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Introdução: A diabetes é caracterizada pela hiperglicemia do sangue causada pela
deficiência na produção de insulina pelo organismo ou pela ausência de receptores de
glicose necessários.  A doença periodontal é um processo infeccioso que resulta em
uma potente resposta inflamatória, sendo a manifestação bucal mais comum em
pacientes diabéticos mal controlados. Esse trabalho irá relacionar o agravo da doença
periodontal devido ao descontrole do Diabetes Mellitus durante anos sem
acompanhamento médico e odontológico devido.
 Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo descrever relato de caso de paciente
com doença periodontal avançada devido à negligência de tratamento da diabetes por
vinte anos. O objetivo também visa mostrar a relação do descontrole da doença e do
agravo da periodontite além de estabelecer um tratamento adequado. Metodologia: O
método utilizado foi descritivo, onde houve a realização da anamnese contendo o
relato de toda a história médica e clínica, do exame clínico e complementar, do
diagnóstico e do tratamento. O exame clínico foi realizado minuciosamente com o
intuito de saber sobre o grau de controle da doença e se o paciente tem o controle
médico regular para acompanhamento do quadro. A extração dos treze elementos
dentários foi indicada devido ao grau de mobilidade acentuado. Resultados: Os
resultados foram satisfatórios devido a todo o estudo e cuidados clínicos. As instruções
de acompanhamento médico para controle da doença foram passadas e seguidas. A
cirurgia foi realizada em duas sessões, o que permitiu uma melhor recuperação e
conforto para o paciente. Medidas tomadas no pré-operatório como a medição da
glicemia capilar antes da cirurgia e a aferição da pressão arterial foram eficientes para
controle da glicose e da pressão arterial. A profilaxia antibiótica foi realizada pelo
relato do paciente de estar realizando controle da diabetes há pouco tempo. Durante a
cirurgia não houve complicações. O pós-operatório ocorreu de maneira esperada, não
havendo qualquer tipo de imprevisto. A prótese imediata não foi confeccionada devido
à condição financeira do paciente. Após uma semana o paciente retornou para remoção
da sutura e foi observada cicatrização satisfatória, sendo assim, encaminhado após o
prazo de dois meses para a clínica de prótese total, onde a confecção da prótese
encontra-se em andamento. Conclusão: O cirurgião-dentista deve conhecer as
alterações bucais e sistêmicas dos pacientes diabéticos, e preocupar com o controle da
doença. É importante saber que há relação entre a doença periodontal e diabetes, e que
pacientes bem controlados podem ser tratados como pacientes normal.
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