
Associação entre Doença Periodontal e Diabetes Mellitus. 

Bárbara Cristina Braga Alves1 

Patrícia Carolina Rocha do Carmo2  

 

1Graduanda do 10º período em Medicina Veterinária na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Telefone:(31)99802-6222 
E-mail:Barbaracbraga.vet@gmail.com 

 
2Graduanda do 9°período em Medicina Veterinária na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Telefone: (31)99872-9453 
E-mail: patriciacarolinavet@hotmail.com 
 

 

Resumo 

A Doença periodontal (DP) está associada com várias patologias sistêmicas, dentre 

elas a diabetes mellitus (DM). Ambas as doenças possuem uma relação bidirecional, onde a 

DM apresenta fatores que agravam a DP favorecendo sua progressão, enquanto que a 

periodontite prejudica o controle metabólico da diabetes. Há vários estudos na literatura 

humana confirmando a relação direta entre as duas complicações, contudo é necessário mais 

estudos em animais para demonstrar com mais clareza a correlação destas enfermidades.  
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Introdução 

A DP é caracterizada por uma doença infecto-inflamatória, de origem bacteriana e 

caráter crônicocomprometendoo tecido suporte do dente, que compreende a gengiva e os 

tecidos de sustentação, composto por cemento, ligamento periodontal e osso alveolar (Ando, 

2011; Meneses, 2011). Essa afecção acomete cerca de 85% dos cães acima de três anos de 

idade, motivo este considerado uma das enfermidades oral mais comuns (Lima, et al., 2004; 

Pieri, et al., 2010; Meneses, 2011). 

A etiologia da periodontite pode ser afetada por vários fatores, mas o principal é a 

formação da placa bacteriana que é a causa etiológica específica, por fatores sistêmicos e 

genéticos. Doenças como a DM é considerada um fator de risco para a DP, pois provoca um 

desequilíbrio sistêmico no organismo agravando a enfermidade oral. A DP também tem 

influência na DM, pois prejudica o controle glicêmico causando uma hiperglicemia, além de 

dificultar o controle metabólico. (Junior, et al., 2008). 

Doença Periodontal 

A DP é descrita como uma patologia da cavidade oral que afeta o periodonto, 

causando gengivites, periodontites podendo levar ainda a afecções sistêmicas. A placa 

dentária ou biofilme dental, é considerada matriz orgânica inicial para a formação de cálculos 

dentários que causará a DP. O biofilme é descrito na literatura como um material de cor 

amarelada, de consistência pegajosa sendo formada sobre o esmalte dentário (Rezende, et al., 

2004; Paiva, 2004).A placa dentária está localizadaabaixo da gengiva no sulco gengival, 

denominada subgengival ou acima da gengiva, chamada de supragengival e é nesses locais 

quegrupos de bactérias distintas são abrigadas. Nesse sentido, a placa bacteriana começa a ser 

formada assim que há a erupção e logo depois da higienização dos dentes, demorando cerca 
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de 24 a 48 horas para formar novamente a placa bacteriana (Gouveia, 2009; Fonseca, et al., 

2011).Na parte supragengival, inicialmente a placa apresenta bactérias cocos gram-positivos, 

aeróbios e sem motilidade, que se aderem a superfície dentária (Pieri, et al., 2010; Ando, 

2011). Com a evolução da placa bacteriana, ocorre um crescimento e adesão na parte 

subgengival, levando a uma mudança do ambiente aeróbio para o anaeróbio, por esse motivo 

há um crescimento de bactérias anaeróbias gram-negativas responsáveis pela DP, sendo elas 

filamentosas e com motilidade (Gouveia, 2009). Através do seu metabolismo, as bactérias 

começam a produzir enzimas e toxinas que iniciam uma lesão nas estruturas dentárias e 

provocam uma resposta inflamatória (Fonseca, et al., 2011).  

A gengivite é uma consequência do acúmulo de placa bacteriana na margem gengival 

e nos sulco dentários,e tem como sinais clínicos, sangramento, tumefação, rubor e 

sensibilidade, nela não ocorre a perda de ligamento periodontal sendo então reversível, 

portanto quando a placa bacteriana for removida essa inflamação cessa(Santos et.al, 

2012).Mas se além da gengiva o periodonto também estiver inflamado com perda do 

ligamento periodontal e reabsorção alveolar, causará periodontite que é uma progressão da 

gengivite, porém é uma patologia irreversível (Telhado, et al., 2004; Santos, 2012). 

Devido a mudança na microbiota, ocorreuma deposição de sais minerais na placa 

dentária como carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, entre outros minerais presentes na saliva, 

que com o tempo vai calcificando havendo a formação do cálculo dentário, este pode esta á 

localizado supra gengival ou subgengival. O cálculo possui características de um material 

mineralizado, duro e sua cor pode variar entre amarelada, esverdeado ou marrom, além de 

possuir uma superfície rugosa adequada para mais acúmulo de placa bacteriana (Telhado, et 

al., 2004; Meneses, 2011; Santos et al., 2012). 

 

 
Cavidade oral de um cão apresentando doença periodontal. 

Fonte: http://www.smileforpets.com.br/link_periodontia.html 

 

 

Diabetes Mellitus 

A DM, considerada uma das enfermidades endócrinas mais frequentes nos cães, é 

caracterizada por uma hiperglicemia persistente, provocada devido a uma deficiência na 

secreção de insulina causada por uma disfunção pancreática. A DM é dividida em dois tipos, 

DM tipo I denominada insulino dependente, provocada por uma destruição das células beta do 

pâncreas, produtoras de insulina e a DM tipo II não insulino dependente, é causada por 

resistência periférica dos receptores insulínicos, devido a alterações provocadas por processos 

inflamatórios (Brandão, et al.,2011; Beltrame et al., 2014; Queiroz, et al., 2011). 



Por se tratar de uma doença de causas multifatoriais, os mecanismos que levam a DM 

são obesidade, pancreatite, doenças imunomediadas e metabólicas, infecções, predisposição 

genética e doenças periodontais (Meneses, 2011; Maiochi et al., 2015). 

Relação da Doença Periodontal e Diabetes Mellitus 

A DM aumenta a susceptibilidade a infecções bucais, incluindo gengivite, periodontite 

e DP. Alguns fatores facilitam o desenvolvimento da DP, entre eles estão: DM tipo I, controle 

metabólico inadequado, idade do paciente, duração da doença endócrina, além do estado de 

hiperglicemia intensa. A DP envolve alguns processos patológicos e imunológicos, que 

dificulta o controle hiperglicêmico no animal, contudo animais portadores de DM tem uma 

prevalência maior a desenvolver DP e animais com DP são mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de DM. Afecções orais não são sempre encontrada em pacientes portadores 

de DM, porém são menos observada em pacientes com a glicemia controlada (Alves, et. al., 

2007; Brandão, et. al., 2011; Maehler, et. al.,2011; Queiroz, et. al.,2011). 

A DP é causada por bactérias que promovem a destruição do tecido dentário, além 

disso, a infecção periodontal provoca uma resposta inflamatória exacerbada com ativação do 

sistema imune do animal facilitando o desenvolvimento de doenças endócrinas. Uma possível 

explicação seria, devido ao processo inflamatório intenso provocado pela DP, onde há 

liberação de citocinas inflamatórias na corrente sanguínea atuando diretamente no mecanismo 

de resistência à insulina, interferindo nos receptores presentes nos diversos órgãos e tecidos 

como fígado, músculos, tecido adiposo, pele e outros. Indiretamente as citocinas inflamatórias 

aumentam a liberação de ácidos graxos livres, que circulantes no sangue provocam o 

mecanismo de resistência nos receptores insulínicos (Queiroz, et. al., 2011).No estudo de 

Graves et al., (2004), feito em animais foi observado que pacientes com diabetes tinha uma 

alta produção de fator de necrose tumoral (TNF-alfa), considerado um mediador inflamatório 

que age impedindo a reparação do tecido ósseo, além de atuar na ação de fibroblastos, 

osteoblastos e destruição de colágeno agravando a DP. 

Outro fator é o acúmulo de produtos finais de glicosilação (AGES) que está 

relacionado ao maior grau de agressividade da DP. Os AGES é formando através da 

glicosilação e oxidação de proteínas e lipídeos. Os AGES se ligam ao receptor de produtos 

finais glicosilados (RAGE), presentes na membrana de monócitos, células endoteliais, 

musculares e nervosas. Sua interação em células endoteliais facilita a formação de trombos e 

provoca um aumento de permeabilidade vascular. A interação AGE-RAGE em monócitos 

causa um estresse oxidativo, resultando em uma maior produção de citocinas inflamatórias, 

como TNF-α e interleucina-1β (IL-1β) ( JúniorNovaes, et al., 2008). 

A hiperglicemia causa alterações nas células, tecidos e órgãos, devido a isso ocorre 

uma redução na síntese de colágeno, redução da quimiotaxia e fatores de crescimento, 

aumento da apoptose e estresse oxidativo, diminuição da matriz extracelular, desregulação de 

citocinas e alterações patogênica da saliva, provocando a DP. Contudo, a hiperglicemia leva a 

formação de proteínas quimicamente irreversíveis e de difícil degradação, com isso elas 

estimulam a transformação do colágeno em compostos menos solúveis, por este motivo 

pacientes diabéticos apresentam a cicatrização dificultada (Alves, et al.,2007; Verardi, et 

al.,2009). Devido as alterações provocada pela hiperglicemia no ambiente oral, a composição 

da placa bacteriana é afetada, aumentando a população de bactérias gram-negativas agravando 

a DP (Júnior Novaes, et al., 2008). 



 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Conclusão 

A DP e DM é uma das afecções mais comuns em pequenos animais, sabendo da 

correlação entre DP e DM, além das complicações provocadas por estas, é de suma 

importância a profilaxia bucal, controle e monitoramento endócrino dos animais para a 

prevenção destas enfermidades, embora seja necessário mais estudos relacionados ao tema 

nos animais de companhia.  
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