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O tratamento com implantes osseointegrados tem se mostrado previsível para pacientes considerados 
saudáveis. Por outro lado, doenças sistêmicas específicas como o diabetes mellitus podem trazer 
resultados duvidosos e pouco previsíveis. O diabete mellitus é uma doença que, entre outras coisas, 
compromete todo o processo de cicatrização, formação e remodelamento ósseo. Tornando-se uma 
condição sistêmica a ser considerada no tratamento com implantes dentais. Assim, este trabalho visa 
fazer uma revisão da literatura pertinente sobre a influência do diabetes na implantodontia.
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INTRODUÇÃO

O edentulismo, tanto parcial como total, é 
um problema que acomete uma grande porcenta-
gem da população. Sua prevalência aumenta nos 
pacientes idosos que, por sua vez, apresentam um 
maior número de desordens sistêmicas. 

A aplicabilidade e previsibilidade dos implan-
tes osseointegrados em pacientes saudáveis têm sido 
estudadas extensivamente (Brånemark et al., 1977; 
Adell et al., 1981; Adell et al., 1990; Lekholm et 
al., 1994; Nevins, Langer 1993), exibindo taxas de 
sucesso de 78% a 97% ao longo de até 15 anos de 
acompanhamento. Embora o tratamento de pacientes 
saudáveis tenha se mostrado previsível, a osseoin-
tegração permanece duvidosa para os pacientes 
com problemas sistêmicos, como, por exemplo, o 
diabetes. Esse fato ocorre principalmente pela falta de 

informações científicas para determinar a influência 
das doenças sistêmicas sobre a osseointegração.

O diabetes mellitus é uma síndrome crônica 
causada pela alteração da secreção de insulina 
(diabetes tipo I), ou pela resistência dos tecidos a 
insulina (diabetes tipo II), tendo como conseqü-
ências o aumento da concentração da glicose no 
sangue e a alteração no metabolismo dos lipídios 
(Mealey, 2000). Complicações sistêmicas do 
diabetes incluem cegueira (retinopatia), doença 
renal (nefropatia), problemas cardíacos devido a 
acidentes vasculares, maior prevalência da doença 
periodontal, entre outras (Goodson, Hunt, 1979; 
Cianciola et al., 1982; Pilatti et al., 1997). Com-
plicações em longo prazo têm sido relacionadas 
ao aumento da glicose sangüínea e à família de 
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moléculas irreversíveis chamadas de produto final da 
glicolisação avançada (AGEs) (Vlassara et al., 1986). 
As AGEs se acumulam por anos causando alterações 
no colágeno e proteoglicanas da matriz extra-celular 
(Laney et al., 1994; Vlassara et al., 1986). O diabetes 
também provoca alterações na função leucocitária, 
debilitando o processo inflamatório. Todas essas ma-
nifestações acabam comprometendo o processo de 
cicatrização dos pacientes diabéticos, bem como a 
formação e remodelamento ósseos (Weiss et al., 1981). 
Assim, o objetivo desse trabalho constitui na revisão 
da literatura pertinente à influência do diabetes sobre 
a osseointegração de implantes dentais.

REVISÃO DE LITERATURA
Com o objetivo de facilitar a leitura e a compreen-

são, esta revisão de literatura foi dividida em trabalhos 
realizados em animais e humanos.

ESTUDOS EM ANIMAIS
Takeshita et al. (1997) estudaram a influência do 

diabetes mellitus na interface osso-implante de hidróxia-
patita. Foram utilizados 40 ratos machos, divididos em 
dois grupos: diabético induzido (30 ratos) e controle (10 
ratos). Os animais receberam implantes de hidróxiapatita 
(HA) densa de 1,5x1,0mm abaixo do joelho. Os autores 
observaram, no grupo controle, um completo contato do 
tecido ósseo cortical com o parafuso de implantação, e 
na área medular esse foi envolvido por um osso lamelar. 
No grupo diabético induzido,  o implante foi parcialmente 
circundado por osso compacto. Na região medular, o 
implante foi envolvido por uma fina camada de osso la-
melar. A histometria do grupo controle mostrou percentual 
de contato osso/implante (96%) estatisticamente maior 
que o grupo diabético induzido (69,7%). A espessura e a 
área de contato osso-implante também foram superiores 
no grupo controle. Na região de osso cortical quase não 
houve diferenças entre o controle e o diabético induzi-
do, entretanto, a osseointegração na região medular foi 
prejudicada no grupo teste, quando comparado ao grupo 
controle. Com isso, os autores sugeriram que a condição 
óssea da área receptora do implante é um importante 
fator a ser analisado durante a instalação dos mesmos em 
animais diabéticos.

Yama et al. (1997) compararam a quantidade da 
formação óssea e sua distribuição ao redor de implantes de 

hidroxiapatita instalados em animais diabéticos e sadios. 
Foram empregados dez ratos divididos em grupo controle 
e teste (diabetes induzida). Implantes de 1,5x1,0mm de 
hidroxiapatita (HA) foram instalados 10mm abaixo do 
joelho e os animais sacrificados 28 dias após a instalação 
de implantes. Em ambos os grupos, a formação óssea 
ocorreu da superfície dos implantes de hidroxiapatita para 
o endósteo, periósteo ou medular óssea. Na região lateral 
do implante (longe do endósteo e periósteo), observou-se 
uma menor formação óssea no grupo controle, já no grupo 
teste a formação óssea foi praticamente suprimida. Esses 
resultados indicaram que a formação óssea ao redor dos 
implantes de HA foi comprometida pelo diabetes, princi-
palmente na área distante do endósteo e periósteo.

Em continuação ao estudo de Takeshita et al. 
(1997) e Yama et al. (1997), Takeshita et al. (1998) 
avaliaram a diferença de formação óssea ao redor de 
implantes de titânio de 1,5x1,0mm inseridos em ambas 
as tíbias. Foram usados 48 ratos, divididos igualmente 
em um grupo controle e teste (diabetes induzida). Os 
animais foram sacrificados 7, 28, 56, ou 84 dias após 
a instalação dos implantes. Amostras de sangue foram 
coletadas para verificação do diabetes, através do teste 
da glicose oxidase, antes da cirurgia e no dia do sacri-
fício. Cortes histológicos com espessura de 30µc foram 
analisadas quantificando-se a porcentagem do contato 
ósseo com o implante. A avaliação quantitativa mostrou 
que o grupo controle apresentou maior porcentagem de 
contato, espessura e área óssea, quando comparado ao 
teste. Em conseqüência, o presente estudo sugere que 
o diabetes descontrolado pode prejudicar a formação 
óssea ao redor de implantes osseointegrados.

Nevins et al. (1998) analisaram o processo de 
cicatrização óssea em ratos diabético-induzido. Para 
o estudo foram utilizados 20 animais machos que 
foram divididos em grupo teste (diabetes induzida) e 
grupo controle (animais sadios). Cada animal recebeu 
três implantes Plasma-Spray (TPS) de 2x1mm na tíbia 
direita sendo sacrificados em dois períodos experi-
mentais, 28 e 56 dias após a cirurgia. Foram obtidos 
cortes histológicos não descalcificados pela técnica 
de Donath, Breuner (1982) e os parâmetros analisados 
foram a densidade óssea medular, a porcentagem de 
contato osso implante e o contato ósseo medular. Os 
autores não encontraram diferenças significativas na 
densidade óssea medular entre os grupos e períodos. 
Entretanto, a porcentagem de contato osso-implante 
foi significantemente menor para os animais do grupo 
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diabético em ambos os períodos. Portanto, o diabetes 
influenciou negativamente a osseointegração ao redor 
de implantes TPS em ratos.

Fiorellini et al. (1999) avaliaram a influência do 
diabetes controlado com insulina no processo de ci-
catrização óssea ao redor de implantes dentais. Neste 
estudo foram utilizados dez ratos que foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos. No grupo teste foi 
realizada administração de STZ 70mg/Kg intraperito-
neal para a indução do diabetes, sendo considerados 
diabéticos os animais com nível glicêmico maior que 
350mg/dl. Os outros cinco animais foram incluídos no 
grupo controle permanecendo saudáveis. Os animais 
diabéticos receberam injeções diárias de insulina para 
controle da glicose sangüínea, que foi monitorada pelo 
método da glicose oxidase. Cada animal recebeu a ins-
talação de três implantes com superfície plasma spray 
de titânio (TPS) de 2x1mm na tíbia direita. Após 28 dias 
da cirurgia, os ratos foram sacrificados Os espécimes 
não descalcificados foram obtidos para análise histo-
métrica do tecido ósseo ao redor dos implantes. Todos 
os animais do grupo teste apresentaram uma taxa de 
glicemia média de 510±58.1mg/ml após a administra-
ção de estreptozotocina. No momento da instalação 
dos parafusos (após o início da administração diária de 
insulina), a média glicêmica foi de 194±88.6mg/dl e no 
sacrifício foi de 145±64.4mg/dl. Dentro dos parâmetros 
analisados, os autores encontraram uma maior densida-
de óssea, porém, um menor contato do osso medular 
com o implante para o grupo teste, quando comparado 
ao controle. De acordo com os resultados, os autores 
sugeriram que o diabetes controlado ainda pode ser 
um fator de risco para o sucesso dos implantes, pois o 
uso de insulina não restaura todas as funções alteradas 
pelo diabetes.

Gerritsen et al. (2000) estudaram o efeito do diabe-
tes mellitus sobre a resposta tecidual da epiderme e do 
tecido ósseo em implantes transepiteliais ancorados no 
tecido ósseo de coelhos. Foram utilizadas 28 fêmeas que 
foram divididos em dois grupos com 16 animais cada. O 
diabetes mellitus foi induzido através da administração 
de aloxana monohidratada (100mg/Kg) na veia lateral 
da orelha. Após a injeção, os animais receberam glicose 
a 5% para beber durante as primeiras 24 horas com a 
finalidade de prevenir a hipoglicemia. A confirmação do 
diabetes ocorreu no terceiro dia após a administração 
de aloxana em 12 animais, sendo que todos eles per-
maneceram diabéticos por todo o experimento. Foram 

inseridos 48 implantes na diáfase das tíbias esquerda 
e direita próxima ao ângulo do joelho. Cada animal 
recebeu dois implantes de titânio (Ti) e dois implantes 
com superfície tratada com fosfato de cálcio. Os coelhos 
foram radiografados no momento da cirurgia e após 12 
semanas. Inspeção clínica do tecido periimplantar foi 
realizada na 4a, 8a e 12a   semanas após a cirurgia. Os 
animais foram sacrificados 20 semanas após a instala-
ção dos implantes e as tíbias preparadas para análise 
histológica. A análise no microscópio óptico mostrou 
não haver diferenças em relação ao tecido mole entre os 
animais diabéticos e controle. Na região cortical, o osso 
estava em íntimo contato com o implante em ambos 
os grupos. No controle, os implantes com superfície de 
fosfato de cálcio mostraram um maior crescimento da 
cortical óssea para a região medular, porém este fato 
não foi observado no grupo diabético. A densidade 
óssea foi estatisticamente menor nos animais diabéticos 
para ambos os tipos de implantes. Entretanto, esse fe-
nômeno não foi observado em áreas que não sofreram 
trauma cirúrgico. O diabetes não influenciou negativa-
mente a osseointegração quando os implantes foram 
instalados em osso cortical. Esse fato se deve a uma boa 
estabilidade primária obtida nesse tipo de osso. Assim, 
os autores sugeriram que a instalação de implantes em 
diabéticos não é uma contra-indicação quando existe 
uma ótima ancoragem em osso cortical.

McCracken et al. (2000) analisaram a resposta 
óssea em ratos diabéticos frente à instalação de im-
plantes de liga de titânio (Ti-6Al-4V). Foram utilizados 
32 ratos machos. Dezesseis desses animais receberam 
dose única de estreptozotocina (65mg/kg) cinco dias 
antes da cirurgia. Amostra de urina foi coletada para 
confirmar o diabetes. Os animais dos grupos controle 
e teste receberam implantes de 8x1,5mm na tíbia. Os 
ratos foram sacrificados em período único de 14 dias 
após a instalação do implante, sendo que amostras 
sangüíneas durante o experimento foram coletadas 
para verificação da glicose, osteocalcina e fosfatase 
alcalina. Os parâmetros histométricos analisados fo-
ram o percentual de contato ósseo/implante, volume 
ósseo e freqüência de contato ósseo formado em cinco 
regiões. Os animais do grupo diabético apresentaram 
uma taxa de contato ósseo/implante menor (16,2%) 
que o controle (24,5%). Em relação ao volume ósseo, 
de maneira surpreendente, o valor foi de 25% para os 
animais diabéticos e 6,2% para o controle. A medida 
de osteocalcina foi menor para os animais diabéticos 
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quando comparado aos controles, contudo a fosfatase 
alcalina revelou-se superior nos animais diabéticos. 
Em resumo, as áreas onde o contato ósseo foi menor 
no momento da cirurgia como na região medular, a 
osseointegração mostrou ser maior no grupo controle. 
Entretanto, na região de osso cortical, não houve dife-
rença entre os grupos controle e o diabético.

Giglio et al. (2000) avaliaram a influência do dia-
betes no reparo ósseo frente à colocação de implantes 
laminados em ratos diabéticos e sadios. Para o estudo 
foram utilizados 40 ratos machos divididos em dois 
grupos. O diabetes foi induzido por meio de injeção 
intraperitoneal de estreptozotocina (65mg/kg). Após 
dois dias, uma amostra sangüínea foi coletada para 
verificação da glicose, sendo considerados diabéticos os 
animais com glicemia superior a 180mg/dl. Os animais 
dos grupos teste e controle receberam a instalação de 
implantes de 6x1x0,1mm na tíbia direita 20 dias após a 
indução do diabetes. Os animais foram sacrificados 14 e 
30 dias após a instalação dos implantes. Os parâmetros 
histométricos analisados foram porcentagem de contato 
osso/implante e volume do tecido ósseo periimplantar. 
O peso dos animais diabéticos foi significantemente 
menor do que os ratos controle (33% e 26%), respecti-
vamente, para os períodos de 14 e 30 dias. Em relação 
a glicose sangüínea, os ratos diabéticos tiveram um 
aumento de 125% e 151%, respectivamente, nos perí-
odos de 14 e 30 dias, quando comparado ao controle. 
A análise histométrica revelou menor porcentagem de 
osseointegração para o grupo diabético em relação 
ao controle em ambos os períodos 14 e 30 dias (40% 
e 42% respectivamente, P<0,001). O volume de osso 
novo formado foi maior no grupo diabético aos 14 dias 
e menor aos 30 dias. Os autores concluíram que houve 
um retardo no reparo ósseo nos animais diabéticos em 
relação à qualidade e à quantidade do tecido ósseo 
formado. 

Siqueira (2000) avaliou a influência do diabetes 
mellitus no reparo ósseo de implantes metálicos de 
titânio instalados em ratos. Foram utilizados 34 ratos 
machos, divididos em  grupo controle (10), grupo dia-
bético (12) e grupo diabético tratado com insulina (12). 
O diabetes foi induzido por aloxana (42 mg/Kg i.v.) O 
controle do diabetes foi feito por meio da injeção de 
duas unidades de insulina por dia. A insulinoterapia 
iniciou-se no 2o ou 10o dia após a injeção de aloxana. 
Implantes cilíndricos de titânio (usinados e jateados) 
foram inseridos nas tíbias direita e esquerda dos animais 

no dia seguinte à injeção de aloxana. Os animais foram 
sacrificados no 10o e 21o dia após a cirurgia. Os parâme-
tros avaliados foram biomecânicos (torque reverso para 
remoção), análise histológica e histomorfométrica do 
conjunto osso-implante à microscopia de luz e análise 
ultra-estrutural da interface à microscopia eletrônica de 
transmissão. Os valores de torque entre os implantes 
usinados ou jateados nos animais diabéticos, controle 
e diabéticos controlados não apresentaram diferenças 
estaticamente significante. Observaram-se diferenças 
morfológicas à microscopia de luz, do conjunto osso-
implante entre os grupos controle e diabético, 21 dias 
após a cirurgia. A análise histométrica indicou redução 
significativa do crescimento ósseo e da superfície de 
contato osso-implante nos animais diabéticos, com-
parando-se com seus respectivos controles. A análise 
ultra-estrutural por meio de microscopia eletrônica de 
transmissão, revelou a presença de células semelhantes 
a condrócitos na interface tecido ósseo e implante em 
animais diabéticos, sugerindo um retardo no processo 
de regeneração óssea, sendo que o tratamento dos 
animais diabéticos com insulina promoveu correção 
das alterações observadas.

ESTUDOS EM HUMANOS
Rothchild, em 1963, notificou um dos primeiros 

relatos na literatura sobre a reabilitação com implantes 
em pacientes diabéticos. Tratava-se de um caso clínico 
em que a paciente diabética controlada (alimentação e 
insulina), de 65 anos de idade, havia perdido os dentes 
por doença periodontal e cárie. Várias próteses totais 
inferiores já haviam sido confeccionadas para a pacien-
te, sem resultados satisfatórios. Foi então realizado a 
instalação de um implante justa-ósseo na mandíbula 
e uma dentadura fixada nesse implante. Durante um 
acompanhamento de dois anos a paciente relatou con-
forto mastigatório, sendo que a avaliação clínica revelou 
boas condições do tecido mole e do implante. 

Shernoff et al. (1994) realizaram um estudo longi-
tudinal em 100 pacientes do sexo masculino, diabéticos 
tipo II que receberam implantes osseointegrados em 
13 centros médicos. Três diferentes tipos de implantes 
foram usados nos pacientes (Dentsply, Nobelpharma e 
Interpore International). Alguns pacientes foram subme-
tidos à dieta alimentar mais agentes hipoglicemiantes 
ou insulinoterapia, durante um período de 14 dias 
previamente à cirurgia. Após a instalação dos implantes 
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procurou-se manter os níveis glicêmicos em torno de 
140mg/dl ou 200mg/dl duas horas pós prandial. Dois 
implantes em forma de raiz foram colocados na porção 
anterior da mandíbula, mesial ao forame mentonia-
no em cada paciente. Os pacientes foram avaliados 
semanalmente até a 4a semana e mensalmente até a 
colocação da prótese. Após o término do tratamento, 
os pacientes em estudo realizaram visitas em intervalos 
de três meses sendo os seus níveis de glicose avaliados. 
Após o 2º estágio, dois Dentistas não integrantes da 
equipe cirúrgica examinaram os implantes com testes de 
mobilidade através de palpação, percussão e métodos 
radiográficos. Oitenta e nove pacientes completaram a 
fase cirúrgica da pesquisa, sendo que quatro implantes 
falharam na reabertura (2,2%). Nove falhas adicionais 
ocorreram durante o primeiro ano, aumentando o 
percentual para 7,3%. Com esses dados, os autores 
concluíram que o prognóstico para pacientes diabéticos 
tipo II com a utilização dos implantes em forma de raiz 
na região da mandíbula anterior é favorável.

Kapur et al. (1998) realizaram um estudo compa-
rando a eficiência da prótese total convencional (CD) 
com a overdenture (IDO) sobre implantes em pacientes 
diabéticos. Um grupo de 108 pacientes totalmente desden-
tados com o diabetes diagnosticado há pelo menos cinco 
anos, com 50 anos de idade, ou mais, e bom controle 
metabólico com (IT) e sem insulina (NIT) foram selecio-
nados. Os pacientes foram submetidos a uma série de 
exames, questionários e testes antes e após o tratamento. 
Permaneceram 102 pacientes no estudo para iniciar o 
tratamento, destes, apenas 89 finalizaram o tratamento. 
O grupo IDO foi composto de 52 pacientes, para permitir 
comparações entre o subgrupo IT e NIT. De cada cinco 
pacientes, dois foram destinados aleatoriamente para o 
grupo (CD) e três para o grupo (IDO). Os pacientes do 
grupo CD receberam uma nova prótese total superior e 
uma inferior, sendo que os do grupo IOD receberam dois 
implantes na mandíbula, uma nova prótese total superior e 
uma nova overdenture barra-clips inferior. Após o término 
do tratamento, os pacientes foram examinados a cada seis 
meses por um período de 18 meses. Nenhum caso de 
insucesso relacionado à perda de implante foi registrado. 
O grupo CD apresentou seis falhas, devido à insatisfação 
dos pacientes, enquanto o grupo IOD apresentou apenas 
um. Considerando os resultados obtidos, a instalação de 
overdentures em pacientes diabéticos insatisfeitos com 
suas prótese totais, foi uma modalidade de tratamento 
bem sucedida.

Askary et al. (1999), em um artigo de revisão, re-
portam as causas de insucesso dos implantes. O diabetes 
mellitus, dentre outros, aparece como uma desordem 
de risco relativo, que poderia causar o insucesso dos 
implantes. O diabetes não afeta diretamente a falha 
dos implantes dentais, já que pacientes diabéticos bem 
controlados não apresentam grandes diferenças quando 
comparados à população geral. Contudo, o diabético 
não controlado apresenta problemas na circulação 
periférica, de cicatrização, e também maior risco de 
infecção cirúrgica. O controle metabólico, portanto, 
seria primordial para a indicação de tratamento com 
implantes osseointegrados em pacientes diabéticos.

Balshi, Wolfinger (1999) realizaram um estudo 
retrospectivo após a instalação de 227 implantes Brå-
nemark em 34 pacientes diabéticos com bom controle 
metabólico. A população do estudo constituiu de 17 
mulheres e 17 homens, com idade variando de 34 a 79 
anos de idade. No 2º estágio cirúrgico, 214 implantes 
apresentaram osseointegração, com um índice de sobre-
vivência de 94,3%. A restauração final foi realizada em 
177 implantes, sendo que destes, apenas um foi perdido. 
Embora os resultados pareçam encorajadores, os autores 
relatam que a otimização da colocação de implantes 
em pacientes diabéticos deve ser realizada através 
de um bom exame, compreendendo uma detalhada 
história de saúde. Caso o controle metabólico não seja 
satisfatório, torna-se necessário adiar o tratamento com 
implantes até o momento em que o paciente alcance 
os níveis glicêmicos desejados. A administração de 
antibiótico deve ser considerada para prevenir futuras 
complicações sistêmicas. Outros agravantes, como o 
fumo, devem ser considerados em pacientes diabéti-
cos. Assim, o exame inicial é fundamental para que se 
ofereça uma adequada opção de tratamento.

Olson et al. (2000) reportaram resultados de cinco 
anos de acompanhamento de implantes instalados em 
diabéticos tipo II. No primeiro ano, a taxa de sucesso 
foi de 92,7% para 178 implantes colocados em 89 pa-
cientes. A média de idade dos pacientes na instalação 
dos implantes foi de 62,7 anos. O diabetes foi contro-
lado antes da cirurgia através de alimentação, agentes 
hipoglicemiantes e insulina. Aproximadamente 14 dias 
previamente à instalação dos implantes, os pacientes 
foram monitorados através da concentração da glicose 
plasmática sangüínea e hemoglobina glicosada. Foi 
realizado tratamento com o objetivo de manutenção 
da glicose sangüínea próxima à recomendada pela 
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Associação Americana de Diabetes (≤140mg/dl em 
jejum ou ≤200mg/dl pós prandial). Cada centro médico 
optou por 1 de 3 sistemas de implantes: 72 implantes/36 
pacientes – Paragon Implant Company, 42 implantes/21 
pacientes-titânio puro Nobel Biocare, 64 implantes/32 
pacientes – plasma spray Interpore Corporation. No 
primeiro estágio da cirurgia, cada paciente recebeu 
dois implantes na mandíbula, seguindo o protocolo 
preconizado pelos fabricantes. O estado médico do 
paciente foi avaliado semanalmente até a 4a semana 
após a cirurgia e a partir desse momento, mensalmente, 
até a instalação da prótese. O 2o estágio da cirurgia foi 
realizado quatro meses após a colocação dos implantes. 
Cada paciente recebeu uma prótese total superior e uma 
overdenture inferior. Os pacientes foram agendados 
para avaliação aos 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 
e 60 meses após a instalação da prótese. Os parâmetros 
medidos e avaliados foram: mobilidade do implante, 
inflamação periimplantar, nível tecidual medido em 
relação ao topo do pilar, profundidade de bolsa, pre-
sença de placa e cálculo. As variáveis nível de glicose 
sangüínea, hemoglobina glicosada, idade do paciente, 
duração do diabetes em anos, tratamento diabético no 
início (insulina, hipoglicemiante e dieta), história de 
fumo e altura do implante também foram analisadas. 
A satisfação do paciente foi avaliada através de um 
questionário completo aos 6 e 60 meses. A falha do 
implante foi detectada através do teste de mobilidade 
clínica. Dezesseis (9%) dos 178 implantes falharam por 
motivo de mobilidade. Os resultados mostraram que 
o tamanho do implante e o período da instalação do 
diabetes foram significantes em relação ao índice de 
perda. Em relação ao tipo de implante, a taxa de falha 
para o titânio comercialmente puro (Ticp) foi de 9,5%, 
titânio plasma spray (TPS) 6,3% e liga de titânio 11,1% 
não sendo estatisticamente significante. Os pacientes 
também relataram ótima aceitação do tratamento reabi-
litador. Assim, a instalação de implantes na mandíbula 
anterior em pacientes diabéticos tipo II mostrou ser um 
tratamento seguro.

Fiorellini, Nevins (2000) realizaram um estudo 
sobre pacientes diabéticos relatando suas complicações 
sistêmicas, tais como, doença microvascular, cardio-
vascular, retinopatia, nefropatia e neuropatias. Essas 
alterações são exacerbadas com a descompensação 
metabólica, ou seja, aumento da glicose sangüínea. 
Os autores ainda enfatizaram as variações na formação 
óssea como inibição na formação da matriz de coláge-

no, alterações na síntese de proteínas, crescente tempo 
de mineralização osteóide, redução no turnover ósseo, 
diminuição no número de osteoblastos e osteoclastos, 
redução na produção de osteocalcina. Todos esses 
fatores associados poderiam contribuir para alterações 
no reparo ósseo durante o período de osseointegração. 
Entretanto, o tipo do diabetes, idade de instalação, 
taxa de glicose sangüínea, nível da hemoglobina gli-
cosada, história da perda dental (periodontite), história 
de cicatrização ruim, número de dentes perdidos e 
paciente fumante são fatores que podem ajudar ou não 
a escolha do tratamento com implantes em pacientes 
diabéticos.

Hamada et al. (2001) avaliaram a eficácia da troca 
de próteses totais por overdentures sobre implantes e 
próteses totais em pacientes desdentados totais diabé-
ticos tipo II, em relação à ingestão de nutrientes. Para 
isso foram selecionados 89 pacientes com bom con-
trole metabólico do diabetes. Trinta e sete pacientes 
receberam dentaduras e 52 receberam overdentures 
colocados sobre dois implantes na região de caninos. 
Os autores não encontraram diferenças alimentares 
entre os pacientes que receberam implantes e os que 
receberam apenas dentadura. A troca da prótese em 
pacientes idosos por prótese total convencional ou 
overdentures sobre implantes não é sinônimo de um 
melhor alimentação. Assim, é necessário ponderar 
as indicações de implantes ou novas dentaduras para 
pacientes com comprometimento sistêmico.

DISCUSSÃO
O interesse em estudar a influência do diabetes 

sobre a instalação de implantes tem sido relatada na 
literatura há quase 30 anos (Rothchild, 1963). Essa 
preocupação ocorre em função das alterações promo-
vidas pelo diabetes, tais como: diminuição da formação 
óssea, anormalidades na biossíntese da cartilagem e 
proteoglicanas, alteração no padrão de mineralização 
óssea, inibição da produção de colágeno e atraso na 
cicatrização de ferida (Rosholt, Hegarty, 1981; Shernoff 
et al., 1994; Spanheimer, 1988).

Apesar dos problemas, o prognóstico de implantes 
osseointegrados instalados na região compreendidas 
entre os dois forames mentuais da mandíbula em pa-
cientes diabéticos tipo II demonstrou ser semelhante a 
pacientes sadios por Shernoff et al.  (1994), apresentan-
do índice de sucesso no primeiro ano de 92,7%. Esses 
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resultados foram corroborados por Kapur et al. (1998) 
que reportaram alto índice de sucesso em overdentures 
suportadas por implantes.

Takeshita et al. (1997) encontraram uma grande 
diferença na quantidade de osso formado nos implantes 
instalados em animais diabéticos e sadios. Nos implan-
tes de hidroxiapatita (HA) do grupo controle, observou-
se na área medular um completo encapsulado por uma 
camada óssea, havendo algumas células semelhantes a 
osteoblastos se apondo à superfície do cilindro nas la-
cunas osso-implante. Já no grupo diabético, o implante 
foi parcialmente coberto por uma fina camada de osso 
e alguns fibroblastos nas áreas sem contato ósseo. É 
interessante ressaltar que na região cortical não foram 
observadas diferenças significantes entre os grupos. 
Achados semelhantes foram encontrados por Yama et al. 
(1997) que analisaram as regiões de formação óssea ao 
redor dos implantes, mostrando também a importância 
do endósteo e periósteo no processo de osseointegra-
ção, pois o grupo controle apresentou pouca formação 
óssea distante do endósseo e periósteo enquanto o 
grupo diabético, nenhuma formação. 

Em implantes com superfície tratada plasma-spray 
(TPS), Nevins et al. (1998) também reportaram diferen-
ças no processo de cicatrização entre animais sadios e 
diabéticos. Foi observada uma menor porcentagem de 
contato osso-implante, entretanto, a porcentagem de 
volume de formação óssea não se mostrou diferente entre 
os grupos. Em contrapartida, diferentes resultados foram 
relatados por Gerritsen et al. (2000), que não encontra-
ram diferenças significativas na porcentagem de contato 
osso-implante nos animais diabéticos e sadios. Esse fato 
pode explicado em função da área selecionada para 
instalação dos implantes. A influencia do diabetes sobre 
o metabolismo ósseo parece ser mais marcante no osso 
medular do que no cortical (Haider et al., 1993). Assim, 
os resultados de Gerristen et al. (2000) não apresentaram 
diferenças, uma vez que trabalharam com osso cortical, 
diferentemente de Nevins et al. (1998) que instalaram 
implantes em osso tipo medular. Essa hipótese ainda é 
suportada por McCracken et al. (2000) que encontraram 
diferenças na resposta do osso medular e cortical frente 
à instalação de implantes. Os autores relacionaram 
essa diferença com a justaposição do implante com o 
tecido ósseo no momento da cirurgia. A cortical é um 
osso mais compacto, e a medular possui mais espaços, 
proporcionando um menor contato osso-implante na 
região medular no momento da cirurgia.

A influência da insulinoterapia no osseointegra-
ção ainda tem sido tema controverso em estudos com 
animais. Fiorellini et al. (1999) reportaram que adminis-
tração de insulina não foi capaz de manter valores de 
contato osso/implante próximo aos de animais saudá-
veis. Em contrapartida, Siqueira (2000) não encontrou 
diferenças nos valores de torque reverso para a remoção 
do implante em ratos diabéticos, diabéticos controlados 
por insulina e sadios. 

Mesmo com alguns resultados favoráveis nos 
estudos com animais e em pacientes diabéticos con-
trolados, a indicação para o tratamento com implan-
tes osseointegrados deve ser ponderada, avaliando-se 
quais os verdadeiros benefícios que esses pacientes 
receberão. Garret et al. (1998) não encontraram 
diferença na eficácia mastigatória entre pacientes 
diabéticos que receberam overdentures e pacientes 
que receberam prótese total. Em relação à qualida-
de da dieta, Hamada et al. (2001) não encontraram 
diferenças significativas entre os pacientes com pró-
tese total convencional e aqueles com overdentures 
suportadas por implantes. Assim, a indicação do 
tratamento com implantes deve ser realizada para 
pacientes que não estão satisfeitos, como relataram 
Kapur et al. (1999).

Embora dados de alguns estudos longitudinais tenham 
um alto índice de sucesso, certas medidas preventivas 
devem ser realizadas com o objetivo de aumentar o índice 
de sucesso em pacientes diabéticos, como a utilização de 
antibiótico-terapia profilática. A presença do tabagismo 
e alcoolismo deve ser investigada nos sujeitos diabéticos 
candidatos ao tratamento. Além disso, o período de insta-
lação da doença também deve ser observado, uma vez que 
pode sugerir um maior risco, pois a perda de implantes em 
pacientes diabéticos mostrou um alto grau de correlação 
com pacientes que apresentavam a síndrome há mais 
tempo. Caso o controle metabólico não esteja satisfatório, 
torna-se necessário adiar o tratamento com implantes até o 
momento que o paciente consiga obter os níveis glicemicos 
desejados (Balshi, Wolfinger, 1999).

CONCLUSÃO
Os implantes dentários osseointegrados consti-

tuem uma alternativa de tratamento viável para pacien-
tes diabéticos, desde que o controle glicêmico esteja 
próximo ao normal e a área receptora apresente boa 
quantidade e qualidade óssea.
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The osseointegrated implant treatment has been showed high success rate. On the other hand, some systemic disorders 
can delay the osseointegration around titanium implants. Diabetes mellitus is one of the most frequent disorders and 
such disease can impair the wound healing and bone turn over. Thus, the aim of this review is to discuss the literature 
on the influence of diabetes mellitus on dental implants, in order to state a position of such influence.
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