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RESUMO: 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é considerada um problema de saúde pública e seu quadro de 

piora tem sido visto com grande relação com a Doença Periodontal (DP). Com isso o 

presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um projeto de intervenção que 

visa inserir os pacientes diabéticos cadastrados na área de cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família do PS Santo Antônio no município de Nossa Senhora dos Remédios-

PI. As principais causas dos problemas: ausência do paciente diabético na UBS para 

avaliação da saúde bucal, baixo nível de informação sobre a relação do Diabetes com a 

saúde bucal, dificuldade de mudanças do estilo de vida dos pacientes diabéticos. 

Através do presente plano de intervenção almeja-se que o mesmo possa colaborar com a 

organização do processo de trabalho dos profissionais e aumentar a adesão dos 

pacientes ao tratamento da DM de forma multiprofissional na Atenção Básica de Saúde. 

Descritores: Doença Periodontal. Diabetes. Atenção Básica.  

ABSTRACT: 

Diabetes Mellitus (DM) is considered a public health problem, and its worsening picture 

has been seen with great relation with Periodontal Disease (PD). The purpose of this 

study was to elaborate an intervention project aimed at inserting diabetic patients 

registered in the area of coverage of the Family Health Strategy of PS Santo Antônio in 

the municipality of Nossa Senhora dos Remédios-PI. The main causes of the problems 

were: the absence of the diabetic patient in the UBS to evaluate oral health, low level of 

information about the relationship between Diabetes and oral health, difficulty in 



changing the lifestyle of diabetic patients. Through the present intervention plan, it is 

hoped that it can collaborate with the organization of the work process of the 

professionals and increase the adhesion of the patients to the DM treatment in a 

multiprofessional way in the Basic Health Care. 

Descriptors: Periodontal Disease, Diabetes, Primary Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Nossa Senhora dos Remédios, está localizado no norte do Estado 

do Piauí, à aproximadamente 170 km da capital Teresina. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no ano de 2010 a população era em volta 

de 3.271 com dados atualizados no ano de 2018 a população cresceu para 8.661 

pessoas. Com o crescente número de habitantes todos os índices são consequentemente 

alterados, inclusive os indicadores de saúde.  

A respeito da atenção primária à saúde, Nossa Senhora dos Remédios possui 

apoio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) assim como também a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), esses estabelecimentos funcionam durante todo o dia no horário das 

08:00 da manhã às 17:00 horas da tarde, com o principal objetivo de atender todos os 

tipos de usuários. 

A localidade Santo Antônio, zona rural do município, onde está localizada a UBS 

que é foco desse trabalho está localizada aproximadamente 25 quilômetros de distância 

do centro da cidade e possui uma única unidade de saúde, o PS Santo Antônio equipe 

003.  

A unidade básica de saúde assim como todas as outras unidades do município 

conta com princípios como: acolhimento a todos os usuários que procurem atendimento 
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nessa porta de entrada, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, 

fornecimento de preservativos (femininos e masculinos) e contraceptivos (orais e 

injetáveis), planejamento familiar, pré-natal, realização de exames preventivos do 

câncer de colo de útero, vacinação, serviços de enfermagem, serviços médicos e 

odontológicos. 

A UBS PS Santo Antônio, é composta por duas técnicas em enfermagem, um 

enfermeiro, uma médica, uma cirurgiã-dentista, uma técnica de saúde bucal, sete 

agentes comunitários de saúde (ACS), um vigia, uma auxiliar de serviços gerais e uma 

equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

A unidade básica é simples, funciona em prédio próprio, recentemente reformado 

e equipado com móveis novos. Possui sala de vacinas, sala de inalação, sala de 

procedimentos, farmácia. Apesar de ser uma UBS de zona rural a mesma oferece 

serviços resolutivos à comunidade não só da localidade Santo Antônio mas também 

localidades próximas.  

A UBS trabalha com todos os programas do Ministério da Saúde, e entre eles está 

o HiperDia, que é o sistema de cadastramento e acompanhamento de grupos de 

hipertensos e diabéticos. Nesses grupos a equipe realiza mensalmente encontros com 

palestras educativas, renovação e acompanhamento de receituário, participação da 

equipe do NASF nas atividades coletivas sempre buscando a conscientização dos 

usuários aos fatores de riscos e adesão ao tratamento.  

Semelhante as estatísticas de todo o mundo, o município de Nossa Senhora dos 

Remédios atinge também um número crescente de doenças de comprometimento 

sistêmicos, e entre elas está o diabetes mellitus. Essa patologia é considerada um dos 

enormes problemas de saúde pública e com isso deve ser alvo de ações integradas de 

saúde na esfera da atenção primária. 

 Tendo em vista que o grupo de HiperDia concentra-se mais na realidade médica e 

do enfermeiro, é necessário a conscientização desses usuários para buscar um 

atendimento multiprofissional colocando a equipe de saúde bucal na sua rotina de 

atendimentos.  

O objetivo deste estudo é propor uma intervenção para qualificar os serviços de 

acolhimento e acompanhamento odontológico dos pacientes com Diabetes Mellitus 



cadastrados na UBS PS Santo Antônio, do município de Nossa Senhora dos Remédios-

PI. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo dos anos as mudanças epidemiológicas e demográficas refletem em um 

importante aumento na prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o 

Diabetes Mellitus está destacado entre essa prevalência. No Brasil cerca de 50 milhões 

de pessoas são afetadas pelo diabetes, existem evidências na literatura que a saúde bucal 

e o diabetes tem relação. A qualidade de vida tem sido associada a condições de saúde 

bucal, condições específicas como fatores sociais, demográficos, econômicos, 

psicológico e comportamentais afetam diretamente o bem-estar e a vida das pessoas 

(OLIVEIRA et al., 2018).  

O diabetes mellitus é uma patologia que tende a diminuir o estado de saúde dos 

indivíduos afetados, principalmente quando o índice glicêmico é mau controlado. As 

complicações decorrentes da falta do controle da glicemia refletem de forma 

significativa na qualidade de vida do paciente, e traz grandes impactos em todos os 

setores da vida, afetando principalmente a autoconfiança do paciente (LIMA, et al, 

2018).    

A definição de diabetes mellitus consiste em uma patologia crônica, onde ocorre 

um desequilíbrio metabólico em função de um distúrbio da secreção ou ação da 

insulina, causando assim um aumento de glicemia no sangue. A doença possui sintomas 

frequentemente encontrados, entre eles estão: anorexia, polifagia, pliúria, polidipsia e 

predisposição à infeções (SOUZA, et al, 2016).  

A literatura estima que cerca de 3 a 4% dos pacientes de idade adulta que buscam 

atendimento odontológico são portadores de diabetes e uma grande parte desconhecem 

ter a patologia. Quando o paciente diabético possui quadros glicêmicos descontrolados 

esse tem possibilidade aumentada de desenvolver distúrbios na cavidade bucal, e entre 

elas estão: dificuldade na cicatrização, xerostomia, hálito cetônico, infecções 

oportunistas e doença periodontal (OLIVEIRA, et al, 2016).  



Pessoas com diabetes que possuem níveis de glicose mal controlados, podem 

conter na saliva e no fluido gengival quantidades significativas de aumento de açúcares, 

o que em tese pode modificar a microbiota do biofilme dental e consequentemente 

influenciar o surgimento de doenças periodontais. Por sua vez, a doença periodontal é 

uma patologia de ordem crônica inflamatória, causada por microrganismos que afeta os 

tecidos de suporte do elemento dental causando inflamação gengival, destruição dos 

tecidos periodontais e perda óssea (OLIVEIRA, et al, 2015).  

A alta prevalência na população mundial da doença periodontal e diabetes tem 

sido um motivo de preocupação para os cirurgiões-dentistas, a doença periodontal é a 

sexta complicação mais frequente do diabetes. Ambas possuem maneiras comuns 

quando se diz respeito à resposta inflamatória, o tratamento da doença periodontal pode 

influenciar diretamente no controle sistêmico. A relação entre as duas doenças mostra 

que uma doença de ordem sistêmica pode ser predisposta a uma infecção na cavidade 

oral e assim contribuir também para uma piora no quadro sistêmico (OLIVEIRA, et al, 

2017). 

A doença periodontal e o diabetes são consideradas patologias bidirecional, onde 

a doença periodontal contribui para o mau controle dos níveis glicêmicos e o diabetes 

descontrolado altera a resposta imunológica e metabólica do paciente, contribuindo 

assim para o aumento da gravidade da doença periodontal. Os pacientes diabéticos tem 

a probabilidade de serem afetados pela doença periodontal mais rapidamente e mais 

severamente, fazendo assim que os tecidos de suporte do elemento dental sofram 

destruição mais rapidamente, tudo isso pelo fato da inadequação do controle metabólico 

(ZIMPEL, et al, 2017).   

As patologias de ordem periodontais são mais frequentemente encontradas em 

portadores de diabetes mellitus, onde a severidade da patologia é maior nesse grupo de 

pacientes. Os principais problemas periodontais encontrados são: maior sangramento 

durante à sondagem, maior perda de inserção e maior reabsorção óssea (OLIVEIRA, et 

al, 2016).  

A microbiota do biofilme contido no interior da gengiva afeta a composição e o 

aumento da glicemia no sangue, tudo através do aumento do número de anaeróbios 

Gram-negativos. Outro fato importante é a resposta imune do paciente que é diminuída 

durante o combate aos patógenos periodontais, por outro lado a resposta inflamatória é 



crescida com o aumento das alterações vasculares, que retardam a cicatrização e 

consequentemente causam uma maior deficiência na renovação óssea (SILVA, et al, 

2017).  

É possível diminuir os níveis glicêmicos do paciente através do tratamento 

periodontal, onde o tratamento reduz a liberação de mediadores químicos. Isto prova 

que o controle da infecção na região periodontal é um fator primordial na contribuição 

do controle glicêmico do sangue, pois o tratamento periodontal diminui 

significativamente os níveis inflamatórios na corrente sanguínea onde estão 

relacionados diretamente à insulina (SILVA, et al, 2017).  

O cuidado com a saúde bucal juntamente com o uso controlado dos medicamentos 

é a melhor prevenção para o autocontrole da doença, destacando também a importância 

das atividades educativas realizadas pela equipe de saúde voltada para o paciente e sua 

família (OLIVEIRA, et al, 2016).  

Ausência do paciente diabético na UBS para avaliação da saúde bucal. 

O primeiro problema encontrado pela equipeDA UBS PS Santo Antônio é a falta 

do paciente diabético no consultório odontológico, a realidade em que a ESF passa é 

que os pacientes procuram apenas o consultório médico e de enfermagem para suas 

consultas de rotina.  

Para que esse problema possa ser solucionado a equipe deve trabalhar com um 

foco voltado para o acolhimento desses pacientes na UBS e assim conscientiza-los 

sobre a importância da consulta de manutenção da saúde bucal para o controle do nível 

glicêmico, mostrando assim a importância significativa do controle e eliminação da 

doença periodontal nesses pacientes.  

O atendimento deve ser realizado conforme o calendário de atendimento a esses 

grupos em conjunto com toda a equipe. Essa atividade deve ser desenvolvida de forma 

mensal e os seus resultados devem ser acompanhados pela equipe mensalmente.  

Baixo nível de informação sobre a relação do Diabetes com a saúde bucal. 

É importante salientar que o grau de escolaridade da população que reside na área 

de abrangência é baixo. Nessa situação problema a atividade concentra-se em aumentar 

o nível de conhecimento da população em relação à doença periodontal.  



Para que essa atividade seja desenvolvida serão elaborados pela própria equipe 

panfletos autoexplicativos para a distribuição durantes as palestras educativas, outro 

ponto importante a ser trabalhado é a capacitação dos cuidadores e/ou responsáveis para 

um melhor conhecimento das condições bucais assim como também métodos para 

realizar a higienização bucal.  

Essas atividades devem ser realizadas na própria UBS em período 

quinzenalmente, com avaliação dos resultados de forma mensal, primeiramente com os 

usuários e em seguida somente com a presença dos trabalhadores.  

Dificuldade de mudanças do estilo de vida dos pacientes diabéticos 

Nessa situação problema a equipe deve trabalhar com foco na modificação dos 

hábitos de vida, assim como a redução dos fatores de risco modificáveis que podem 

desencadear o aumento do nível glicêmico e surgimento de doença periodontal.  

Para que isso aconteça a equipe deve aumentar o número de palestras educativas 

na UBS, para que se concretize essa missão a equipe de saúde deve atualizar seus 

conhecimentos sobre o tema a ser trabalhado e cada profissional deve assumir um papel 

para conscientizar o paciente a aderir ao tratamento de sua patologia de forma 

multiprofissional.  

Atendimentos coletivos para supervisão odontológica, como: escovação 

supervisionada e aplicação tópica de flúor. Além de toda a equipe de saúde, deve-se 

contar com a participação de um Nutricionista do NASF para realizar orientações sobre 

as dietas recomendáveis para se manter uma saúde bucal equilibrada, assim como 

também o índice glicêmico controlado. Essas ações devem ser realizadas rotineiramente 

toda semana na UBS e avaliada mensalmente.  

Foi proposto um plano operativo, conforme quadro 1. 

Quadro 1: Plano de Intervenção para o controle da saúde bucal dos pacientes 

diabéticos.  

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Ausência do 

paciente diabético 

na UBS para 

avaliação da 

Realizar a busca 

ativa de 

pacientes 

diabéticos.  

 Realizar o acolhimento 

do paciente diabético e 

encaminha-lo ao consultório 

odontológico. 

 Melhorar o 

acolhimento na 

UBS. 

 Capacitar 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde; 

Equipe de ESF. 



saúde bucal.  Sensibilizar o paciente, 

família e/ou cuidador sobre a 

importância da manutenção da 

saúde. Início da atividade: 

setembro de 2019, a atividade 

será mantida de caráter 

permanente. 

profissionais para 

facilitar o 

atendimento dos 

usuários. 

 Rodas de conversas 

e atividades 

recreativas. 

Baixo nível de 

informação sobre 

a relação do 

Diabetes com a 

saúde bucal.  

Conscientizar a 

população sobre 

a importância da 

saúde bucal no 

controle do 

índice 

glicêmico. 

 Informar a população sobre os 

riscos e os meios de 

prevenção da doença 

periodontal em pacientes 

diabéticos. Início da 

atividade: setembro de 2019, 

a atividade será mantida de 

caráter permanente. 

 Campanhas 

educativas; 

 Reunião com 

grupos de 

diabéticos sobre 

as dúvidas mais 

frequentes; 

 Capacitação de 

cuidadores.  

Secretaria 

Municipal de 

Saúde; 

Equipe de ESF. 

Dificuldade de 

mudanças do 

estilo de vida dos 

pacientes 

diabéticos. 

Melhorar a 

adesão do 

diabético ao 

plano de 

tratamento 

odontológico. 

 

 Promover o acompanhamento 

de forma individual e em 

grupo de cada diabético por 

toda a equipe em médio 

prazo. Início da atividade: 

setembro de 2019, a atividade 

será mantida de caráter 

permanente. 

 Palestras sobre a 

alimentação 

saudável e saúde 

bucal; 

 Atendimento 

odontológicos em 

grupo. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde; 

Equipe de ESF; 

NASF. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste projeto de intervenção acredita-se que o mesmo possa ser 

aplicado como forma de educação permanente na equipe de saúde do PS Santo Antônio 

no município de Nossa Senhora dos Remédios-PI, buscando um ambiente de trabalho 

com mais eficiência, equidade e integralidade. Possibilitando que os profissionais 

possam agir com um atendimento de forma mais humana e manter o ambiente de 

trabalho mais organizado para que assim ocorra com mais frequência a participação de 

toda a comunidade.  
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