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RESUMO 

 

 

A diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia (alto índice de glicose no sangue) que ocorre 
devido a deficiência na produção da insulina e/ou em sua ação, compreendendo cerca de 32 milhões 
de indivíduos somente na América do Sul e Central, podendo apresentar aspectos alterados quando 
não controlada como xerostomia, infecções oportunistas e a dificuldade para cicatrização e em crianças 
a hipoplasia do esmalte, devido a perda de cálcio no organismo. O profissional cirurgião dentista (CD) 
deve ter conhecimento básico para estabelecer um atendimento a esse público de forma adequada e 
com qualidade, levando em consideração aspectos como o controle glicêmico do paciente e o nível 
glicêmico deste em cada atendimento, assim como  os recursos medicamentosos e anestésicos 
indicados a ele. Esse estudo teve como objetivo descrever aspectos básicos sobre a diabetes e os 
conhecimentos básicos que o profissional da Odontologia deve ter para realizar os atendimentos em 
seu consultório odontológico.  
Palavras Chave: Pacientes diabéticos; Atendimento odontológico; Aspectos básicos. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

Diabetes is a disease characterized by hyperglycemia (high index of glucose in the blood) which occurs 
due to deficiency in the production of insulin and/or its action, comprising about 32 million individuals 
only in South and Central America, and may present altered aspects when not controlled such as 
xerostomia, opportunistic infections and difficulty in healing and in children the hypoplasia of the enamel 
due to loss of calcium in the body. The professional dental surgeon (DC) must have basic knowledge in 
order to provide adequate quality care to this public, taking into consideration aspects such as glycemic 
control of the patient and his/her glycemic level in each visit, as well as the medication and anesthetic 
resources indicated for him/her. This study aimed to describe basic aspects about diabetes and the 
basic knowledge that the dental professional should have to perform the care in his dental office.  
Key words: Diabetic patients; Dental care; Basic aspects. 
 
 
 
 

 



INTRODUÇÃO 
 

Sendo a saúde “um direito a todos e dever do Estado”, conforme expresso na 

Constituição Federal de 1988, é estabelecido a necessidade de “acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, sendo 

proporcionada de formas como a pública ou privada e, em que a primeira, regida pelo 

Poder Público, deveria se distribuir na forma de um sistema único como uma “rede 

regionalizada e hierarquizada”, proporcionando ações e serviços públicos de 

promoção à saúde. 

Tendo em vista a importância da Odontologia como parte integrante do setor 

voltado à promoção e manutenção da saúde de uma população, é imprescindível a 

formação de qualidade dos profissionais que atuarão em tal segmento, sendo, para 

tal, necessário o conhecimento básico sobre os cidadãos que habitam determinada 

região e aspectos inerentes a suas necessidades individuais como o atendimento 

odontológico e em seu cotidiano. 

Os pacientes em que se é indicado alguma mudança de conduta durante o 

atendimento diante de aspectos intrínsecos a este são denominados de pacientes 

“portadores de necessidades especiais” (PNE), sendo descritos por Moura et al. 

(2020,p. 4) como àqueles que “apresentam uma condição ou alteração, simples ou 

complexa, de etiologia física, biológica, mental, social e/ou comportamental”. 

Pode ser notado que cerca de 45 milhões de brasileiros enquadram-se nessa 

situação, como expresso pelo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2019, sendo referenciado à questão de uma 

doença como a diabetes uma população acometida por volta de 32 milhões de 

indivíduos apenas na América do Sul e Central, como estudado pelo Atlas da 

Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2021.  

O Manual do Internato à Residência (Sanar, 2020), estima que haja mais de 12 

milhões de pessoas acometidas futuramente, podendo também ser relacionado a 

possibilidade de desenvolvimento de outras doenças, tendo em vista os episódios de 

casos de internações hospitalares, cegueira e necessidades de amputações de 

membros decorrentes do agravamento dessa doença. 

 Silva et.al.(2020), afirmam que, os portadores dessa patologia vem tendo 

repercussão social e comprometimento de sua qualidade de vida.  

A sua caraterística principal é a hiperglicemia, que tem seus principais sintomas 



como aumento do volume urinário, sede excessiva, fome excessiva, e a perda de 

peso.  

Dessa forma podendo ocasionar a perda de disfunção ou falência de alguns 

órgãos, pela sua resistência de ação ou pela deficiência da produção de insulina. 

O diabetes está relacionado ao metabolismo de carboidratos que envolve 

lipídios e proteínas e, em decorrência ocorre complicações podendo levar a 

insuficiência absoluta ou relativa à insulina.  

Estima-se que, para o ano de 2030, a nível mundial, mais de 550 milhões de 

pessoas sejam acometidas por esse distúrbio metabólico, constituindo um grande 

desafio para os serviços de saúde, em se tratando de prevenção e controle.  

Assim, esses pacientes precisam realmente de atenção no atendimento 

odontológico, pois o estudo estima que entre 3 e 4% da população adulta que procura 

o atendimento odontológico são diabéticos ou ainda não sabem da doença ( 

OLIVEIRA et.al., 2019). 

Segundo Porto (2019),  as alterações que podem ser encontradas em 

pacientes com diabetes causadas pelo desequilíbrio glicêmico são: xerostomia, 

infecções oportunistas e a dificuldade para cicatrização e, em crianças observa-se a 

perda de cálcio levando à hipoplasia do esmalte.  

Esses pacientes são mais propícios a doenças periodontais, sangramento 

gengival, inserção e candidíase oral e maior chance de ter cárie devido a 

hipossalivação ( SILVA et.al.,2020). 

Para o indivíduo aceitar sua doença e conviver com ela sem apresentar efeitos 

deletérios é necessário tratar da melhor forma possível, com medicamentos, dieta 

adequada e prática de atividades físicas com o objetivo de manter o equilíbrio 

glicêmico (autocontrole da doença). 

Diante disso torna-se importante o conhecimento do cirurgião dentista sobre os 

principais aspectos dessa situação sistêmica, tendo assim, maior capacidade a 

proporcionar uma melhor qualidade de vida e tratamento a um indivíduo acometido 

por diabetes.  

Este trabalho buscou demonstrar, por meio do método de revisão bibliográfica 

de periódicos disponíveis em plataformas como SCIELO e BIREME e livros 

acadêmicos sobre o assunto selecionando artigos publicados entre 2017 a 2022, 

aspectos e conhecimentos essenciais que um cirurgião dentista deve ter para o 

atendimento de um paciente portador de diabetes. 



DESENVOLVIMENTO 

 

1. Diabetes 

A diabetes, segundo o Manual do Internato à Residência da Sanar, relaciona-

se a distúrbios de metabolismo intermediário caracterizado pela hiperglicemia (alto 

índice de glicose no sangue) que ocorre devido a deficiência na produção da insulina 

e/ou em sua ação.  

A insulina é um hormônio produzido pelas células beta das ilhotas pancreáticas 

presente no corpo humano que tem a função de se ligar a células do corpo e 

possibilitar com que a glicose ingerida nos alimentos, por exemplo, adentre a mesma 

e consiga realizar processos que proporcionem fontes de energia para atividades 

celulares ( SILVA et al., 2020; SANAR, 2020). 

Diante dos níveis glicêmicos elevados que podem ser notados em situações de 

um estado de diabetes, podem-se estabelecer algumas classificações dessa 

patologia, seguindo determinados mecanismos que beneficiam seu desenvolvimento, 

como a Diabetes tipo 1, a Diabetes tipo 2 e a Diabetes Gestacional. 

 Andrade et al.( 2020), Oliveira et al.(2019), classificam a diabetes em  Diabetes 

tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. 

 Diabetes tipo 1 é literalmente a diabetes infantil, ocorrendo pela destruição 

total ou quase das células beta do pâncreas e sua causa é pela agressão autoimune 

realizada pelas células T CD8+, proporcionando assim um quadro de insuficiência na 

produção natural de insulina no corpo (PORTO, 2019; NUNES, 2020; OLIVEIRA et 

al.,2020). 

O seu diagnóstico só pode ser descoberto pela dosagem de anticorpos(anti-

GAD, anti-insulina, anti-IA-2 e anti proteína transportadora de zinco) ou teste de 

tolerância à glicose intravenosa com dosagem de insulina nos primeiros 10 minutos 

após o estímulo. 

Se um indivíduo membro da família tiver essa patologia, a chance de outro 

familiar, filho ou irmão ter é relativamente alta (10 a 20%). Tal classificação da 

patologia tem uma incidência de 5 a 10% dos casos de diabetes (NUNES, 2020). 

A Diabetes tipo 2 é muito comum, apresenta porcentagem alta de nível de 

pacientes que obtêm essa classificação (em torno de 90 a 95%), sendo caracterizado 

por “problemas de bases genéticas” que é antecedido de fatores ambientais, 



ocorrendo assim a deficiência de secreção de insulina ou ainda pela resistência 

insulínica (redução do efeito biológico da insulina). 

Diante disso, nota-se que 90% de pacientes com essa comorbidade 

apresentam excesso de peso (obesidade), ao passo que isso também pode influenciar 

na ação da insulina sobre os tecidos. Porém, essa população vem aumentando e até 

os jovens vem entrando no índice dessa patologia, que geralmente favorece a 

expressão da hiperglicemia, devido à resistência insulínica. 

A maioria do diagnóstico em adultos, são associados a hábitos alimentares com 

o consumo excessivo de carboidratos, principalmente em alimentos concentrados. Os 

pacientes acima de 40 anos e 30 a 50% apresentam algum tipo de complicação, micro 

ou macrovascular.  

Outra forma de diagnóstico de uma diabetes tipo II no sexo feminino é a 

possibilidade de estar associada com a síndrome dos ovários policísticas, podendo 

ser relacionada a histórias de complicações obstétricas e fetais (PORTO, 2019). 

A terceira classificação da diabetes, a Gestacional, como o próprio nome 

supõe, diz respeito à comorbidade desenvolvida no período da gravidez, decorrente 

de eventos como o desenvolvimento da placenta que, por sua vez, tem a ação de 

produzir hormônios com efeito hiperglicemiante, ou seja, que tendem a aumentar os 

níveis de glicemia no sangue. Aspectos como uma idade mais avançada no período 

em que se está gerando um novo indivíduo, história familiar de diabéticos, crescimento 

fetal excessivo, hipertensão/eclâmpsia etc, podem ser considerados fatores de risco 

para o desenvolvimento de uma Diabetes Gestacional (ANDRADE et al., 2020; 

NUNES, 2020). 

Tendo em vista essa última classificação pode-se relacionar a possíveis 

situações de maior risco de complicações durante a gravidez e no parto, assim como 

dos filhos também estarão em maior risco a desenvolverem diabetes do tipo 2 no 

futuro (OLIVEIRA et al., 2019). 

A doença diabetes envolve a maior parte da população , com isto a saúde 

pública investe para melhorias da saúde desses pacientes. 

O cirurgião dentista tem ficar atendo em alguns sinais como a perda de peso e 

um excesso de apetite, que pode ser identificado no diabetes tipo 1 e em hipertensão 

e obesidade, observadas de forma mais expressiva no diabetes tipo 2, outro aspecto 

deve ser observado também são os parâmetros clínicos periodontais, que envolvem 

quantidade de biofilme, sangramento gengival e sua profundidade de sondagem.  



Essa doença, com a glicemia desregulada, pode causar dor e infecções, e 

assim eles precisam comparecer mais vezes ao consultório em curto período, e o seu 

agendamento para eles é recomendado na parte da manhã, pelo uso racional dos 

vasoconstritores adrenérgicos (OLIVEIRA et al.,2019). 

 

2. Como fazer o diagnóstico 

 

 Para se realizar um diagnóstico que determine uma situação de diabetes é 

necessário alguns exames laboratoriais como a glicemia em jejum, TOTG (Teste Oral 

de Tolerância à Glicose) e HbA1c (Hemoglobina Glicada), sendo os valores obtidos 

por esses aproximados para ser considerado uma diabetes com sugere as seguintes 

tabelas disponibilizadas por Manual do Internato à Residência (SANAR, 2020).  

Tabela 1. Glicemia em Jejum  

Ideal < 100 mg/dL 

Pré-Diabetes 100 -125 mg/dL 

Diabetes ≥ 126 mg/dL 

Fonte: Sanar (2020) 

 

Tabela 2. Teste Oral de Tolerância à Glicose 

Ideal < 140 mg/dL 

Pré-Diabetes 140 -199 mg/dL 

Diabetes ≥ 200 mg/dL 

Fonte: Sanar (2020) 

 

Tabela 3. Hemoglobina Glicada  

Ideal < 5,7% 

Pré-Diabetes 5,7 - 6,4% 

Diabetes ≥ 6,5% 

Fonte: Sanar (2020) 

 O exame de Glicemia de jejum é realizado, como sugere o nome, com o 

paciente tendo que ficar 8 horas em jejum, dessa forma sendo colhido uma amostra 

de seu sangue, e assim avaliar seu nível glicêmico. Quanto ao Teste oral de tolerância 

à glicose, é realizado em três fases, consistindo no paciente em jejum, seguido da 



ingestão oral de 75 g de glicose e medição da glicemia após um período de 2 horas 

(Sanar, 2020).  

Já a Hemoglobina glicada é também realizada a partir de amostras de sangue, 

medindo ligação da glicose com a hemoglobina no interior das hemácias (OLIVEIRA 

et al., 2019), tendo como fim analisar os níveis médios de glicemia em um período de 

30 a 90 dias. 

O tratamento de um quadro de diabetes pode ser referente a vários aspectos 

como os não farmacológicos, relacionado à mudança de vida (consistindo na 

adequação da alimentação e realização de exercícios físicos e cessação de hábitos 

ligados ao fumo), e/ou os farmacológicos, referente a administração de medicamentos 

que podem ser: sensibilizadores à insulina (promovem a diminuição da resistência 

insulínica); secretagogos independentes da glicose (que favorecem a secreção de 

insulina, independente da presença da glicose); secretagogos independentes da 

glicose; e a insulinoterapia (grandemente utilizada que consiste na administração de 

insulina no subcutâneo, podendo ser, por exemplo, basal e/ou prandial) (Sanar, 2020).  

 Diante de tais tratamentos é possível identificar o estabelecimento do controle 

glicêmico adequado de acordo com métodos como a aferição de glicemia (através de 

aparelhos como o glicosímetro) ou da realização de novos exames laboratoriais, que 

podem ser considerados normais se obtiverem os seguintes valores segundo a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Associação Americana de Diabetes (ADA), 

conforme as tabelas disponibilizadas a seguir. 

 

Tabela 4. Metas glicêmicas conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes 

Glicemia em Jejum  < 100 mg/dL 

TOTG < 160 mg/dL 

HbA1c < 7% 

Fonte: Sanar (2020) 

 

Tabela 5. Metas glicêmicas conforme a Associação Americana de Diabetes  

Glicemia em Jejum  80 - 130 mg/dL 

TOTG < 180 mg/dL 

HbA1c < 7% 

Fonte: Sanar (2020 



3. Aspectos importantes no atendimento odontológico de um paciente com 

diabetes 

 

 Os pacientes portadores de necessidades especiais, nesse caso os diabéticos, 

devem ser observados de forma minuciosa pelos profissionais que vem a estabelecer 

um plano de tratamento com o fim de eliminar suas queixas e demais patologias que 

podem vir a ter ao decorrer de suas vidas, sendo primordial o estabelecimento de uma 

multidisciplinaridade entre profissionais e entre os possíveis responsáveis e familiares 

do paciente (se assim houver), assim como a atenção a fatores como os 

medicamentos e métodos indicados para cada caso (MOURA et al., 2020). 

 Apresentando aspectos possíveis de serem de fator que interfere na saúde 

bucal, os pacientes portadores da condição de diabetes podem apresentar, 

xerostomia, infecções oportunistas e a dificuldade para cicatrização ou até mesmo a 

hipoplasia do esmalte (como no caso de crianças), também sendo mais propícios a 

doenças periodontais (podendo se apresentar em 75% dos casos de diabéticos não 

controlados), sangramento gengival, inserção e candidíase oral, assim como no 

desenvolvimento de cárie devido à hipossalivação, segundo MOURA et al., (2020) e 

PORTO, (2019). 

Outros sinais e sintomas que podem ser apresentados podem ser relacionados 

a sinais e sintomas, o paciente apresenta hálito cetônico, perda de peso, poliúria 

(volume urinário) e polidipsia (sede excessiva), podendo evoluir para casos mais 

graves como taquicardia, vômito e desidratação (OLIVEIRA et al.,2019 e ANDRADE 

et al., 2020). 

  

4. Conduta do profissional frente um paciente com diabetes  

 

A conduta adotada pelo profissional dentista deve ser precedida de uma 

anamnese minuciosa, compreendendo todo o histórico e situação atual do paciente 

que procura por atendimento odontológico, devendo também ser analisada a 

alimentação e uso de medicamentos utilizados pelo paciente (como hipoglicemiantes 

e insulina), assim como a aferição da glicemia antes, durante e após o tratamento 

(SOTO et al., 2022; SANTOS et al.,2020). 



 As devidas orientações de higiene e alimentação são grandemente utilizadas 

para os casos de diabetes também, podendo se relacionar ao desenvolvimento de 

cárie. 

O procedimento odontológico só poderá ser iniciado se sua glicemia estiver 

controlada e pela anamnese, pois o paciente pode relatar do tipo de diabetes que é 

acometido.  

Pode-se dizer que : 

●  Glicemia de jejum > 126 mg/dL (jejum de 8 horas) 

●  Glicemia casual (colhida em qualquer horário do dia, independente da última 

refeição realizada) > 200 mg/dL em paciente com sintomas característicos de 

diabetes. 

●  Glicemia > 200 mg/dL duas horas após sobrecarga oral de 75 gramas de 

glicose. 

Valores superiores a 180 mg /dL mantidos por mais de 2 horas são tóxicos para 

as células. Caso a glicemia esteja abaixo de 70 mg/dL ou acima de 300 mg/dL deve-

se estabelecer condutas que possibilitem o controle glicêmico do paciente antes que 

se inicie quaisquer tratamentos odontológicos. 

O profissional pode mandar o pacientes fazer alguns exames: como exames 

de sangue e radiografia panorâmica para visualizar algum comprometimento, mas o 

principal é a aferição da glicemia, seguindo os seguintes passos (como descrito pelo 

procedimento operacional padrão para a tal procedimento disponibilizado pelo 

Governo Federal Brasileiro, 2018): 

1. Explicar o procedimento ao cliente; 

2. Sempre higienizar as mãos; 

3. Verificar se o aparelho de leitura está calibrado e pronto para o procedimento; 

4. Colocar luvas de procedimento; 

5. Limpar a polpa digital de eleição do paciente com algodão embebido no álcool a 

70% aguardar secar; 

6. Introduzir a tira teste no aparelho, evitando tocar na parte reagente; 

7. Lancetar a polpa digital e coletar material na fita reagente, para a leitura glicêmica; 

8. Aguardar o tempo necessário para que o aparelho realize a leitura; 

9. Pressionar o local da punção o suficiente para suspender o sangramento; 

10. Descartar imediatamente a lanceta; 



11. Realizar a leitura do índice glicêmico e limpar o dedo do paciente com algodão 

embebido em álcool a 70% e depois o seco; 

12. Certificar-se de que não há prolongamento do período de sangramento; 

13. Desprezar o material utilizado na caixa para perfurocortante; 

14. Retirar luva de procedimentos e desprezá-la no lixo; 

15. Higienizar as mãos; 

16. Registrar a taxa de glicemia capilar do paciente, no plano terapêutico de 

enfermagem; 

17. Adotar medidas terapêuticas mediante índice apresentado pelo paciente, 

conforme prescrição médica. 

 Diante da medição da glicemia a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

conforme demonstrado por Fujita, pode-se esperar um valor aproximado de quanto 

seria a glicemia esperada em um caso controlado de diabetes tipo 1, 2 ou gestacional, 

segundo alguns momentos e situações em que houve tal análise, como pode ser 

observado nas três tabelas a seguir, sendo disponibilizados pelo mesmo autor. 

 

Tabela 6. Metas de glicemia para quem tem diabetes tipo 1 (mg/dL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fonte: Fujita, 2022; Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

 

         Tabela 7. Metas gerais de glicemia para quem tem diabetes tipo 2 (mg/dL) 
 
 
 
 

 

 

 

       Fonte:  Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 2022 

 

 

 



                        Tabela 8. Metas de glicemia para gestantes com diabetes e mulheres com diabetes 
gestacional 

(mg/dL) 

 
 
 
 
 
 

       

Fonte:Fujita, 2022 / Associação Americana de Diabetes (ADA) 

 

 Diante desses aspectos obtidos pela aferição e presença de sintomas de 

diabetes, podem ser considerados de baixo, médio ou alto risco, o que compreende a 

possibilidade ou não de ser submetido a determinados procedimentos durante a 

consulta odontológica, podendo citar os de baixo risco como os que têm sua 

capacidade mais abrangente e possibilitado de ser realizado procedimentos tanto de 

orientações quanto mais complexos como a raspagem supragengival e subgengival, 

endodontia e extrações simples.  

Já os de alto risco se restringem mais a realização de orientações e exames 

radiográficos, sendo necessário encaminhar para o médico para um correto controle, 

para que assim possa se estabelecer uma programação para demais procedimentos 

que são necessários de serem efetuados (SOTO et al., 2022; OLIVEIRA et.al., 2019). 

Em situações em que o paciente possa se apresentar com elevado estresse ou 

medo, é possível se utilizar do método de sedação mínima (sendo sempre com 

prescrição médica), com o intuito de que os níveis glicêmicos não sejam tão 

expressivamente alterados devido a mudanças de humor, podendo ser efetuado por 

sedação inalatória ou pelo uso de benzodiazepínicos como o diazepam ou lorazepam, 

por exemplo. 

 Quanto o paciente encontra-se com níveis glicêmicos consideravelmente 

alterados durante uma consulta, seja para valores baixos como abaixo 70 mg/dL 

(configurando uma hipoglicemia) ou altos como superiores a 300 mg/dL, o profissional 

pode realizar ações como as descritas na tabela a seguir. 

 

 

 

 



Tabela 9. Condutas adotadas pelo cirurgião dentista em observação de alteração expressiva 
de nível glicêmico. 
 

Nível glicêmico  Conduta adotada 

< 70 mg/dL Interrupção do atendimento e administração de alimentos que 
contenham carboidratos de absorção rápida com cerca de 10 a 20 
mg;  
Exemplos: meio copo de suco de laranja; duas balas, sachê de 
glicose 

> 300 mg/dL Interrupção do atendimento e reorientação ao paciente quanto ao seu 
estado glicêmico. 

Fonte: Oliveira et. al., 2019 

 

5. Uso de medicamentos no atendimento odontológico 

 

 É importante se realizar minuciosa análise quanto aos medicamentos a serem 

administrados aos pacientes portadores de diabetes, tendo em vista que podem 

influenciar nos níveis glicêmicos. Um exemplo seria os AINES (anti inflamatórios não 

esteroidais) que possuem um efeito hipoglicemiante, enquanto os corticoides tem seu 

efeito mais hiperglicemiante (OLIVEIRA et al., 2019), sendo assim preferível o uso de 

AINES em casos de dor e inflamação, por exemplo. 

 Diante disso, recomenda-se a prescrição de dipirona ou paracetamol para 

situações de relatos de dor e necessidade de analgésicos, já em casos mais graves, 

pode haver a necessidade de se recorrer a corticoides como Betametasona ou 

Dexametasona em dose única de 4 mg. (ANDRADE et al., 2020) 

 Tendo em vista do risco, em pacientes com diabetes não controlada, de 

desenvolverem infecções crônicas e inflamações do tecido oral, pode-se utilizar de 

técnicas que minimizem tais chances, como o uso prévio de antimicrobianos (sendo 

precedido de profunda análise de necessidade por conta da possibilidade de se 

desenvolver uma resistência microbiana por consequência). 

 Os medicamentos que podem ser relacionados seriam a Amoxicilina em dose 

de 2g, sendo administrada 1 hora antes de um procedimento ou até mesmo a 

Azitromicina a 500mg também 1 hora antes do procedimento ou Clindamicina 600mg, 

30 minutos antes do procedimento (em casos que se relata alergia a penicilina). 

 Aspectos ligados ao uso de anestésicos em odontologia sugerem a 

necessidade de se evitar os que utilizar em sua fórmula os vasoconstritores 



adrenérgicos, levando em consideração sua ação de quebra de glicogênio que pode 

levar um paciente diabético a um estado de hiperglicemia. Há assim, a possibilidade 

de se optar os anestésicos que utilizam de vasoconstritor felipressina 0,03 UI/mL 

como a prilocaína 3%, por exemplo, tendo em vista que não altera a glicemia, 

frequência cardíaca e pressão arterial  (SANTOS, et al, 2020; OLIVEIRA, et al, 2019). 

 Em pacientes que têm sua diabetes controlada podem ser utilizados 

anestésicos com adrenalina ou noradrenalina como a lidocaína 2%, mepivacaína 2% 

e articaína 4% (ANDRADE et al., 2020). 

 Quando se relacionado a pacientes com a gestação em andamento, é 

necessário o cuidado com o uso de vasoconstritores, tendo em vista que, em excesso, 

podem estimular as contrações uterinas, podendo ser utilizado a lidocaína a 2% com 

epinefrina na concentração de 1:100.000 utilizado no máximo 2 tubetes (3,6 ml) 

(OLIVEIRA et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos aspectos apresentados, nota-se que é imprescindível o 

conhecimento básico de um cirurgião dentista sobre a condição de um paciente 

portador de diabetes, tendo em vista sua considerável incidência na sociedade e 

possibilidade de necessidade na procura por consultas odontológicas, assim como 

suas peculiaridades quanto aos métodos possíveis e medicamentos indicados em 

seus tratamentos. 

 É necessário que o profissional se atualize e seja capacitado desde sua 

graduação a aspectos básicos sobre os pacientes portadores de necessidades 

especiais e que saiba adotar as condutas clínicas intrínsecas e individuais a cada 

caso, garantindo assim a devida promoção à saúde, tratamento, bem-estar e 

condições de vida. 

 Além disso, o estabelecimento de uma anamnese realizada minuciosamente e 

a multidisciplinaridade entre profissionais, possibilitam um tratamento mais eficiente e 

de maior atributos ao paciente em questão. 
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