, bem 
como, o impacto do 
tratamento 
periodontal sobre o 
controle metabólico 

Revisão de 
Literatura 

Embora a associação 
entre DM e DP seja 
aceita como uma 
realidade, as 
implicações clínicas 
necessitam ser 
adequadamente 
investigadas. Um 
maior número de 
estudos clínicos 
intervencionais, 
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de pacientes 
diabéticos. 

randomizados, com 
amplas amostras e 
com longos períodos 
de acompanhamento 
são necessários para 
avaliar a influência da 
inflamação periodontal, 
bem como o efeito de 
seu tratamento sobre o 
controle metabólico de 
pacientes com DM2. 

8 Repercussão de doenças 
sistêmicas no reparo 
tecidual. AFONSECA, M. 
A.; ALMEIDA, R. R.; REIS, 
S. R. A.; MEDRADO, A. R. 
A. P. Revista Bahiana de 
Odontologia , v. 3, n. 1, p. 
63-75. 

2012 Relatar algumas 
patologias e suas 
repercussões no 
reparo tecidual. 

Revisão de 
Literatura 

Algumas patologias, a 
exemplo dos distúrbios 
circulatórios, 
desnutrição e doenças 
associadas ao déficit 
de cicatrização que 
podem modular as 
diferentes fases do 
reparo tecidual. É de 
grande relevância o 
conhecimento das 
complicações 
causadas por estas 
entidades clínicas para 
o cirurgião-dentista, 
haja vista que este lida 
diretamente como o 
processo de 
cicatrização através de 
procedimentos comuns 
em sua prática clinica. 

9 O paciente diabético e suas 
implicações para conduta 
odontológica. NETO, J. N. 
C.; BELTRAME, M.; 
SOUZA, I. F. A.; 
ANDRADE, J. M.; SILVA, J. 
A. L.; QUINTELA, K. L. 
Revista Dentísticaonline , 
ano 11, n. 23. 

2012 Abordar a doença 
Diabetes Mellitus 
respaldando a 
etiologia, patogenia, 
epidemiologia e 
aspectos clínicos da 
doença bem como, 
as suas 
complicações 
quando os 
pacientes diabéticos 
são submetidos em 
especial, a 
tratamento 
odontológico. 

Revisão de 
Literatura 

Devido à alta 
incidência relativa da 
doença Diabetes 
Mellitus e suas 
complicações para o 
paciente, bem como 
taxa de 
morbimortalidade 
considerável, verifica-
se a importância do 
conhecimento dos 
cirurgiões-dentistas a 
respeito dos aspectos 
etiológicos, 
patogênicos, 
epidemiológicos e 
clínicos da doença, a 
fim de adotar uma 
conduta clínica 
adequada às 
condições peculiares 
do diabético. 
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10 A inter-relação entre as 
infecções pulpares e a 
diabetes. AZUMA, M. M. 
Monografia  (Endodontia). 
Faculdade de Odontologia 
de Araçatuba. 

2011 Realizar uma 
revisão de literatura 
com a finalidade de 
estudarmos a inter-
relação entre as 
infecções pulpares 
e o diabetes. 

Revisão de 
Literatura 

Os resultados 
mostraram que há 
relação entre a 
diabetes e o tamanho, 
progressão e 
severidade de lesões 
perirradiculares. Há 
evidências de que a 
diabetes é um fator 
crítico sobre os tecidos 
orais, resultando na 
alteração de 
mediadores 
inflamatórios e 
modificação dos 
componentes 
estruturais da polpa. 
Embora vários estudos 
comprovem a inter-
relação entre as 
infecções pulpares e a 
diabetes, ainda 
existem várias lacunas 
na literatura atual que 
precisam ser 
preenchidas. 

11 Avaliação da influência da 
diabetes mellitussobre a 
lesão perirradicular. 
MAROTTA, P. S. 
[Dissertação] . Faculdade 
de Odontologia da 
Universidade Estácio de 
Sá. 

2011 Avaliar 
radiograficamente, 
através de um 
desenho de estudo 
transversal, a 
influência da 
diabetes mellitus na 
prevalência de 
lesão perirradicular. 
Neste intuito, as 
radiografias de 
pacientes diabéticos 
foram comparadas 
com as de 
pacientes não 
diabéticos. 

Estudo 
Transversal 

Foi encontrada 
correlação significante 
entre a presença da 
lesão perirradicular e a 
diabetes mellitus tipo 
2. 

12 Efeitos adversos da 
diabetes mellitus no reparo 
ósseo peri-implantar. 
GUIMARÃES, R. P.; 
OLIVEIRA, P. A. D.; 
OLIVEIRA, A.M. S. D. 
RevistaImplantnews , v. 7, 
n. 4, p. 548-52. 

2010 Revisar o 
conhecimento sobre 
os efeitos adversos 
da diabetes mellitus 
no processo de 
reparo ósseo peri-
implantar. 

Revisão de 
Literatura 

Embora vários estudos 
demonstrem efeitos 
prejudiciais da 
diabetes no processo 
de osseointegração, 
ainda é insuficiente a 
quantidade de 
informações 
disponíveis para 
determinar correlações 
entre avaliação 
laboratorial e impacto 
no processo de 
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cicatrização peri-
implantar. Na 
atualidade, ainda não 
existe um protocolo 
que leve em 
consideração o 
estabelecimento de 
critérios objetivos para 
indicação de 
tratamento com 
implantes 
osseointegráveis em 
indivíduos diabéticos. 

13 Inter-relação da doença 
periodontal e diabetes 
mellitus. NOVAES-JÚNIOR, 
A. B.; ANDRADE, P. F.; 
MACEDO, G. O.; LA ROSA, 
A. M.; CASTELLANOS, A. 
Odontologia Baseada em 
Evidências , ano 2, n. 2. 

2009 Atualizar os 
profissionais de 
saúde em relação a 
inter-relação do 
diabetes mellitus e 
da periodontite, de 
modo que, ao 
refletir sobre a 
complexidade do 
tema, tenham em 
mente que uma 
conduta terapêutica 
adequada (comum 
a abordagem 
médico-
odontológica) é 
fundamental para 
otimizar a promoção 
da saúde geral do 
paciente.  

Revisão de 
Literatura 

Fortes evidências 
demonstram que a 
diabetes é um fator de 
risco para a ocorrência 
e severidade da 
doença periodontal e 
que o nível do controle 
glicêmico parece ser 
importante nesta 
relação. 
Paralelamente, a 
doença periodontal 
pode ter um impacto 
significativo sobre a 
diabetes, contribuindo 
para agravar o controle 
glicêmico. Desta 
forma, a diabetes 
mellitus e a 
periodontite podem ser 
consideradas como 
doenças bidirecionais, 
na medida em que a 
presença de uma 
condição influencia a 
outra e, 
consequentemente, o 
controle meticuloso de 
uma pode também 
ajudar no tratamento 
da outra. 

14 O Reparo apical após 
tratamento endodôntico em 
polpa mortificada: 
interferência de fatores 
locais e sistêmicos. 
BRANDTNER, I. 
Monografia . Unidade de 
Pós-graduação da 
Faculdade Ingá – UNINGÁ. 
Passo Fundo – RS. 

2007 Relatar os 
diferentes 
mecanismos 
envolvidos no 
processo de reparo 
apical, após 
tratamento 
endodôntico, de 
dentes com polpa 
mortificada. 

Revisão de 
Literatura 

Verificou-se que 
doenças crônicas 
como o diabetes e 
distúrbios renais 
requerem atenção 
especial nos 
procedimentos 
endodônticos e 
interferem no reparo 
tecidual, assim como 
também as discrasias 
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sanguíneas, 
deficiências hepáticas, 
deficiência de 
vitaminas C e D e 
deficiências de cálcio. 

FONTE: ScientificElectronic Library (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS). 
 

Caracterizando 08 estudos com publicação em periódicos, 01 artigo está 

publicado na Revista Rede de Cuidados em Saúde; 01 artigo está publicado na 

Revista Acta Médica Portuguesa; 01 artigona Revista Brasileira de Promoção da 

Saúde; 01 na Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto; 01 na Revista 

Bahiana de Odontologia; 01 na Revista Dentista online; 01 na Revista Implantnews e 

01 na Revista Odontologia Baseada em Evidências. 

Figura 1: Distribuição dos estudos por periódico. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto aos estudos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação 

(total de 06), 02 estudos são monografias de graduação e são representados pelas 

instituições: Centro Universitário São Lucas e Faculdade de Araçatuba, 01 

Monografia de pós-graduação do tipo especialização representado pela instituição: 

Faculdade Ingá-UNINGA e 03 estudos são dissertações de pós-graduação do tipo 

mestrado representados pelas instituições: Universidade de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Fernando Pessoa – Portugal e Faculdade de Odontologia da 

Universidade Estácio de Sá. 

1 (12,5%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)1 (12,5%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

PERIÓDICOS

REVISTA REDE DE CUIDADOS EM
SAÚDE

REVISTA ACTA MÉDICA PORTUGUESA

REVISTA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DA SAÚDE

REVISTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PEDRO ERNESTO

REVISTA BAHIANA DE ODONTOLOGIA

REVISTA DENTISTA ON LINE

REVISTA IMPLANTNEWS

REVISTA ODONTOLOGIA BASEADA EM
EVIDÊNCIAS
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Figura 2: Distribuição dos estudos de graduação e pós-graduação. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Quanto à distribuição nacional por regiões, 06dos trabalhos foram produzidos 

na região Sudeste nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; 

01trabalho desenvolvido na região Sul no Estado do Rio Grande do Sule 03 

trabalhos foram produzido na região Nordeste nos Estados do Ceará e da Bahia, 01 

trabalho foi produzido na região Norte no Estado de Rondônia e 01 na regiãoCentro-

oeste do país no Estado de Mato Grosso do Sul. O estudo contou ainda com 02 

trabalhos internacionais de Portugal. 

Figura 3: Distribuição dos estudos por regiões do país. 

 
Fonte: Autoria própria. 

No que diz respeito ao tipo de pesquisa dos estudos selecionados, 10 são 

estudos do tipo Revisão de Literatura; 02 são estudos clínicos e 02 estudos do tipo 

transversal. 

Figura 4: Distribuição dos artigos por tipo de pesquisa. 

2 (33,3%)

1 (16,7%)

3 (50,0%)

ESTUDOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

MONOGRAFIA - GRADUAÇÃO

MONOGRAFIA - PÓS-GRADUAÇÃO

DISSERTAÇÃO - PÓS-GRADUAÇÃO

1(8,3%)

3(25,0%)

6(50,0%)

1(8,3%)

1(8,3%)

REGIÕES

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

CENTRO-OESTE

SUL
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Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto aos anos de publicação estão: 01 estudo em 2007, 01 estudo em 

2009, 01estudo em 2010; 02 estudos em 2011; 02 estudos em 2012, 01 estudo em 

2013, 03 estudos em 2014, 02 estudos em 2016 e 01 estudo em 2017. 

Figura 5: Distribuição dos estudos por ano de publicação ou realização. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A seguir, no Capítulo III, as categorias temáticas serão discutidas e 

apresentadas. 

 

 

 

 

10 (71,4%)
2 (14,3%)

2 (14,3%)

TIPO DE ESTUDO

REVISÃO DE LITERATURA

ESTUDO CLÍNICO

ESTUDO TRANSVERSAL

1(7,1%)

1(7,1%)

1(7,1%)

2(14,2%)

2(14,2%)

1(7,1%)

3(21,4%)

2(14,2%)

1(7,1%)

ANO DE PUBLICAÇÃO

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017
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3 CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESUL TADOS 

 

 

3.1 MECANISMOS DE REPARAÇÃO TECIDUAL E O DIABETES MELLITUS. 

 

 

A reparação de acordo com o estudo 14  é um processo pelo qual os tecidos 

perirradiculares alterados são substituídos por tecidos originais para restaurar sua 

função e sua arquitetura. A inflamação e a reparação são entidades 

interdependentes que constituem parte de um processo em resposta à lesão 

tecidual. Concluído o reparo do canal radicular, nos tecidos remanescentes se 

instala um quadro inflamatório agudo, com o objetivo de eliminar as células lesadas 

por traumatismos, toxinas bacterianas ou provenientes da decomposição pulpar, 

criando assim condições para o desenvolvimento das etapas subsequentes do 

reparo normal. 

No entanto, os estudos 1, 2, 5 e 6 afirmam que o DM é responsável pela 

interferência no processo de reparo após a terapia endodôntica e consequentemente 

pelo comprometimento do tecido pulpar. Os pacientes com diabetes mellitus 

apresentam maior alteração óssea, o sistema imune tem sua função prejudicada, 

pois o não controle do glicogênio aumenta a reabsorção óssea alveolar, e as lesões 

periapicais, deixando-os mais susceptíveis a progressão grave e infecção do 

periodonto. Ainda alerta que esses pacientes possuem maior tendência a recidiva de 

lesões periapicais, pelo fato do DM induzir as células a produzir inflamação crônica, 

inibindo a de formação de fibrilas colágenas, prejudicando a degradação de 

proteínas e posterior remodelação do tecido. 

Para os estudos 7 e 8 , o sinergismo bacteriano e a supressão de neutrófilos 

levam a um processo de infecção atrasado e debilitado. Áreas danificadas com 

presença de altos níveis de glicose promovem a proliferação bacteriana, morte de 

leucócitos, apoptose e depuração plasmática. No DM há uma diminuição da 

eficiência no transporte de oxigénio devido à formação de produtos glicosilados e 

hemoglobina glicosilada. 

Concordando com tais evidências, o estudo 6  enfatiza que tanto o Diabetes 

Mellitus tipo 1 como o Diabetes Mellitus tipo 2, estão associadas a elevados níveis 
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de marcadores inflamatórios, a nível sistêmico, aumento da suscetibilidade para a 

infecção, e comprometimento da cicatrização. 

Os estudos 2 e 12 ressaltam que o DM gera um aumento nos índices da 

glicemia no organismo do paciente e, essa hiperglicemia proporciona um acúmulo 

de produtos finais da glicolização avançados (AGEs) que, dentre outras 

consequências, sobrerregulamcitocinas pró-inflamatórias como interleucinas um 

beta (IL-1β), interleucinas seis (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e matriz 

de metaloproteinases (MMPs). 

Corroborando com as informações acima, os estudos 6 e 11  enfatizam ainda 

que o tempo de exposição e de concentração da glicose no organismo contribui para 

a formação de produtos finais de glicolização avançados (AGEs), que são adições 

não-enzimáticas de moléculas de glicose que se ligam a proteínas de forma 

irreversível. Os AGEs, quando formados, ligam-se a receptores celulares específicos 

- receptor para AGE (RAGE) encontrados em células endoteliais, monócitos e 

fibroblastos causando uma série de eventos pró-inflamatórios alterando também a 

capacidade de reação à infecção. A formação dos AGEs está relacionada ao tempo 

em que o organismo ficou exposto à hiperglicemia. Portanto, quanto pior o controle 

glicêmico, maior será a quantidade desses produtos na circulação sanguínea.  

Neste sentido conforme o estudo 7 , os AGEs também atuam como 

quimiotáticos, induzindo o dano ao tecido conjuntivo e a reabsorção óssea, além de 

retardo na cicatrização e no reparo tecidual. 

 

 

3.2 CATEGORIA 2 – DIABETES MELLITUS E SUA ASSOCIAÇÃO COM AS 

DOENÇAS PERIAPICAIS E COMPLICAÇÕES PERIRRADICULARES PÓS-

TRATAMENTO ENDODÔNTICO. 

 

 

O estudo 3  destaca que os critérios de sucesso para o tratamento 

endodôntico e sua prevalência devem ser rotineiramente reavaliados. 

Tradicionalmente 3 aspectos são associados à análise do sucesso, tais como: as 

características clínicas, radiográficas e histológicas. Os aspectos relacionados ao 

sucesso são: ausência de dor, presença de tratamento restaurador, dente em função 

mastigatória e ausência de imagem radiolúcida na região periapical. O preparo do 
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canal inclui a limpeza e modelagem. A limpeza promove a redução significativa do 

tecido, bem como microorganismos e seus subprodutos dentro do sistema de canais 

radiculares. O objetivo da modelagem é criar um canal de configuração adequada 

para a obturação. 

Nesse contexto, os estudos 5 e 9  enfatizam que pacientes diabéticos não 

compensados apresentam manutenção ou aumento de lesões endodônticas, mesmo 

quando não há associação com sintomatologia clínica dolorosa, indicando falhas no 

processo de reparo apical. O estudo 5 cita uma pesquisa da população suíça em 

que constatou-se que há maior incidência de lesões endodônticas em dentes 

tratados endodonticamente em pacientes diabéticos, independentemente da idade e 

do sexo. Observou-se ainda uma maior prevalência de lesões periapicais visíveis 

radiograficamente nos pacientes diabéticos. 

Os estudos 4 e 13  afirmam que há evidências científicas consistentes da 

associação do DM com as doenças periapicais, essencialmente em doentes sem 

controle dos níveis de glicemia. A periodontite apical consiste numa lesão 

inflamatória crônica com origem pulpar, que se desenvolve nos tecidos periapicais 

do dente afetado. A doença periodontal e a periodontite apical possuem alguns 

aspetos semelhantes, entre os quais o fato de serem infecções de caráter crônico, 

as bactérias envolvidas serem majoritariamente bactérias anaeróbias, Gram 

negativas, e em ambas as patologias haver um aumento significativo dos níveis dos 

mediadores inflamatórios.  

De acordo com o estudo 1 existem evidências de maior susceptibilidade a 

lesões residuais após o tratamento endodôntico nos pacientes com DM, há também 

maior prevalência de lesões periapicais e ausência do processo de cicatrização e 

progressão das lesões endodônticas em comparação com pacientes não diabéticos.  

Por meio de avaliação de exame radiográfico, o estudo 4  ressalta que 

pacientes com diabetes mellitus e com doença periapical possuem maiores chances 

de apresentarem lesões crônicas, comparados àqueles sem a doença e os 

resultados clínicos e radiográficos são retardados devido à presença da doença. Por 

meio dos resultados deste estudo, verificou-se que a pulpite irreversível foi mais 

prevalente, seguida dos casos de necrose pulpar. Logo, esses pacientes têm uma 

menor probabilidade de sucesso do tratamento. 

O estudo 1 por meio de extensa revisão de literatura destaca sobre ensaios 

experimentais e clínicos realizados com pacientes diabéticos constatando uma maior 
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prevalência de lesões periapicaisnos casos de DM não controlada e que a polpa 

radicular destes têm uma tendência de apresentar circulação colateral limitada e 

resposta imune deficiente, aumentando o risco de infecção pulpar por bactérias 

anaeróbias. Em outro ensaio, foi verificado um aumento da patogênese endodôntica 

nos pacientes com DM tipo 2, confirmando a associação entre lesões 

perirradiculares e DM tipo 2. Concluíram ainda que a DM induz alterações nas 

células, onde as mesmas produzem a inflamação crônica e a diminuição da 

capacidade de reparação tecidual, sendo um risco aumentado para a periodontite 

apical, gengivite e predispondo a infecções bucais. Avaliaram a relação da diabetes 

mellitus (DM) e a endodontia (tratamento de canais), verificando a inibição da 

formação de ponte dentináriae presença de células inflamatórias. 

Somando à esses achados, o estudo 14  destaca que processos inflamatórios 

crônicos como os causados pelo Diabetes Mellitus, promovem drásticas alterações 

na região periapical e causam reabsorções ósseas e cementária apical, o que pode 

levar, por vezes, à exposição dentinária. 

Lesão perirradicular segundo o estudo 11  é uma resposta inflamatória do 

hospedeiro a agressão causada por micro-organismos provenientes do interior do 

sistema de canais radiculares. Desta forma, assim como acontece com a doença 

periodontal, espera-se uma maior prevalência de lesão perirradicular em pacientes 

diabéticos, quando comparados a pacientes não comprometidos sistemicamente, 

uma vez que a destruição perirradicular também ocorre mediada pela própria 

resposta inflamatória do hospedeiro, e a reabsorção vai ser maior quanto mais 

intenso for este processo inflamatório. 

O estudo 10  afirma que o processo de cura, em casos de lesões periapicais 

após o tratamento endodôntico, é mais lento em pacientes diabéticos e sugere que 

as circunstâncias metabólicas produzidas pelo diabetes tipo 2 realçam o 

desenvolvimento de lesões perirradiculares. Por fim, a associação do DM em 

pacientes que realizam o tratamento endodôntico, aumenta significativamente o 

risco de extração do elemento dentário, em um período de dois anos, após o 

tratamento. 

O estudos 2  enfatiza que devido as evidências, novas estratégias devem ser 

desenvolvidas para que possa haver maior controle sobre a cura de lesões 

perirradiculares em pacientes diabéticos, já que, a resposta ao tratamento 

endodôntico desses pacientes pode ser de alta complexidade. Neste sentido, o 
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estudo 11  destaca que a patogênese, progressão e reparo da lesão 

perirradicularem pacientes diabéticos ainda é escassa e necessita ser melhor 

estudada e compreendida. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio desta Revisão Integrativa de Literatura, foi possível constatar que o 

Diabetes Mellitus induz à alterações nas células aumentado o risco de periodontite 

apical, gengivite e predispondo a infecções bucais.  

Verificou-se que tanto o Diabetes Mellitus tipo 1 como o Diabetes Mellitus tipo 

2, estão associadas a elevados níveis de marcadores inflamatórios, a nível 

sistêmico, aumento da suscetibilidade para a infecção, e comprometimento da 

cicatrização. 

Assim, o processo inflamatório exacerbado nos pacientes diabéticos leva a 

um aumento da reabsorção óssea e diminuída possibilidade de reparo, obtendo 

como resultado da combinação destes fatoresuma grande destruição tecidual. 

Nesse sentido, aintensificaçãodo processo inflamatório, acelera a morte pulpar e 

suas consequências periapicais. 

Foi possível constatar que há uma relação entre o Diabetes e a endodontia 

(tratamento de canais), no sentido de que esta patologia provoca drásticas 

alterações na região periapical e causam reabsorções ósseas e cementária apical, o 

que pode levar, por vezes, à exposição dentinária. 

A presença de inflamação crônicaem casos de lesões periapicais após o 

tratamento endodôntico torna o processo de cura mais lento e as circunstâncias 

metabólicas produzidas pelo Diabetes realçam o desenvolvimento de lesões 

perirradiculares. 

Diante dos resultados deste estudo, verifica-se a necessidade de realização 

mais estudos envolvendo os tratamentos endodônticos nos doentes com diabetes 

mellitus. 

Por fim é importante que o cirurgião dentista entenda como o Diabetes 

Mellitus pode afetar os resultados do tratamento endodôntico, de forma a controlar 

estes pacientes com mais eficiência e regularidade.Com isso, possibilidades de 

intercorrências serão minimizadas, melhorando desta forma a qualidade de vida 

desses pacientes. 

 
 
 
 



33 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

AFONSECA, M. A.; ALMEIDA, R. R.; REIS, S. R. A.; MEDRADO, A. R. A. 
P.Repercussão de doenças sistêmicas no reparo tecidual. Revista Bahiana de 
Odontologia , v. 3, n. 1, p. 63-75, 2012. 

ALBREGARD, T.; CASTRO BRASIL, S. C.; ALVES, M. F. M.; ALVES, F. R. F. 
Fatores modificadores da doença perirradicular. Revista Rede de Cuidados em 
Saúde , 2016. 

AWUTI, G.; YOUNUSI, K.; LI, L.; UPUR, H.; REN, J. Epidemiological survey on the 
prevalence of periodontitis and diabetes mellitus in uyghur adults from rural hotan 
area in xinjiang. Exp Diabetes Res ., 2012. 

AZUMA, M. M. A inter-relação entre as infecções pulpares e a diabetes. Monografia 
(Endodontia). Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 2011. 

BALBINO, C. A.; PEREIRA, L. M.; CURI, R. Mecanismos envolvidos na cicatrização: 
uma revisão. BrazilianJournalofPharmaceuticalSciences , v. 41, n. 1, 2005. 

BENDER, I.B; BENDER, A.B. Diabetes mellitus and the dental pulp.J Endod ., v. 29, 
n. 6, p. 383-9, 2003. 

BENEFIELD, L. E. Implementing evidence-based practice in home care.Home 
Healthc Nurse , v. 21, n. 2, p. 804-11, 2003. 

BORGES, A.; PEDRO, F.; SEGUNDO, A.; VOLPATO, L.; CRUZ-FILHO, A.; 
BARATTO-FILHO, F. Tratamento endodôntico de pacientes diabéticos: um relato de 
caso clínico. Perspect Oral Sci ., v. 2, p. 57-42, 2010. 

BRANDTNER, I. O Reparo apical após tratamento endodôntico em polpa 
mortificada: interferência de fatores locais e sistêmicos. Monografia . Unidade de 
Pós-graduação da Faculdade Ingá – UNINGÁ. Passo Fundo – RS, 2007. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Departamento de 
Atenção Básica. Diabetes Mellitus . Cadernos de Atenção Básica – nº 16. Série A. 
Normas e Manuais Técnicos. Brasília, 2006.64 p. 

BREM H. TOMIC-CANIC M. Cellular and molecular basis of wound healing in 
diabetes. J. Clin Invest ., v. 117, n. 5, p. 1219-22, 2007. 

DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 
Diabetes . Lisboa: DGS; 2009. 

FELIPE, M. E.; GAJESWSKA, M. C.;  FISCHER, R. G.Efeito do tratamento 
periodontal em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Revista do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto , Ano 12, nº 1, 2013. 

FERREIRA, C. M.; GOMES, F. A.; UCHOA, C. C. Prevalência de lesão endodôntica 
em Pacientes diabéticos. RevBrasPromoç Saúde , v. 27, n. 2, p. 163-168, 2014.  



34 

 

FOUAD, A. F.; BURLESON, J. The effect of diabetes mellitus on endodontic 
treatment outcome: data from an electronic patient record. J AmDent Assoc ., v. 134, 
n. 1, p. 43-51, 2003. 

GOLDBERG, F.; SOARES, I. J. Reparo após o tratamento de canais radiculares . 
In: Endodontia: técnica e fundamentos. Porto Alegre: Artes médicas Sul, 2001, p. 
231-250. 

GUIMARÃES, R. P.; OLIVEIRA, P. A. D.; OLIVEIRA, A.M. S. D. Efeitos adversos da 
diabetes mellitus no reparo ósseo peri-implantar. Revista Implantnews , v. 7, n. 4, p. 
548-52, 2010. 

KOLLURU, G. K.; BIR, S. C.; KEVIL, C. G. Endothelial dysfunction and diabetes: 
effects on angiogenesis, vascular remodeling, and wound healing. Int J Vasc 
Med.,2012. 

LÓPEZ, J.; JANÉ-SALAS, E.; ESTRUGO-DEVESA, A.; VELASCO-ORTEGA, E.; 
MARTÍN-GONZÁLEZ, J.; SEGURA-EGEA, J. J. Periapical and endodontic status of 
type 2 diabetic patients in Catalonia, Spain: a cross-sectional study. J Endod ., v. 37, 
n. 5, p. 598-601, 2011. 

MAROTTA, P. S. Avaliação da influência da diabetes mellitus sobre a lesão 
perirradicular. [Dissertação ]. Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de 
Sá, 2011. 

MERCK - Manual de Informação Médica:  Saúde para Família. 2 ed. São Paulo: 
Oceano Grupo Editorial, S.A., 24 sec., 287 cap., 2010. 

NETO, J. N. C.; BELTRAME, M.; SOUZA, I. F. A.; ANDRADE, J. M.; SILVA, J. A. L.; 
QUINTELA, K. L. O paciente diabético e suas implicações para conduta 
odontológica.Revista Dentísticaonline , ano 11, n. 23, 2012. 

NOVAES-JÚNIOR, A. B.; ANDRADE, P. F.; MACEDO, G. O.; LA ROSA, A. M.; 
CASTELLANOS, A. Inter-relação da doença periodontal e diabetes mellitus. 
Odontologia Baseada em Evidências , ano 2, n. 2, 2009. 

OLIVER, R.C.; TERVONEN, T. Diabetes-a risk factor for periodontitis in adults?J 
Periodontol , v. 65, n. 5, p. 530-8, 1994. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Using research in evidence-based nursing 
practice .Essentials of nursing research.Methods, appraisal and utilization. 
Philadelphia (USA): Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p.457-94. 

PRESHAW, P. M.; ALBA, A. L.; HERRERA, D.; JEPSEN, S.; KONSTANTINIDIS, A.; 
MAKRILAKIS, K.; TAYLOR, R. Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. 
Diabetologia , v. 55, n. 1, p. 21-31, 2012. 

SANDBERG, G.; SUNDBERG, H.; FJELLSTROM, C.; WIKBLAD, K. Type 2 Diabetes 
and oral health – A comparison between diabetic and non-diabetic subjects.Diabetes 
Res ClinPract ., v. 50, p. 27-34, 2000. 



35 

 

SANTOS, L. M. R. C. Avaliação do sucesso do tratamento endodôntico a partir do 
limite apical de instrumentação – série de casos. [Dissertação ]. Faculdade de 
odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2016. 

SANTOS, P. C. Relação entre a diabetes mellitus e as doenças pulpares e 
perapicais: Revisão da Literatura. Monografia . Centro Universitário São Lucas, 
2017.  

SOUSA, F. O. Prevalência de Periodontite Apical em Pacientes com Diabetes 
Mellitus e Doenças Cardiovasculares. [Dissertação ]. Universidade Fernando 
Pessoa, 2014. 

WANG, C. H.; CHUEH, L. H.; CHEN, S. C.; FENG, Y. C.; HSIAO, C. K.; CHIANG, C. 
P. Impact of diabetes mellitus, hypertension, and coronary artery disease on tooth 
extraction after nonsurgical endodontic treatment. J Endod ., v. 37, n. 1, p. 1-5, 2011. 

WHITING, D. R.; GUARIGUATA, L.; WEIL, C.; SHAW, J. IDF diabetes atlas: global 
estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res 
ClinPract. , v. 94, n. 3, p. 311-21, 2011 

WOLLE, C.F.B. et al. Outcome of Periapical Lesions in a Rat Model of Type 2 
Diabetes: Refractoriness to Systemic Antioxidant Therapy. Journal of Endodontics , 
v. 39, n. 5, p.643-647, 2013. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).Diabetes:  World Health Organization 
Fact Sheet. August, 2011; 312. 

 


