
 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Odontologia 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

 

 
 
 
 
 

Condição Periodontal em pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal em terapia 

substitutiva de hemodiálise 

 
 
 
 
 

Diva Claudia de Almeida 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Mauro Granjeiro 
 

Co-orientador: Profa. Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
 

2011 
 



 

Diva Claudia de Almeida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condição Periodontal em pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal em terapia 

substitutiva de hemodiálise 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Odontologia da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito parcial 
para obtenção do grau de Mestre. Área de 
concentração: Clínica Odontológica 

 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Mauro Granjeiro 
 

Co-Orientador: Profa. Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza 
 
 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
 

Niterói 
 

2011 



 

 

 

    
   A447    Almeida, Diva Claudia 
                         Status periondontal em pacientes portadores de doença                            
                renal crônica terminal em terapia substitutiva de   
                hemodiálise/ Diva Claudia de Almeida; orientador: Prof. Dr.  
                José Mauro Granjeiro . – Niterói: [s.n], 2011. 
                   
                       125f. : il. 
                       Dissertação( Mestrado em Clínica Odontológica) –                              
                Universidade Federal Fluminense - 2011 
                        
                      1. Tratamento dentário 2. Periodontia. 3. Doença renal. I. 
                  Granjeiro, José Mauro. II. TÍTULO 
                                                                                 
                                                                                    CDD 617.6 

 

 

 

 

  



 

 
DIVA CLAUDIA DE ALMEIDA 

 
 
 

CONDIÇÃO PERIODONTAL EM PACIENTES PORTADORES DE 
DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL EM TERAPIA 

SUBSTITUTIVA DE HEMODIÁLISE 
 
 

ORIENTADOR: Prof. Dr. José Mauro Granjeiro 

Co-Orientador: Profa. Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza 
 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em  
Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre. Área de concentração: 
Clínica Odontológica 
 

 
 
 

Aprovado em _____ de ____________ de ______ 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Prof. Dr. José Mauro Granjeiro  
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 

Profa. Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza  
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 

Prof. Dr. Walter Augusto Soares Machado  
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ 

 
 

Niterói 
2011 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico às pessoas que sofrem de doença renal crônica, especialmente 

as submetidas à terapia de diálise. Que este estudo possa, de alguma 

forma, contribuir para melhor qualidade de saúde desses pacientes. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu orientador, Dr. José Mauro Granjeiro, a quem admiro muito, um 

exemplo de Mestre a ser seguido; por me aceitar no meio do caminho e acreditar no 

meu potencial, apoiar e ajudar de modo inestimável em todas as etapas deste 

estudo. Pela sua gentileza, paciência e dedicação sem igual nos ensinamentos 

ministrados; inclusive de madrugada pelo Skype. As suas palavras de ânimo, força, 

otimismo e incentivo, nos momentos difíceis, me confortaram, ajudaram e 

encorajaram a seguir em frente. 

A minha co-orientadora, Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza, com sua visão 

de Mestre, confiou na minha capacidade em elaborar este estudo, estendendo-me a 

mão acolhedora no meio do caminho. E por sua dedicação e empenho, cujos 

valiosos ensinamentos muito contribuíram para a minha formação. 

Ao Dr. Cresus Vinicius Depes de Gouvea, diretor da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal Fluminense, mais do que um ex-professor, um amigo no 

momento em que precisei. 

Ao Dr. Walter Augusto Soares Machado, por seu apoio e incentivo, os quais 

foram o ponto de partida que me impulsionou e levou à realização deste estudo.  

A Mestre Dra. Fátima Regina Veiga Tostes, pelo seu entusiasmo, incentivo e 

tempo dispensado nos ensinamentos de nefrologia, importantes e necessários para 

a realização deste estudo. 

Aos diretores técnicos, equipe médica e de enfermagem das Clínicas de Diálise 

Pro-Nephron, GAMEN e CNC, por permitirem a realização da etapa clínica deste 

estudo; pelo apoio, ajuda e paciência dispensados. 

Ao nefrologista, Dr. Augusto Leony, por sua credibilidade, confiança e ajuda 

que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo.  



 

Aos pacientes que gentilmente participaram deste estudo, sem os quais seria 

impossível realizá-lo. 

Aos amigos, que entenderam as muitas ausências e afastamentos, apoiando, 

incentivando e torcendo por mim. 

Ao meu filho, Felipe de Almeida Marques, por sua compreensão e apoio nas 

muitas ausências maternas em que não pude lhe dispensar atenção e carinho.   

A Deus, por permitir a realização de um sonho, um objetivo e uma conquista. 



 

SUMÁRIO 

 

Lista de ilustrações ……...…………………………………………………………  

Lista de abreviaturas ………………………………………………………………  

Resumo ……………………………………………………………………………..  

Abstract ……………………………………………………………………………..  

1. Introdução ................................................................................................... 15 

2. Revisão de Literatura .................................................................................. 17 

2.1. Função Renal ...................................................................................... 17 

2.2. Doença Renal Crônica ........................................................................ 18 

2.3. Classificação e Características da DRC ............................................. 19 

2.4. Causas da DRC ................................................................................... 20 

2.5. Progressão da DRC ............................................................................. 21 

2.6. Consequências da Progressão da DRC .............................................. 22 

2.6.1 Disfunção Imune em DRC ............................................................. 24 

2.6.2. Inflamação e DRC ........................................................................ 25 

2.6.3. Hiperparatiroidismo ...................................................................... 27 

3. Doença Periodontal .................................................................................... 29 

3.1. Etiopatogenia da Periodontite .............................................................. 29 

3.2. Periodontite e Inflamação .................................................................... 30 

3.3. Doença Periodontal e Doenças Sistêmicas ......................................... 31 

3.4. Doença Periodontal e Doença Renal Crônica .................................... 33 

4. Objetivos .................................................................................................... 39 

5. Material e Métodos ..................................................................................... 40 

5.1. Amostra ................................................................................................ 40 

5.2. Seleção ................................................................................................ 41 

5.3. Coleta de Dados .................................................................................. 43 

5.3.1. Anamnese .................................................................................... 43 

5.3.2. Exames Clínicos Periodontais ..................................................... 43 

6. Análise Estatística ...................................................................................... 47 

  



 

7. Resultados ................................................................................................. 48 

7.1. Análise da Característica da Amostra .................................................. 48 

7.2. Análise do Status de Higiene Bucal ..................................................... 50 

7.3. Análise do Status de Saúde Bucal ...................................................... 56 

7.4. Análise do Status Periodontal .............................................................. 69 

8. Discussão ................................................................................................... 79 

9. Conclusão .................................................................................................. 94 

Referências Bibliográficas............................................................................... 95 

Anexos............................................................................................................ 106 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Tabela 1. Nível de escolaridade 48 

Tabela 2. Classificação socioeconômica 49 

Tabela 3. Atividade profissional 49 

Gráfico 1. Pacientes que receberam instrução de técnica de escovação dentária  

50 

Gráfico 2. Meios utilizados para a higiene dental 51 

Gráfico 3. Frequência diária em que é realizada a escovação dentária 52 

Gráfico 4. Momento em que é realizada a escovação dentária 53 

Gráfico 5. Frequência diária de uso do fio dental 54 

Gráfico 6. Frequência de efetividade do uso do fio dental 54 

Gráfico 7 Momento de uso do fio dental após refeições 55 

Gráfico 8. Tipo de serviço odontológico procurado 56 

Gráfico 9. Percepção de sangramento gengival 57 

Gráfico 10. Percepção do momento de sangramento gengival 57 

Gráfico 11. Realização de tratamento periodontal relacionado ao número de 

indivíduos 

 

58 

Gráfico 12. Situação em que procura o dentista relacionado ao número de 

indivíduos 

 

59 

Gráfico 13. Período de tempo entre a última consulta e o momento do estudo  

59 

Gráfico 14. Motivo da última consulta dentária relacionada à quantidade de 

indivíduos 

 

60 

Gráfico 15. Autopercepção da saúde bucal relacionada à quantidade de indivíduos  

61 

Gráfico 16. Motivo para autoclassificação da saúde bucal 62 

Gráfico 17. Demonstra interesse em cuidar da saúde bucal 63 

Gráfico 18. Acreditam que a saúde bucal pode melhorar 63 

Gráfico 19. Motivo para cuidar ou não dos dentes 64 

  



 

Gráfico 20. Fatores relacionados à melhora ou não da saúde bucal 65 

Gráfico 21. Análise de dentes presentes 66 

Gráfico 22. Análise de dentes perdidos 67 

Gráfico 23. Percepção de alteração dentária após terapia de hemodiálise 68 

Gráfico 24. Alterações dentárias percebidas após terapia de hemodiálise 68 

Gráfico 25. Prevalência de placa dental 69 

Gráfico 26. Prevalência de cálculo dental 70 

Gráfico 27. Prevalência de inflamação gengival 71 

Gráfico 28. Prevalência de sangramento à sondagem 72 

Gráfico 29. Análise da profundidade de sondagem 73 

Gráfico 30. Análise da perda de inserção clínica 74 

Gráfico 31. Extensão da periodontite: localizada ou generalizada 75 

Gráfico 32. Análise do índice periodontal geral 76 

Gráfico 33. Severidade da periodontite em relação ao tempo de hemodiálise. Teste 

de correlação de Spearman 

 

77 

Gráfico 34. Extensão da periodontite em relação ao tempo de hemodiálise. Teste 

de correlação de Spearman 

 

77 

Gráfico 35. Correlação entre nível de instrução superior e prevalência da 

periodontite. Teste de correlação de Spearman 

 

78 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGEs Produto final da glicação avançada 

CaR Receptor sensível ao cálcio  

C3  

CIOMS Conselho de Organizações Internacionais de Ciências 
Médicas 

DCV Doenças cardiovasculares  

DM Diabete mellitus  

DP Doença periodontal  

DRC Doença renal crônica 

DRCT Doença renal crônica terminal  

DUBDH Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

EAS Exame de urina 

Ext Extensão  

FGF Fator de crescimento de fibroblastos 

GN Glomerulonefrite 

HÁ Hipertensão arterial  

HD Hemodiálise  

HDL Lipoproteína de alta densidade 

HE Hiporresponsividade da eritropoiese  

HIV Vírus da imunodeficiência humana 

IC Índice de cálculo dental 

IFN Interferon 

IFN – γ Gama interferon  

IG Índice gengival  

IgA Imunoglobulina A 

IgG Imunoglobulina glicada 

IgM Imunoglobulina M 

IGM Índice Gengival Modificado  

IL-1 Interleucina-1 

IL-1 α  Interleucina-1 alfa  

IL-1 β Interleucina-1 beta 

IL-6 Interleucina-6 

IP Índice de placa  

IPG Índice periodontal geral 



 

K/DOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiative  

LDL Colesterol de baixa densidade  

LPS Lipopolissacarídeo 

MEC Matriz extracelular  

MMP Metaloproteinases da matriz  

OMS Organização Mundial de Saúde 

PB Profundidade de bolsa  

PCR Proteína C-reativa 

PD Diálise peritoneal  

PDGF Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PGE2 Prostaglandina E 2 

PGEs Prostaglandinas E 

pH Potencial hidrogeniônico 

PIC Índice de Perda de inserção clínica  

PMN Neutrófilos polimorfonucleares  

OS Índice de Profundidade à sondagem 

PTH Paratormônio 

PTHS Hiperparatiroidismo secundário  

SRA Sistemas renina-angiotensina-aldosterona  

SS Índice Sangramento à sondagem 

TIMP-2, e TIMP-4 Inibidores teciduais de metaloproteinases  

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TFG Taxa de Filtração Glomerular  

TGF β Fator de crescimento transformante β 

Th1/Th2 Células T help 1 e 2  

TNF Fator de necrose tumoral 

TNF-α e β Fator de necrose tumoral alfa e beta  

TRS Terapia renal substitutiva  

TxA2 Tromboxane 

 

UNESCO Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das 
Nações Unidas 

VD Vitamina D  

VDR Receptor da vitamina D  



 

RESUMO 
 

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pelo declínio progressivo da taxa 

de filtração glomerular até a perda da função renal. Nessa situação torna-se 

necessária a terapia de diálise para manter a vida dos pacientes. O resultado da 

progressão ou tratamento da DRC provocam várias alterações sistêmicas. Essas 

alterações são consideradas fatores de pré-disposição ou agravamento da 

periodontite. A presença da periodontite nesses pacientes pode ser fator de 

comorbidade e insucesso no transplante renal. O objetivo deste estudo é avaliar a 

condição de higiene e saúde bucal, a prevalência, grau de severidade e grau de 

extensão da periodontite, em uma população de pacientes portadores de doença 

renal crônica terminal (DRCT), em tratamento de hemodiálise. Um grupo de 25 

pacientes renais crônicos em terapia de hemodiálise foi comparado a um grupo de 

25 indivíduos sistemicamente saudáveis, pareados em sexo, raça e idade. O critério 

de exclusão incluiu fatores e doenças sistêmicas que tivessem influência na 

periodontite. Ambos os grupos responderam questionário contendo dados sobre 

condição socioeconômica, higiene e saúde bucal. Os exames periodontais foram 

realizados por 1 examinador e incluiu índice de placa (IP), índice de cálculo dental 

(IC), índice gengival (IG), sangramento à sondagem (SS), profundidade de 

sondagem (PS), perda de inserção clínica (PIC) e índice periodontal geral (IPG). A 

análise dos dados demonstrou que o grupo DRC apresenta condição 

socioeconômica média (64% entre 1 e 5 salários mínimos), 40% possuem ensino 

médio e 64% são aposentados. A condição de higiene e saúde bucal do grupo DRC 

era ruim com elevada média de perda dental (12,44). O status periodontal estava 

pior no grupo DRC com diferenças significativas IP (DRC 40% índice 3, controle 48% 

índice 2; p= 0,0005); IC (DRC 36,60% dos sítios índice 4, controle 49,55% dos sítios 

índice 1; p<0,0001); IG (DRC 36% índice 3, controle 52% índice 1; p<0,0001); SS 

(DRC 60,52% dos sítios, controle 39% dos sítios; p= 0,0038); PIC (DRC 23% dos 

sítios moderada, 21% dos sítios severa, controle 78% dos sítios ausência de PIC; 

p<0,0001); PS (DRC 32,6% sítios ≥ 4mm, controle 18,67% sítios ≥ 4mm; p= 0,0378); 

IPG (p< 0,0001). Não houve diferença significativa entre o tempo de hemodiálise e a 

severidade da periodontite (p>0,05). A periodontite é prevalente, moderada a severa, 

e generalizada na doença renal crônica em terapia de hemodiálise.  

Palavras-chave: Periodontite, hemodiálise, doença renal crônica.



 

ABSTRACT 

 

Chronic kidney disease (CKD) is characterized by the progressive decline of the 

glomerular filtration rate until lost of the renal function. At this situation it becomes 

necessary the dialysis therapy in order to preserve patients’ life. Progression result or 

CKD treatment promotes many systemic alterations. These alterations are 

considered predisposition factors or periodontitis worsening. Periodontitis presence 

in these patients can be a comorbidity factor and a failure in the renal transplant. The 

aim of this research is to evaluate the hygiene condition and the buccal health, the 

predominance, the severity degree and the periodontitis extension degree, in a 

population of terminal chronic kidney disease carrier patients (TCKD), in 

hemodialysis treatment. A group of 25 chronic renal patients in hemodialysis therapy 

was compared with a group of 25 people systemically healthy, separated by sex, 

race and age. The exclusion standard includes factor and systemic diseases that has 

influenced the periodontitis. Both groups answered a list of questions including data 

about socioeconomic conditions, hygiene and buccal health. The periodontal exams 

were accomplished by a unique examiner and include plaque index (PI), dental 

calculus index (CI), gingival index (GI), probing bleeding (PB), probing depth (PD), 

lost of clinical insertion clinical lost (ICL) and general periodontal index (GPI). Data 

analysis demonstrated that the CKD group presents a mean socioeconomic condition 

(64% between 1 to 5 minimum wage), 40% have high school level and 64% are 

retired. CKD group hygiene condition and buccal health was poor with a high 

average of dental lost (12,44).The periodontal status was worse in the CKD group 

with expressive PI differences (CKD 40% index 3, control 48% index 2; p=0,0005); CI 

(CKD 36,60% of the sites index 4, control 49,55%) of the sites index 1; p<0,0001); GI 

(CKD 36% index 3, control 52% index 1; p<0,0001); PB (CKD 60,52% of the sites, 

control 39% of the sites; p= 0,0038); CAL (CKD 23% of the sites moderate, 21% of 

the sites severe, control 78% of the sites CAL absence; p<0,0001); PD (CKD 32,6% 

sites ≥ 4mm, control 18,67% sites ≥ 4mm; p= 0,0378); GPI (p<0,0001). There was no 

significant difference between hemodialysis period and the periodontitis severity 

(p>0,05). Periodontitis is prevalent, moderate to severe, and widespread in the 

chronic kidney disease in hemodialysis therapy.  

Key words: periodontitis, hemodialysis, chronic kidney disease.
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1. Introdução 

 

A prevalência da doença renal crônica (DRC) no Brasil, semelhante à 

observada em outros países, aumenta de forma alarmante (AJZEN e SCHOR, 2002; 

ARORA e VERRELLI, 2010). Segundo o censo realizado pela SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2008), aproximadamente 87.044 brasileiros faziam 

terapia renal substitutiva (TRS) por diálise, em 2008. No censo de 2007 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2007), ocorreram 13.338 óbitos; 

sendo as principais causas, doença cardiovascular (37%), infecção (26%) e doença 

cerebrovascular (10%). Em 2008, o aumento do número de casos de DRC foi de 

18%. Com base no grande número de grupos de risco, a previsão para 2010 é que 

ultrapasse 125.000 casos (SESSO et al., 2008; ARORA e VERRELLI, 2010). 

Os gastos com os doentes renais crônicos no Brasil montam a R$2 bilhões/ 

ano. Tal valor corresponde a 10% de toda a verba destinada a hospitais, clínicas, 

médicos e remédios. O maior custo recai sobre a União, onde 89,4% das diálises 

são realizadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2007; 2008). 

Associado a esses fatos, a doença renal é considerada um grande problema de 

saúde pública, porque causa elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Além 

disso, tem impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde, 

trazendo consigo uma série de questões que marcam a vida do indivíduo a partir do 

diagnóstico (MARTINS e CESARINO, 2005; MASCARENHAS et al., 2010). Estas 

questões podem levar o paciente a um progressivo e intenso desgaste emocional 

devido à necessidade de submeter-se a um tratamento longo que ocasiona 

limitações físicas (MASCARENHAS et al., 2010). Em função disso, são comuns as 

manifestações psíquicas, principalmente a depressão, acarretando alterações na 

interação social e desequilíbrios psicológicos, não somente no paciente como 

também na família que o acompanha (ALMEIDA et al., 2009; MASCARENHAS et al., 

2010). 

Essa situação mundial da DRC assume grande importância no que se refere à 

doença periodontal. A maioria dos pacientes renais crônicos, em função da 
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preocupação com a saúde sistêmica, não tem como prioridade a higiene bucal e o 

tratamento dos dentes. Além disso, existe também a baixa condição socioeconômica 

e a dificuldade de acesso ao tratamento dentário público ou privado, contribuindo 

assim para o aparecimento de doenças periodontais (ALMEIDA et al., 2009; 

GUZELDEMIR et al., 2009, MASCARENHAS et al., 2010). 

A higiene oral deficiente resulta em acúmulo de placa bacteriana e cálculo em 

torno dos dentes, o que pode levar à inflamação e ulceração dos tecidos gengivais, 

periodontite e eventual perda do dente (LOCKHART et al., 2009). A inflamação 

gengival e a periodontite podem também determinar um aumento na frequência da 

bacteremia, decorrente da transitoriedade bacteriana que ocorre inclusive na 

escovação dentária, uso de fio dental e até a própria mastigação (GARCIA et al., 

2001; OLIVEIRA et al., 2010). 

Essas situações são críticas na DRC, especialmente nos pacientes em 

hemodiálise, porque pode contribuir para o agravamento de diversas manifestações 

sistêmicas, ou ainda a bactéria periodontal pode se instalar no glomérulo ou mesmo 

ser filtrada por este, podendo assim causar, predispor ou agravar a DRC. Em 

adição, a periodontite pode ser causa de não realização ou de insucesso do enxerto 

renal (ALMEIDA et al., 2009). 

É nesse contexto que se insere a mudança de paradigma da periodontia, 

surgindo a “medicina periodontal”, com a perspectiva de que a doença periodontal 

está inter-relacionada com a saúde sistêmica (GARCIA et al., 2001), onde doenças 

inflamatórias crônicas são vistas agora como problemas que podem ter impacto 

sobre o periodonto (BRUNETTI, 2004; KANTARCI e VAN DYKE, 2005). Dentro 

desta mesma visão, os efeitos recíprocos das doenças periodontais são também 

considerados fatores que afetam potencialmente a progressão destas doenças 

(BRUNETTI, 2004; KANTARCI e VAN DYKE, 2005), inclusive com a possibilidade 

de que a morbidade e mortalidade por doenças sistêmicas podem ser reduzidas, 

melhorando a saúde periodontal (GARCIA et al., 2001). 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Função Renal 

Os rins são considerados órgãos de extrema importância à sobrevivência 

humana em virtude de suas diversas funções essenciais. Essas funções incluem 

não só a função de eliminar do meio interno, certos produtos indesejáveis do 

metabolismo endógeno e substâncias exógenas, através da excreção, mas também 

a função hidroeletrolítica essencial à manutenção do meio interno, como: 

• Regulação do volume e osmolaridade do fluido extracelular; 

• Regulação do equilíbrio ácido-básico;  

• Concentração de íons e eletrólitos (sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, 

hidrogênio, magnésio e fosfato);  

• Regulação da pressão arterial;  

• Função endócrina de produção de eritropoietina, que induz à formação de 

eritrócitos;  

• Produção da forma ativa da vitamina D, através da metabolização da 25-

hydroxyvitamina D, que ativa a 1,25 dihydroxy-vitamina D (calcitriol), 

responsável por regular a absorção do cálcio proveniente dos alimentos e 

influenciar a formação do osso. 

Além disso, os rins também influenciam outras funções importantes do 

organismo, como: 

• Os sistemas renina-angiotensina-aldosterona (SRA), que tem como importante 

função a regulação da pressão arterial e do volume intravascular, através da 

angiotensina II, que promove ação vasoconstrictora na musculatura lisa dos 

vasos, além de diminuir a excreção renal de sódio, mediada pela aldosterona;  

• O sistema calicreína-cinina, que além de atuar de forma contrária ao SRA, 

como um sistema vasodilatador, cujo elemento ativo é o peptídeo bradicina, 

que também ativa a síntese de eicosanóides nos rins, e consequente aumento 
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de produção de prostaglandina 2 (PGE2) (AJZEN e SCHOR, 2002; RIELLA, 

2003).  

A importância dos rins fica ainda mais clara, quando se observam que, em 

pacientes onde os rins deixam abruptamente de funcionar, ocorre retenção de uma 

quantidade enorme de excretas, como a ureia, acúmulo de líquidos, e 

desenvolvimento de acidose e hiperpotassemia, o que leva à morte em poucos dias 

(RIELLA, 2003; BASTOS et al., 2010). 

2.2. Doença Renal Crônica 

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como alterações estruturais ou 

funcionais que persistem por pelo menos 3 meses e se manifestam por qualquer 

dano renal, mais frequentemente detectada como albuminúria persistente (> 30mg 

albumina/creatinina), ou uma diminuição da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) 

(<60 mL/min/1.73m 2) (BASTOS et al., 2010; El-MINSHAWY et al., 2010; 

MURPHREE e THELEN, 2010). 

A DRC caracteriza-se por uma perda lenta, progressiva e irreversível da função 

dos néfrons, relacionado a uma agressão inicial significativa, a ponto de 

desencadear uma série de fenômenos humorais e celulares. Como resultado, ocorre 

o declínio progressivo da taxa de filtração glomerular, a qual leva à perda da função 

renal ou Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) (DUMMER et al., 2007; CERVERÓ 

et al., 2008; ALMEIDA et al., 2009; FISHER e TAYLOR, 2009; ARORA e VERRELLI, 

2010; MURPHREE e THELEN, 2010). 

Os fatores de risco tradicionais para a DRC incluem idade acima de 60 anos, 

Hipertensão arterial, Diabetes e controle glicêmico, Obesidade, Proteinúria, 

Macroalbuminúria, Tabagismo, Proteína C-reativa elevada, Colesterol total elevado, 

Dislipidemias ─ baixos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), níveis 

elevados de colesterol de baixa densidade (LDL), densidade da lipoproteína, 

síndrome cardiometabólica, raça/etnia, genética (BOWDEN, 2003; GORDAN, 2006; 

SARAFIDES et al., 2006; BREGMAN, 2007; YOSHIDA et al., 2008; EZEQUIEL et al., 

2008; FISHER e TAYLOR, 2009; ARORA e VERRELLI, 2010; BASTOS et al., 2010; 

MURPHREE e THELEN., 2010). 
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Dentre os fatores de risco não tradicionais que podem contribuir com a doença 

renal crônica, inclui-se a doença periodontal, educação e acesso a cuidados 

médicos (SARAFIDES et al., 2006; YOSHIDA et al., 2008; EZEQUIEL et al., 2008; 

FISHER e TAYLOR, 2009). 

Apesar dos estudos para determinar a contribuição de genes específicos para 

o desenvolvimento da patogênese renal, o risco de desenvolver DRCT não envolve 

apenas riscos genéticos, mas também o envolvimento com o meio ambiente e estilo 

de vida que a pessoa tem. Desta forma, não é apenas lidar com desordens de gens 

monogênicos, mas gens que tem seu risco modificado por outros elementos, como a 

dieta, exercício, ocupação e principalmente a coexistência da doença renal ao 

diabetes e hipertensão (BOWDEN, 2003). 

2.3. Classificação e Características da DRC 

A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é o parâmetro utilizado para a 

classificação e avaliação da progressão da DRC de acordo com a Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) da National Kidney Foundation (EUA) (ARORA 

e VERRELLI, 2010; BASTOS et al., 2010; MURPHREE e THELEN, 2010). São cinco 

as fases ou os estágios: 

• Fase 1: Dano do rim com TFG normal ou aumentada (> 90 m mL/min/1.732);  

• Fase 2: leve redução na TFG (60-89 mL/min/1.73 m2);  

• Fase 3: redução moderada da TFG (30-59 m mL/min/1.732);  

• Fase 4: redução acentuada da TFG (15-29 mL/min/1.73 m2);  

• Etapa 5: Insuficiência renal (TFG <15 mL/min/1.73 m2 ou diálise). 

Nas fases 1 e 2, os pacientes podem ser normais e se apresentarem sem 

evidência de dano renal normal, ou com TFG levemente reduzida, ou evidência de 

dano renal básico, incluindo proteinúria. Geralmente são assintomáticos, sendo 

necessário outros marcadores de dano renal, incluindo as alterações na composição 

do sangue, ou da urina, ou anormalidades em exames de imagem, para que o 

diagnóstico seja estabelecido (RIELLA, 2003; AGARWAL, 2007; St. PETER, 2007; 

CERVERÓ et al., 2008; FISHER e TAYLOR, 2009; ARORA e VERRELLI, 2010). 
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As fases 3 a 5 indicam reduções progressivamente maiores na TFG, com ou 

sem etiologia conhecida de danos aos rins. No entanto, quando os rins estão 

envolvidos, qualquer TFG inferior a 60 mL / min por 1,73 m2 deve ser considerado 

devido à lesão renal e, portanto, patológico (RIELLA, 2003; AGARWAL, 2007; St. 

PETER, 2007; CERVERÓ et al., 2008; FISHER e TAYLOR, 2009; ARORA e 

VERRELLI, 2010). 

O risco para os aumentos de sequelas graves, segundo a K/DOQI, encontra-se 

no estágio 3 e 4 da DRC, pela evidência de dano renal (micro ou macroalbuminúria, 

hematúria persistente, anormalidades radiográficas), iniciando-se assim a 

insuficiência renal crônica. Na fase 3, faz-se a avaliação e tratamento das 

complicações. Na fase 4, inicia-se o preparo para terapia renal substitutiva (TRS). 

Na fase 5, realiza-se a terapia renal substitutiva (TRS) por hemodiálise, diálise 

peritoneal ou transplante renal (RIELLA, 2003; CERVERÓ et al., 2008; FISHER e 

TAYLOR, 2009; ARORA e VERRELLI, 2010). 

A hemodiálise é considerada a terapia padrão para todos os pacientes com 

doença renal terminal, e estima-se que um milhão de pacientes em todo o mundo faz 

uso desta modalidade de tratamento (AJZEN e SCHOR, 2002; SCHOR et al., 2004; 

GUZELDEMIR et al., 2009; BASTOS et al., 2010). 

2.4. Causas da DRC 

A doença renal crônica não apresenta etiologia única; as causas podem ser 

hereditárias, imunológicas ou adquiridas (SCHOR et al., 2004; BREGMAN, 2007; 

DUMMER et al., 2007). 

As principais doenças reportadas como causas da DRC são: hipertensão 

arterial (HA), diabete mellitus (DM) e glomerulonefrite (GN). (RIELLA, 2003; SCHOR 

et al., 2004; BREGMAN, 2007; ARORA e VERRELLI, 2010; BASTOS et al., 2010; 

MURPHREE e THELEN, 2010). Outras causas incluem rim policístico, obstrução do 

trato urinário, refluxo vesico-ureteral e algumas infecções (BREGMAN, 2007). O uso 

de medicamentos, tais como analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides, que 

muitas vezes são de uso crônico, também pode comprometer os rins, principalmente 

em pacientes idosos portadores de doenças ósseas crônicas (PIZZATO, 2006; 

ALMEIDA et al., 2009). 
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No Brasil, segundo censo da SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA 

(2008), a HA é a principal causa de DRC (35,8%), seguida pela DM (25,7%) e GN 

(15,7%), e as principais causas de óbito são: doença cardiovascular (36,9%) e 

infecção (26%). 

2.5. Progressão da DRC 

Os mecanismos envolvidos na progressão da DRC ainda não foram totalmente 

elucidados, porém, sabe-se que o insulto renal leva à perda de néfrons e 

consequente perda de massa renal. No entanto, a homeostase é mantida até fases 

bastante avançadas da DRC (RIELLA, 2003). Assim, durante a evolução da DRC, 

um número progressivamente menor de néfrons segue funcionando adequadamente 

(AJZEN e SCHOR, 2002; RIELLA, 2003; ARORA e VERRELLI, 2010). Entretanto, a 

capacidade de filtração dos néfrons remanescentes minimiza, a princípio, o déficit 

funcional, mas causa a progressiva deterioração a longo prazo, criando um ciclo 

vicioso, em que a perda de néfrons gera aumento do ritmo de trabalho dos néfrons 

remanescentes, onde a hipertensão glomerular tende a perpetuar a lesão renal 

crônica, e a consequente perda de mais néfrons, culminando com a DRCT (RIELLA, 

2003; SCHOR et al., 2004). 

Embora as taxas de progressão da DRC possam ser diferentes, geralmente a 

condição das pessoas com DRC irá deteriorar-se, pois, independente da causa 

primária da lesão renal, a progressão da DRC leva ao desenvolvimento de 

glomeruloesclerose, fibrose tubulointersticial e esclerose vascular (SCHOR et al., 

2004; RUIZ-TORRES et al., 2005; AGARWAL, 2007; DUMMER et al., 2007; MUJAIS 

et al., 2009; ARORA e VERRELLI, 2010). 

O dano da função renal resulta na produção local de Espécies Reativas de 

Oxigênio, hormônios e fatores de crescimento, no acúmulo de toxinas urêmicas, 

redução do “clearance” de citocinas, acumulação de AGEs, estabelecimento de 

inflamação crônica e disfunção imune com impedimento de resposta à infecção e 

baixa resposta a vacinas (AJZEN e SCHOR, 2002; RIELLA, 2003; SOUZA et al, 

2007; HAUSER et al, 2008; KOTANKO, 2008). 

As metaloproteinases da matriz (MMP), principais determinantes da matriz 

extracelular (MEC) e “turnover” no glomérulo, também participam no 
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desenvolvimento da DRC. Uma série de MMP foi identificada em todo o rim, como 

MMP-2, -3, -9, -10, -11, -14 (MT1-MMP), 15 (MT2-MMP), além de inibidores 

teciduais de metaloproteinases, como TIMP-2, e TIMP-4. Assim, mudanças na 

expressão ou atividade de MMP podem influenciar a composição da MEC intrarrenal 

(THRAILKILL et al., 2009), ocasionando fibrose intersticial e glomeruloesclerose 

progressiva, com declínio da função renal levando à DRCT (LENZ et al., 2000). 

De acordo com seu mecanismo, o insulto renal inicial pode ser classificado 

como imunológico (como glomerulonefrites) e mecânico ou hemodinâmico (como na 

diabetes mellitus, na hipertensão arterial sistêmica e na perda de massa renal) 

(SCHOR et al., 2004). 

Em ambos os casos o insulto renal resultará na instalação da lesão renal com 

ativação local e infiltração de mediadores celulares do processo inflamatório 

(macrófagos, linfócitos T e B, células intrínsecas renais, plaquetas e neutrófilos). O 

resultado disso é formação da inflamação e consequente propagação da lesão, 

envolvendo moléculas de adesão, citocinas (IL1, IL2, IL6, IFN, TNF), derivados do 

ácido aracdônico (PGEs, TxA2, leucotrienos), fatores de crescimento (TGF β, PDGF, 

FGF), ocasionando a proliferação e migração de fibroblastos, acúmulo de matriz 

extracelular, os quais levam à fibrose e consequente perda do néfron, evoluindo 

para DRC (SCHOR et al., 2004; CASTILLO et al., 2007). 

2.6. Consequências da Progressão da DRC 

A prevalência de complicações da DRC aumenta a cada fase da doença. 

Segundo o National Health and Nutrition Survey and Examination Survey III 

database, a prevalência de complicações de um paciente com estágio crônico 1 da 

doença renal é de 0,28, e sobe para uma média de 1,71 no estágio 4 (MURPHREE e 

THELEN, 2010). 

Quando a DRC atinge sua fase final (DRCT) ocorre a chamada síndrome 

urêmica, que consiste em sinais e sintomas como resultado da incapacidade de 

filtração renal e consequente retenção de compostos potencialmente tóxicos (toxinas 

urêmicas) que, em condições normais, seriam excretados na urina e/ou 

metabolizada pelos rins (VANHOLDER et al., 2008). Nessa situação, se os 

pacientes não forem submetidos à TRS (diálise ou transplante), entram em coma 
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urêmico e podem falecer, pois quase todos os órgãos e sistemas são atingidos 

(DAUGIRDAS et.al., 2003). 

As anormalidades séricas que ocorrem com a síndrome urêmica incluem 

aumento de ureia, creatinina, fósforo, ácido úrico, potássio, magnésio, fosfatase 

alcalina, paratormônio, glicose, colesterol e triglicerídeos, além de diminuição de 

bicarbonato, cálcio, ferro, albumina, calcitriol e eritropoeitina. Dentre as 

manifestações urinárias destaca-se a proteinúria (PIZZATO, 2006). 

O acúmulo desses compostos tóxicos tem um impacto negativo sobre muitas 

funções corporais e resulta em uma intoxicação endógena gradual, a qual induz a 

diversas situações e doenças sistêmicas como: 

• Inflamação e disfunção imune; 

• Sobrecarga hídrica; 

• Hipertensão arterial, devido à retenção de sódio e água, e ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona; 

• Doença cardiovascular e aterosclerótica progressiva; 

• Pericardite; 

• Insuficiência cardíaca; 

•  Anemia secundária à deficiência de eritropoietina, disfunção plaquetária, perda 

de hemácias no dialisador, uso de anticoagulante na diálise e inflamação; 

• Desnutrição e anorexia; 

• Desordens de coagulação; 

• Alterações na imunidade com pior resposta de neutrófilos e monócitos a 

antígenos bacterianos e fúngicos, e pior resposta de imunidade celular e 

humoral a vacinas; 

• Função reduzida de leucócitos, aumento na proporção de neutrófilos para 

linfócitos. A leucopenia transitória, que ocorre durante a diálise, pode estimular 

a liberação de neutrófilos imaturos e contribuir para alterações funcionais; 
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• Resposta imune celular e humoral suprimidas; 

• Função anormal dos neutrófilos polimorfonucleares, com diminuição de 

quimiotaxia, fagocitose e morte intracelular de bactéria; 

• Alteração da habilidade fagocitária dos granulócitos, da função das células 

Natural Killers e da densidade dos receptores de interleucina II dos linfócitos; 

• Concentração no soro de IgG, IgM e IgA subnormais e nível de complemento 

C3 reduzidos; 

• Hiperparatireoidismo e doença do metabolismo ósseo mineral; 

• Alterações endócrino-metabólicas levando à diabete, dislipidemias e resistência 

à insulina (DAUGIRDAS et al., 2003; KAISEN e EISERICH, 2003; ANDERSEN 

et al., 2008; CERVERÓ et al., 2008; KOTANKO, 2008; VANHOLDER et al., 

2008; ALMEIDA et al., 2009). 

Devido a todo este comprometimento, a DRC, por si só, é um estado pró-

inflamatório e seu estágio final é significativamente associado com morbidade e 

mortalidade, decorrente principalmente, de doenças cardiovasculares (DCV) e 

infecções, que representam 50% e 20%, respectivamente, do total de óbitos em 

pacientes com doença renal terminal (PIZZATO, 2006; KATO et al., 2008; OJEDA e 

ALJAMA, 2008; EL-MINSHAWY et al., 2010). 

2.6.1. Disfunção Imune em DRC 

Do ponto de vista imunológico, a doença renal crônica (DRC) é caracterizada 

por distúrbios de ambos os sistemas inato e adaptativo, gerando uma disfunção 

imune (SARDENBERG et al., 2006; HAUSER et al., 2008; KATO et al., 2008; 

HAUSER et al., 2010). 

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a resposta imune 

adaptativa alterada em pacientes com DRC. Em particular, a acumulação de toxinas 

urêmicas, inflamação crônica e expressão de citocinas alterada, pode resultar em 

um desequilíbrio nas células T help 1 e 2 (Th1/Th2), levando a uma supressão do 

sistema imunológico nesses pacientes (HAUSER et al., 2010).  
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A uremia está associada a um estado de disfunção imune caracterizada pela 

imunodepressão que contribui para a alta prevalência de infecções entre esses 

pacientes, bem como por imunoativação, resultando em inflamação que pode 

contribuir para doenças cardiovasculares (KATO et al., 2008).   

A alta frequência de infecções bacterianas em fase final da DRC sugere que a 

disfunção de neutrófilos polimorfonucleares (PMN) pode estar envolvida na 

deficiência imunológica observada nesta população (SARDENBERG et al., 2006). 

2.6.2. Inflamação e DRC 

A resposta inflamatória tem um papel muito importante na defesa do organismo 

frente a agressões externas. Seu principal objetivo é eliminar os agentes que podem 

produzir dano tissular. Entretanto, se este estado inflamatório se perpetua no tempo, 

como na uremia, o estado inflamatório crônico pode tornar-se nocivo para o 

organismo, deixando de ser um mecanismo de defesa para ser um mecanismo de 

dano (OJEDA e ALJAMA, 2008). 

Esse estado inflamatório crônico está intimamente ligado a várias complicações 

da DRC. Entre elas está incluído o aumento da incidência de infecções (mais 

comumente relacionados à diálise), tais como calcificação vascular, perda de 

apetite, resistência à insulina, catabolismo muscular e anemia, meio urêmico, níveis 

elevados de citocinas pró-inflamatórias, com consequente aumento da proteína C-

reativa (PCR) e fibrinogênio. Além disso, a aterosclerose acelerada e generalizada é 

uma presença constante. Como consequência, a inflamação é um importante fator 

preditor de mortalidade neste grupo de pacientes (TSIRPANLIS et al., 2004; 

PIZZATO, 2006; FALAKNAZI et al., 2009; HAUSER et al., 2010). 

Entre 30 e 50% destes pacientes, apresentam alto índice de proteína C-reativa 

e interleucina 6, além da presença de inflamação crônica ou episódica, o que é 

associado ao aumento do risco de mortalidade. A PCR é apontada como preditora 

de doença cardiovascular em pacientes com DRC (KAISEN e EISERICH, 2003; 

TSIRPANLIS et al., 2004; JOFRÉ et al., 2006; PIZZATO, 2006; DUMMER et al., 

2007; FALAKNAZI et al., 2009; LACSON e LEVIN, 2009). 
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A causa da inflamação crônica em DRC é multifatorial; consistentes estudos 

indicam a associação com aumento do stress oxidativo, disfunção endotelial, doença 

de base, comorbidade, infecções, obesidade, genética, e fatores imunológicos 

(SYENVINKEL e ALVESTRAND, 2002; BOWDEN, 2003; JOFRÉ et al., 2006; 

KOTANKO, 2008; JAIRAN et al., 2010). 

Fatores inerentes à TRS também são apontados como causa de inflamação 

crônica em DRC. Entre esses fatores citam-se na hemodiálise (HD) a 

biocompatibilidade das membranas dialíticas, qualidade da água e qualidade da 

diálise, cateteres de diálise, fístulas e enxertos arteriovenosos (KOTANKO, 2008; 

JOFRÉ et al., 2006; HAUSER et al., 2008; FILIOPOULOS e VLASSOPOULOS, 

2009; JAIRAN et al., 2010). 

A inflamação também pode ser originada pela supressão de síntese de 

albumina, transferrina e outras proteínas de fase aguda negativas e aumento de seu 

índice catabólico. Quando associado com modesta má nutrição, resulta na 

diminuição do nível dessas proteínas nos pacientes em diálise (KAISEN e 

EISERICH, 2003; JOFRÉ et al., 2006; PIZZATO, 2006). 

A inflamação crônica que ocorre no desenvolvimento da anemia pode afetar 

negativamente os resultados dos pacientes, incluindo a desnutrição, em virtude da 

eritropoiese e agentes estimuladores da hiporresponsividade da eritropoiese (HE) 

serem inibidas por várias citocinas pró-inflamatórias como a IL1, IL 6, IL 18, TNF- α, 

e gama interferon (IFN- γ). (SANDHU et al., 2010). Além disso, altas concentrações 

plasmáticas de proteína C-reativa (PCR) têm se mostrado associado com anemia 

crônica e HE em pacientes em hemodiálise (CHONCHOL et al., 2008; GUIDI e 

LECHI, 2010). 

Dessa forma, as proteínas de fase aguda e as citocinas pró-inflamatórias, 

quando em níveis elevados, exercem marcada influência sobre o estado nutricional, 

pois determinam anorexia e perda de peso através do aumento do catabolismo 

proteico e diminuição do anabolismo (DUMMER et al., 2007). 

A inflamação também leva à redução da massa muscular por aumento do 

catabolismo de proteína muscular e bloqueio da síntese de proteína muscular 

(JOFRÉ et al., 2006). Além disso, altera a composição das proteínas plasmáticas, da 
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estrutura e função endotelial, promove a doença vascular, e hipertrofia do ventrículo 

esquerdo (KAISEN e EISERICH, 2003; RIELLA, 2003; JOFRÉ et al., 2006; 

DUMMER et al., 2007). Esta situação ocorre em virtude da IL-6 e o TNF-α terem 

ação direta sobre o metabolismo proteico e indireta sobre o sistema nervoso central, 

resultando em anorexia (DUMMER et al., 2007). 

Outra importante interferência da inflamação está relacionada com a 

remodelação óssea. O tecido ósseo contém, além dos osteoblastos e osteoclastos, 

células imunes e hematopoiéticas da medula óssea. Estas células podem produzir 

citocinas que atuam no tecido ósseo (SOUZA et al., 2004). Entre elas, as 

prostaglandinas (PGEs) que aumentam o efeito de reabsorção óssea da IL-1. Em 

particular, as PGE2, aumentam rapidamente o número de osteoclastos em culturas 

ósseas e são fortes estimuladores da reabsorção óssea in vitro. A IL-1 α e a IL-1 β 

são os estimuladores mais potentes da reabsorção óssea e podem estar envolvidas 

na diferenciação de osteoclastos, a partir de células progenitoras hematopoiéticas, 

além de estimular a produção de células gigantes multinucleadas, derivadas de 

osteoclastos, e mediar a formação de osteoclastos induzida pela IL-6. A IL-1 

também favorece a degradação de matriz óssea por estimular a síntese de 

colágeno. O TNF α e β, são citocinas que parecem estar associadas com o aumento 

do número de osteoclastos (SOUZA et al., 2004). 

2.6.3. Hiperparatiroidismo 

O hiperparatiroidismo secundário (PTHS) é uma complicação frequente da 

DRC, caracterizado pela insuficiência de vitamina D (LEAL, 2007; SILVA et al., 

2008), hiperplasia da paratireoide (SAMPAIO et al., 2008), elevados níveis séricos 

do paratormônio (PTH) (KOVESDY et al., 2008; SAMPAIO et al., 2008; EL KOSSI et 

al., 2009), retenção de fósforo e hiperfosfatemia, hipocalcemia, anormalidades do 

receptor sensível ao cálcio (CaR) e do receptor da vitamina D (VDR) das 

paratireoides, e doença óssea de alto remanejamento, como resultado da alteração 

do metabolismo cálcio-fósforo (KOVESDY et al., 2008; SAMPAIO et al., 2008; 

KAHROL e JORGETTI, 2008; EL KOSSI et al., 2009). 
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Níveis insuficientes de vitamina D (VD) também vêm sendo implicados na 

patogênese e na progressão de várias outras desordens, incluindo doença 

periodontal e fraturas ósseas (SAMPAIO et al., 2008; SILVA et al, 2008). 

Pacientes com DRC apresentam risco elevado de deficiência de VD. Alguns 

estudos mostram deficiência superior a 70% nos pacientes com DRC nos estágios 3 

e 4, superior a 90% nos pacientes em HD e diálise peritoneal (PD), e, nos 

transplantados renais, superior a 70%. % (KAHROL e JORGETTI, 2008). 

Doenças crônicas que cursam com elevado remodelamento ósseo e balanço 

negativo na homeostase do esqueleto, como o PTHS, podem levar à diminuição da 

densidade óssea (LACATIVA, 2005). Entre elas estão incluídas a osteoporose, 

doença de Paget, câncer associado à doença óssea e certas condições 

inflamatórias crônicas, tais como artrite reumatoide e periodontite (ANDRADE et al., 

2007). 

Além disso, a atuação do PTHS na remodelação óssea não ocorre apenas 

através da alteração do metabolismo cálcio-fósforo-VD, mas também envolve 

citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, osteoprotegerina, osteopontina, entre 

outros (JAROSZYNSKI e KSIAZEK, 2000; GRACITELLI et al., 2002; SOUZA et al., 

2004; GOLMIA e SCHEINBERG, 2004; LACATIVA, 2005). 
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3. Doença Periodontal 

3.1. Etiopatogenia da Periodontite 

Periodontite é uma infecção complexa de origem bacteriana em que múltiplos 

fatores estão implicados (BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). É caracterizada por 

uma resposta inflamatória do hospedeiro contra micro-organismos do biofilme dental 

bacteriano e seus produtos (VAN DYKE e SERHAN, 2003; BASCONES-MARTINEZ 

et al., 2009; VAN DYKE, 2008). 

As periodontites são uma das principais causas de perda dentária em adultos 

com idade superior a 40 anos e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

afetam pessoas no mundo com taxas de prevalência de até 10-20% para as formas 

mais graves (OLIVEIRA et al., 2010). 

Embora o biofilme dental bacteriano seja o fator desencadeante da doença 

periodontal (DP) (VAN DIKE, 2008), a gravidade da doença e a resposta ao 

tratamento são determinadas principalmente por diversos fatores de risco baseados 

no hospedeiro (MADIANOS et al., 2005; PIZZO et al., 2009; ARMITAGE e 

ROBERTSON, 2009; THAKARE et al., 2010). Assim, a presença da microbiota 

periodontopatogênica é uma condição necessária, mas não suficiente para o 

desenvolvimento da DP (PIZZO et al., 2009; BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). 

A instalação, predisposição, agravamento e progressão da DP, além da causa 

bacteriana essencial e dos eventos imunopatológicos e inflamatórios, estão 

associados também a fatores modificadores locais, físicos, sistêmicos, ambientais, 

estresse psicossocial e fatores genéticos (VAN DYKE, 2008; EBERHARD et al., 

2008; ARMITAGE e ROBERTSON, 2009; BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). 

A etiologia bacteriana da periodontite é específica Gram-negativa, composta 

por um grupo de condições inflamatórias, que em sua progressão ocasiona 

destruição das estruturas de suporte dos dentes, através da formação de bolsa 

periodontal infectada, destruição de estruturas profundas de colágeno do periodonto 

e do osso alveolar; mobilidade excessiva dos dentes até a perda prematura dos 

mesmos (VAN DYKE e SERHAN, 2003; SEABRA, 2006; BORAWSKI et al., 2007; 

VAN DYKE, 2008; THAKARE et al., 2010). 
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3.2 Periodontite e Inflamação 

A bolsa periodontal é colonizada por bactérias que existem em um grande 

ecossistema estratificado, denominado biofilme dental ou placa bacteriana, 

constituída de bactérias, produtos bacterianos como endotoxinas / LPS, matriz 

extracelular de polissacarídeos, proteínas e compostos inorgânicos (CRAIG et al., 

2007; BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). O resultado é a interação complexa 

entre a infecção bacteriana às células e tecidos periodontais, originando destruição 

tecidual, através de reações inflamatórias e resposta imunológica do hospedeiro 

(VAN DYKE e SERHAN, 2003; FIGUEIREDO et al., 2005; SEABRA, 2006; 

BORAWSKI et al., 2007; VAN DYKE, 2008). 

Os componentes do biofilme dental microbiano têm a capacidade de estimular 

a resposta de defesa do organismo e induzir um primeiro infiltrado de células 

inflamatórias, incluindo linfócitos, macrófagos e leucócitos polimorfonucleares (PMN) 

(FIGUEREDO et al., 2005; KIM e AMAR, 2006). Por outro lado, os componentes 

microbianos, principalmente LPS, ativam macrófagos para sintetizar e secretar 

moléculas pró-inflamatórias, incluindo IL-1, IL-6, TNF-α, prostaglandinas 

(principalmente PGE 2) e enzimas hidrolíticas (KIM e AMAR, 2006; BORGES et al., 

2007; BASCONES-MARTINEZ et al., 2009). Essas citocinas manifestam potente 

atividade pró-inflamatórias e catabólica, desempenhando papeis chave na 

degradação do tecido periodontal, através de enzimas colagenolítica como as MMPs 

(MADIANOS et al., 2005; KIM e AMAR., 2006; SEABRA, 2006; VAN DYKE, 2008; 

BASCONES-MARTINEZ et al., 2009).  

As MMPs, derivadas predominantemente por PMNs durante fases ativas de 

DP, são responsáveis por degradação de matriz extracelular (MEC) (RAI et al., 

2008). Várias são as MMPs relacionadas a esse processo, entretanto a MMP-9 é 

expressa mais na periodontite, podendo ter importância na progressão da gengivite 

para periodontite e também atuando na reabsorção óssea (SEABRA, 2006). O 

aumento dos índices desta MMP no fluido crevicular está relacionado com 

sangramento à sondagem e perda de inserção clínica (RAI et al., 2008). Além desta, 

outras MMPs estão envolvidas, especialmente MMP-8, 13 e 14 (KUMAR et al., 2006; 

HERNANDEZ et al., 2007RAI et al.). 
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Apesar da grande maioria das respostas apresentarem caráter inflamatório, os 

processos inflamatórios e imunes interagem dinamicamente (BASCONES-

MARTINEZ et al., 2009). A forte associação clínica entre a comunidade microbiana e 

a resposta imune inata em ambos os tecidos, saudáveis e clinicamente doentes, 

sugere que o consórcio microbiano tem um efeito direto sobre a expressão do tecido 

periodontal de mediadores de defesa inata (DARVEAU, 2009). 

Assim, a maioria dos danos no tecido periodontal que caracteriza a doença, 

não é causado pelo agente infeccioso diretamente, mas pela resposta do hospedeiro 

à infecção (SEYMOUR e TAYLOR, 2006). Essa resposta deve ser apropriada 

qualitativa e quantitativamente, para impedir a progressão de uma resposta 

inflamatória aguda de doença crônica e, possivelmente, aumentar a probabilidade de 

restaurar a homeostase (SEYMOUR e TAYLOR, 2006; VAN DYKE, 2008; 

ARMITAGE e ROBERTSON, 2009; FISHER e TAYLOR, 2009).  

3.3. Doença Periodontal e Doenças Sistêmicas 

Na última década, os recentes avanços em microbiologia clínica trouxeram 

novos subsídios em favor da “Teoria da Infecção Focal”, com ênfase no significado 

de doenças bucais relacionadas com saúde sistêmica (BRUNETTI, 2004; 

KANTARCI e VAN DICK, 2005; PIZZO et al., 2009). Atualmente muitos dos preceitos 

desta teoria são revividos, sob a luz de pesquisas, onde doenças inflamatórias 

crônicas são agora vistas como problemas que possam ter um impacto sobre o 

periodonto, e os efeitos recíprocos das doenças periodontais são também 

considerados fatores que afetam potencialmente a progressão destas doenças 

(BRUNETTI, 2004; KANTARCI e VAN DICK, 2005). 

Em função dessa visão, várias doenças sistêmicas são associadas como fator 

de influência à periodontite, ocasionando dano direto ao periodonto. Entre elas estão 

incluídas: 

• Influências nutricionais: deficiência proteica, de vitaminas e desnutrição 

(GIMENEZ et al., 2007; AGARWAL et al., 2009; GOKHALE et al., 2010); 

• Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hiperparatireoidismo, corticosteróides 

(SEABRA, 2006; PIZZO et al., 2009; BASCONES-MARTINEZ et al., 2009);  
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• Desordens hematológicas: leucemia, anemia e trombocitopenia (VIEIRA et al., 

2010); 

• Desordens das imunodeficiências: desordens leucocitárias e por deficiência de 

anticorpos (DE ROSSI e GLICK, 1996; DEAS et al., 2003; VIEIRA et al., 2010). 

• Síndrome cardiometabólica; desordens cardiovasculares e obesidade 

(SCANNAPIECO et al., 2003; SEYMOUR et al., 2007; D’AIUTO et al., 2008; 

BOULLON et al., 2009; COTTI et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010; BIZARRO et 

al., 2010). 

Além dessas associações de doenças sistêmicas à periodontite, a importância 

dos fatores psicossociais também tem sido estudada como fator de influência. 

Assim, com base no estudo de ROSSA Jr et al. (2009), o estresse pode afetar 

potencialmente a homeostase do indivíduo modificando o equilíbrio fisiológico e/ou 

seus hábitos e comportamento, ocasionando maior severidade de destruição 

periodontal. 

Um modelo biologicamente plausível para explicar o papel do estresse na 

patogênese da doença periodontal sugere que esta ocorre, quando a resposta do 

hospedeiro à infecção é afetada pela depressão, relacionada ao estresse da 

resposta imune (GARCIA et al., 2001; MARQUES et al., 2001) e quando relacionado 

a doenças alérgicas e inflamatórias (PERUZZO, 2008). Esse mecanismo envolve o 

sistema imunológico através da ativação do sistema nervoso e do sistema endócrino 

(MARQUES et al, 2001). 

Desta forma, o estresse pode exercer localmente um efeito pró ou anti-

inflamatório (PERUZZO, 2008). Entretanto, essa estimulação ou inibição 

imunológica pode ser induzida de acordo com as seguintes variáveis: componente 

imunológico estudado (humoral ou celular); qualidade e quantidade de estimulação 

imunogênica; relação temporal entre o estresse e a estimulação imunogênica; 

qualidade (física, psicológica, evitável ou não) e quantidade do estímulo estressor 

(MARQUES et al., 2001). 

A mais recente associação entre doenças sistêmicas e periodontite diz respeito 

à doença renal crônica (SCANNAPIECO e PANESAR, 2008; FISHER et al., 2008; 
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CRAIG, 2008; BAYRAKTAR et al., 2008; CERVERÓ et al., 2008; ALMEIDA et al., 

2009). 

3.4. Doença Periodontal e Doença Renal Crônica 

O número de estudos realizados, no sentido de verificar a relação entre doença 

periodontal e doença renal crônica, tem aumentado significativamente, embora ainda 

sejam escassos. 

Os mecanismos da relação entre DRC e DP têm sido explicados por diversos 

autores em virtude de alterações no periodonto que podem ser provocadas 

principalmente pela carga inflamatória sistêmica e pela baixa imunidade, além dos 

fatores em comum de ambas as doenças. Estes fatores são considerados tanto 

como fatores de predisposição e /ou agravamento da DP quanto são causas, 

progressão, comorbidade/mortalidade, ou risco de agravamento da DRC (FRANEK 

et al., 2006; BECH e OFFENBACHER, 2005; CHEN et al., 2006; BOTS et al., 2006; 

JOFRÉ et al., 2006; BORAWSKI et al., 2007; CRAIG, 2008; SCANNAPIECO e 

PANESAR, 2008; KOTANKO, 2008; BAYRAKTAR et al., 2008; FISHER e TAYLOR, 

2009; BAYRAKTAR et al., 2009). 

A DRC provoca diversas manifestações bucais em geral, tais como: 

1 - Hálito urêmico devido ao acúmulo de ureia salivar (DE ROSSI e GLICK, 

1996; CERVERÓ et al., 2008; CRAIG, 2008);  

2 - Palidez de membrana mucosa relacionada à anemia (DE ROSSI e GLICK, 

1996; PROCTOR et al., 2005; KSHIRSAGAR et al., 2007) 

3 - Xerostomia em função da baixa ingestão de líquidos, efeitos dos 

medicamentos e possível alteração de glândulas salivares (MIGUEL et al., 

2006; GUZELDEMIR et al., 2009; BAYRAKTAR et al., 2009); 

4 - Estomatite urêmica relacionada à uremia (DE ROSSI e GLICK, 1996; 

CRAIG, 2008) 

5 - Sangramento gengival, petéquias e equimoses devido à disfunção 

plaquetária e anticoagulantes (DE ROSSI e GLICK, 1996; CERVERÓ et al., 

2008; CRAIG, 2008);  



DOENÇA PERIODONTAL 

34 

 

6 - Inflamação gengival devido à imunossupressão, uremia e maior acúmulo 

de biofilme dental (SEYMOUR e TAYLOR, 2006; CRAIG, 2008 ALMEIDA 

et al., 2009; THORMAN et al., 2009);  

7 - Hiperplasia gengival secundário a drogas de tratamento (KLASSEN e 

KRASKO, 2002; GÜRKAN et al., 2008);  

8 - Hipoplasia de esmalte, obliteração pulpar, desmineralização do osso 

alveolar, alteração de lâmina dura, mobilidade dentária, má oclusão e 

calcificações na articulação temporo-mandibular, secundários à alteração 

do metabolismo cálcio-fósforo, hiperparatireoidismo e desordens 

metabólicas (SCUTELLARI et al., 1996; GANIBEGOVIĆ, 2000; GARCIA et 

al., 2001; SOUZA et al., 2004); 

9 - Severas erosões da língua e dos dentes devido a frequentes regurgitações 

causadas pela uremia e pela diálise (DE ROSSI & GLICK, 1996; CRAIG et 

al, 2008); 

10 - Aumento da formação de biofilme, associado à dieta com alto consumo e 

frequência de carboidratos, que pode influenciar na formação de biofilme 

espesso, crescimento bacteriano no biofilme e nos mecanismos de 

aderência e subsequente colonização na superfície dentária (ALMEIDA et 

al., 2009);  

11 - Aumento da formação de cálculo dentário em função do aumento da ureia 

salivar e alteração do metabolismo cálcio-fósforo (CRAIG, 2008; 

SCANNAPIECO e PANESAR, 2008). 

12 - Frequentes infecções de Cândida relacionadas à baixa imunidade; 

suscetibilidade à displasia epitelial e carcinoma (BASTOS et al., 2011). 

Apesar de todas essas evidências, os estudos disponíveis na literatura são 

conflitantes, não elucidando de forma significativa a relação ou não entre ambas as 

doenças. Desta forma, é importante ressaltar que, embora dados epidemiológicos 

tornam-se a base para muitas das diretrizes de saúde pública, a falta de 

uniformidade metodológica para a avaliação gera valores díspares que atrapalham o 

desenvolvimento de políticas públicas baseadas em resultados (STECCA, 2008). 
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Alguns estudos objetivaram correlacionar a condição socioeconômica dos 

pacientes em diálise com o status de higiene e saúde bucal. CUNHA et al., 2007 

realizaram um estudo com 160 pacientes portadores de DRC em HD. Os autores 

observaram que 83,1% apresentavam nível médio de ensino. A maioria usou 

serviços privados de saúde bucal. Um estudo semelhante, incluindo 107 pacientes, 

foi realizado por DIAS et al., 2007b, observando que 53,27% destes pacientes 

tinham somente o 1º grau incompleto e 55,14% têm renda mensal própria de apenas 

1 salário mínimo. A maioria destes pacientes (77,57%) buscava atendimento 

odontológico somente em casos de dor/exodontia, negligenciando o atendimento 

preventivo.  

A influência dos fatores psicossociais em pacientes com DRC foi demonstrada 

em um estudo realizado por GUZELDEMIR et al. (2009), sobre a qualidade de vida 

dos pacientes renais crônicos, relacionada à saúde bucal, demonstrando que esta 

não era uma das principais preocupações dos pacientes em hemodiálise. 

Praticamente a metade dos participantes relatou que não tinha hábitos de 

escovação, e apenas 1 dos participantes declarou usar fio dental diariamente. Do 

total de pacientes avaliados, 72,7% perceberam sua saúde dental como sendo ruim 

ou muito ruim. O número médio de dentes perdidos (6,53 ± 7,16) foi considerado 

como média alta correlacionada com a idade. Apresentavam também problemas de 

funcionamento (por exemplo, comer, engolir, falar) e sensibilidade gengival e dental, 

além de apetite ruim e boca dolorosa. O estudo de GÜRKAN et al. (2008) avaliou 

145 pacientes. Deste total, dezenove pacientes (13,1%) eram desdentados e quase 

a metade dos pacientes (n = 69, 47,6%) tinham 15 ou menos dentes remanescentes. 

Os pacientes dentados, que realizavam regularmente escovação dentária e uso de 

fio duas vezes por dia, eram poucos (n= 18, 14,3%, n= 3, 2,4%), respectivamente. O 

estudo de BUHLIN et al. (2007) também concluiu haver elevada perda dentária em 

pacientes renais crônicos terminais. No seu estudo, os pacientes possuíam em 

média 22,9 (± 7,3) dentes e 14% usavam prótese total ou parcial. 

Os estudos de GÜRKAN et al. (2008) e GUZELDEMIR et al. (2009) confirmam 

os resultados encontrados por ATASSI e ALMAS (2001), que concluem em seu 

estudo que os pacientes renais crônicos tendem a negligenciar cuidados 

relacionados à higiene bucal, devido a maior preocupação com a DRC. Além destes, 
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outros estudos (HAMISSI et al., 2009; CHAMANI et al., 2009; BAYRAKTAR et al., 

2009) também concluíram que pacientes renais crônicos terminais apresentam 

níveis inaceitáveis de higiene oral. 

Alta prevalência de placa bacteriana e cálculo dental têm sido relatados 

praticamente em todos os estudos (CENGIZ et al., 2009; BORAWSKI et al., 2007), 

porém os resultados conflitantes concentram-se no sangramento gengival à 

sondagem, profundidade de sondagem, e, principalmente, na inflamação gengival 

(JAFFE et al., 1986; YAMALIK et al., 1991; MARAKOGLU et al., 2003; SOUZA et al., 

2005; PROCTOR et al., 2005). 

Alguns estudos incluíram em suas avaliações a relação entre condição 

periodontal e o tempo de terapia de diálise. Os estudos de NAUGLE et al., 1998; AL-

WAHADNI e AL-OMARI (2003); MARAKOGLU et al., 2003; BOTS et al., 2006 e 

CHAMANI et al., 2009, dividiram a amostra em 3 grupos de acordo com o período de 

tempo de terapia de diálise: menor que 1 ano, entre 1 e 3 anos e período acima de 3 

anos. Os resultados não demonstraram diferenças significativas entre os grupos 

quanto aos índices periodontais avaliados. Em oposição a esses estudos, DURAN e 

ERDEMIR (2004) afirmam que apesar de a doença periodontal severa ser incomum 

nos pacientes com DRC, o grau de destruição periodontal aumentou com o tempo 

em diálise. Entretanto, BAYRAKTAR et al. (2007), que consideram a influência da 

DRC como causa de maior severidade de DP, encontraram alta correlação positiva 

para inflamação gengival, profundidade de sondagem e perda dentária no grupo, 

com tempo de HD superior a 3 anos. Resultados semelhantes foram encontrados 

por HAMASSI et al. (2009) para os índices de placa, cálculo dental e inflamação 

gengival. CENGIZ et al. (2009) também encontraram alta correlação positiva em 

todos os parâmetros periodontais, inclusive na perda de inserção clínica. 

Em relação à possível influência do PTHS e osteodistrofia renal no periodonto, 

a literatura encontrada é extremamente escassa. Entre ela, ressalta-se o estudo de 

SCUTELLARI et al. (1996), com 45 pacientes, que avaliou radiografias panorâmicas 

e esqueléticas (crânio, mão, punho e clavícula). A análise radiográfica demonstrou 

que 56% dos pacientes com DRC possuíam alterações radiográficas no osso 

maxilar. Além disso, osteoporose (100% dos pacientes), osteoesclerose focal 

adjacente às raízes (11,5%), perda ou redução da lâmina dura (26,9%), calcificação 
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de tecidos moles ou de glândulas salivares (15,3%). No grupo controle, 15,5% 

tinham lesões no osso mandibular, ou seja, osteopenia, diminuição do córtex no 

ângulo da mandíbula e lesões císticas. Apesar dessas evidências, a doença 

periodontal não diferiu entre os 2 grupos. Outro estudo foi realizado por 

GANIBEGOVIĆ (2000), objetivando verificar alterações dentais radiológicas na DRC. 

O resultado demonstrou a relação do tempo de HD com o aumento dos índices 

periodontais, bem como a perda da lâmina dura, desvios no padrão trabecular e 

aumento de formação de pseudocistos. O estudo de FRANKENTHAL et al. (2002), 

apesar de afirmar que o osso alveolar é particularmente sensível ao aumento do 

hormônio paratireoideano, para examinar o efeito do PTHS no periodonto de 

pacientes renais crônicos em HD, não encontraram alterações significativas nos 

índices periodontais e altura do osso alveolar radiograficamente. 

Um estudo histomorfométrico e histoquímico em ratos foi realizado por 

MANDALUNIS et al. (2003), no sentido de verificar a resposta do osso alveolar em 

um modelo experimental de insuficiência renal e doença periodontal. O estudo 

demonstrou aumento da reabsorção óssea em animais com insuficiência renal e 

doença periodontal não tratada, indicando que a liberação de fatores diferentes de 

células inflamatórias é ampliada, acelerando a progressão da doença em modelo 

animal. 

Estudos microbiológicos relacionando periodontopatógenos e DRC também 

têm sido desenvolvidos nos últimos anos. Em um estudo realizado por 

KSHIRSAGAR et al. (2007), os autores concluiram que o nível de elevado IgG para 

patógenos periodontais estava significativamente associado com diminuição da 

função renal, independente dos fatores de risco tradicionais da DRC. Apesar de 

CASTILLO et al. (2007) não encontrarem associação entre DRCT e maior 

severidade de doença periodontal, esses autores encontraram um número mais 

elevado de bactérias periodontopatogênicas. Além destes, os estudos de 

TAKEUCHI et al. (2007); FISHER et al. (2008) e BASTOS et al. (2011) concluíram 

que periodontite crônica em pacientes com DRC é mais severa e está associada 

com aumento de frequência de C. albicans, P. gingivalis, T. forsythia, e T. denticola. 

Apesar de todos os fatores envolvidos, a terapia periodontal tem sido 

demonstrada como fator de diminuição dos índices de marcadores sistêmicos de 
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inflamação como PCR, IL-6 e haptoglobina, além de melhor controle glicêmico e 

metabólico em indivíduos com periodontite, e parcialmente restaurar a disfunção 

endotelial (EBERSOLE et al, 1997; YEUN et al., 2000; GARCIA et al., 2001; 

SCANNAPIECO et al., 2003; D’AIUTO et al., 2004; D’AIUTO et al., 2005; ALMEIDA 

et al., 2006; CHEN et al., 2006; CRAIG, 2008; O’CONNELL et al., 2008; PICONI et 

al., 2009).  

Recentemente foi demonstrado que, após 4 a 6 semanas do tratamento 

periodontal tradicional, há um decréscimo de 3 vezes em proteína C-reativa e um 

aumento nos níveis de hemoglobina em pacientes de HD, além de decréscimo de IL-

6 (KSHIRSAGAR et al., 2007; MACHIAVELLI e PIO, 2008). 

O tratamento periodontal parece ter efeito positivo também na anemia, 

aumentando o nível de hemoglobina, hemácias e hematócrito (AGARWAL et al., 

2009). 

O reconhecimento da DRC nos estágios iniciais e o encaminhamento precoce 

ao nefrologista são fundamentais para o retardo na evolução da DRC (SCHOR et al., 

2004; SESSO et al., 2008; BASTOS et al., 2009). Um dos maiores desafios da 

nefrologia, considerado de caráter multidisciplinar, é diminuir a incidência da TRS 

prevenindo as nefropatias, a morbidade da DRC e suas consequências (SCHOR et. 

al., 2004; SESSO et al., 2008; BASTOS et al, 2009; MURPHREE e THELEN, 2010). 

Tal desafio pode também ser considerado multiprofissional, através da 

integração dos conhecimentos médicos-odontológicos (ALMEIDA et al, 2009), com 

base nas pesquisas que correlacionam DRC e DP como um fator de risco bilateral. 
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4. Objetivo 

 

Estudo transversal com o objetivo de avaliar a prevalência, grau de severidade 

e grau de extensão da periodontite, em uma população de pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal (DRCT), em tratamento de hemodiálise. 
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5. Material e Métodos 

 

O presente estudo foi elaborado com base nas Diretrizes Éticas Internacionais 

para a pesquisa biomédica em seres humanos do Conselho de Organizações 

Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), e na Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Foram incluídos na pesquisa, os 

voluntários, tanto caso, como controle, que não apresentassem capacidade ou 

liberdade diminuída para consentir ou abster-se de consentir. 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Veiga de Almeida, Município do Rio de Janeiro, e do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, Estado Rio de Janeiro, recebendo 

parecer favorável à realização, sob os números 126/08 e 223/10, respectivamente. 

Todos os voluntários participantes da pesquisa foram devidamente informados 

e esclarecidos quanto à natureza, objetivos, importância, benefícios e método, e, 

não restando nenhuma dúvida, com total compreensão do estudo, aqueles que 

desejaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

5.1. Amostra 

A amostra foi composta por 50 indivíduos, pareados em sexo, etnia e idade, 

divididos em 2 grupos:  

Grupo DRC: Composto por 25 pacientes, (11 mulheres e 14 homens) 

portadores de DRCT em terapia renal substitutiva (TRS) de hemodiálise, por período 

mínimo de 6 meses, sem interrupção. O tratamento de hemodiálise foi realizado 

através de máquinas de proporção, utilizando filtros capilares de membranas 

biocompatíveis, em sessões realizadas 3 vezes na semana, com duração mínima de 

4h cada sessão. 

Grupo controle: Composto por 25 pacientes da população em geral, que não 

fossem conhecidamente portadores de doença sistêmica. 
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5.2. Seleção 

Com o objetivo de eliminar os possíveis fatores de influência, agravamento 

e/ou predisposição à DP, os pacientes de ambos os grupos foram selecionados de 

acordo com os seguintes critérios de exclusão: tabagistas por período inferior a 1 

ano, pacientes HIV positivo, pacientes diabéticos, portadores de hepatite C, 

submetidos a tratamento periodontal por período de 6 meses anteriores à pesquisa, 

edêntulos, com quantidade total de dentes inferior a 7, em uso de antibiótico por 

período de 2 meses anteriores à pesquisa, em uso de bloqueador de canal de cálcio, 

em uso de enxaguatório ou antisséptico bucal por período de 3 meses anteriores à 

pesquisa, em uso de imunossupressor, submetidos a transplante. Além destes, 

também não foram incluídos no estudo: crianças, mulheres grávidas, pessoas que, 

em decorrência de transtornos mentais ou de comportamento, incluindo a 

depressão, estado comum nos pacientes renais crônicos, fossem incapazes de dar o 

adequado consentimento informado e os voluntários que apresentassem diminuição 

ou restrição de autonomia física, mental ou verbal. 

Considerando o alto índice de anemia em pacientes portadores de DRCT em 

tratamento dialítico, e a relação desta com a doença periodontal, foram excluídos da 

pesquisa os pacientes renais crônicos em TRS de hemodiálise, que apresentassem 

valores de hematócrito inferior a 30, durante os 3 últimos meses anteriores à 

pesquisa. 

Os pacientes portadores de doença neoplásica conhecida, pacientes que 

rejeitaram enxerto renal e/ou trocaram de modalidade de diálise, nos últimos seis 

meses, também não foram admitidos no estudo. 

Quanto ao critério de seleção para o grupo controle, além dos já citados, foram 

considerados aptos para pesquisa, os voluntários que não apresentassem 

conhecidamente doença renal crônica, diabete e anemia. A seleção seguiu os 

critérios de pareamento por idade, raça e sexo, em relação ao grupo DRC. 

Após assinatura do TCLE, realizou-se uma pré-seleção para o grupo controle, 

baseada em entrevista, com o objetivo de identificar alguma alteração relacionada à 

função renal e diabete, através de dados subjetivos clássicos, relatados pelo 

paciente: alteração urinária relacionada à frequência, odor, volume, cor e 
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transparência, dor no flanco ou região lombar, infecção urinária de repetição, 

portador de doença autoimune, história familiar de doença renal ou diabete, além de 

presença dos sintomas clássicos de poliúria, polifagia e polidipsia. 

Os voluntários do grupo controle, considerados aptos na pré-seleção, 

passaram à etapa seguinte de seleção, onde foram avaliados quanto aos padrões 

de normalidade em relação à doença renal, anemia e diabete, sendo submetidos a 

exames de sangue (hematócrito, ureia, creatinina, glicose e hemoglobina glicada) e 

de urina (EAS). Os exames laboratoriais foram avaliados pela pesquisadora Tostes 

FRV, médica nefrologista. Os voluntários que não apresentaram qualquer alteração 

nos referidos exames foram considerados no padrão de normalidade. 

Os pacientes portadores de DRCT foram selecionados previamente através da 

análise dos seus prontuários médicos arquivados na clínica de diálise, observando-

se inicialmente o valor de hematócrito, história clínica do paciente e medicamentos 

em uso. Considerando que a grande maioria dos pacientes em TRS de hemodiálise, 

além de apresentar baixo hematócrito, são diabéticos e hipertensos, sendo comum 

neste último o uso de bloqueador de canal de cálcio; o critério de exclusão 

abrangente utilizado na pesquisa, dificultou a obtenção do universo de pacientes 

renais crônicos aptos. Por esse motivo, tornou-se necessário a inclusão de 3 clínicas 

de diálise, para que se atingisse um quantitativo significativo de pacientes. 

A pré-seleção foi realizada nas seguintes clínicas: Centro Nefrológico Carioca, 

bairro Benfica, Grupo de Assistência Médica Nefrológica, bairro Engenho de Dentro 

e Pró-Nephron, bairro Botafogo. Todas as clínicas estão localizadas no município do 

Rio de Janeiro.  

Um total de 480 prontuários foi analisado, mas apenas 93 foram considerados 

aptos, de acordo com o critério de exclusão. Durante a entrevista, com os 93 

pacientes pré-selecionados, foram excluídos 60 pacientes por motivo de tabagismo, 

ser edêntulo, estar em uso de antibiótico, fazer uso de enxaguatório bucal, e não 

concordar em participar da pesquisa; restando 25 pacientes. 

Durante o estudo, ocorreram 7 intercorrências: 1 óbito, 2 internações, 2 

desistências de participação e 2 necessitaram fazer uso de antibiótico, sendo 

necessário selecionar outros 7 pacientes. 
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No grupo controle ocorreram 6 intercorrências na fase de pré-seleção: 3 

voluntários desistiram, 2 apresentaram taxa de ureia elevada no exame de sangue e 

1 apresentou dosagem de glicose muito elevada compatível com diabetes. Os 

voluntários que apresentaram alterações no exame de sangue foram encaminhados 

para avaliação médica. 

5.3. Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por único pesquisador, e dividia em duas 

etapas: 

• Anamnese, 

• Exames clínicos periodontais 

5.3.1. Anamnese 

A anamnese foi realizada através de um questionário, contendo dados de 

identificação, idade, sexo, raça, condição socioeconômica, nível de escolaridade e 

tempo de estudo, hábitos de higiene bucal, atenção e importância à saúde bucal. 

Para os pacientes do grupo DRC, foram incluídos os dados relativos a tempo de 

hemodiálise e percepção de alteração bucal após TRS.  

5.3.2. Exames Clínicos Periodontais 

Os exames clínicos periodontais foram realizados por um pesquisador 

devidamente calibrado (Kappa=0,68). Os exames foram realizados em todos os 

dentes, incluindo os terceiros molares, e em todas as faces dos dentes. Os 

seguintes índices foram avaliados: Placa (IP), cálculo dental (IC), Gengival 

Modificado (IGM), Sangramento à sondagem (SS), Profundidade de sondagem (PS), 

Perda de inserção clínica (PIC), Periodontal geral (IPG). 

Considerando que os pacientes em TRS de hemodiálise faziam uso de 

anticoagulante (heparina) no momento da diálise, a fim de se evitar viés, os exames 

clínicos periodontais foram realizados antes do horário da terapia. 
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Índice de Placa 

O índice utilizado foi o de Turesky et al. (1970), que emprega scores para as 

faces vestibulares, linguais e palatinas. Os mesmos scores foram utilizados para 

avaliar as faces proximais (mésio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, disto-

lingual):  

0 - Sem placa; 

1 - Partículas separadas de placa na margem cervical dos dentes; 

2 - Faixa fina e contínua de placa (até 1mm) na margem cervical do dente; 

3 - Faixa de placa mais larga que 1mm, mas cobrindo menos que 1/3 da coroa; 

4 - Placa cobrindo mais que 1/3, porém menos que 2/3 da coroa; 

5 - Placa cobrindo 2/3 ou mais da coroa. 

O índice foi obtido através da soma dos scores de cada face, dividido pelo 

número de superfícies examinadas. 

Índice de Cálculo Dental 

O índice de cálculo dental foi baseado no índice de Greene e Vermillion (1960), 

sendo incluído o cálculo subgengival: 

0 - Ausência de cálculo dental; 

1 - Presença de cálculo leve supragengival (até 1/3 da superfície dental); 

2 - Presença de cálculo moderado supragengival (entre 1/3 e 2/3 da superfície 

dental); 

3 - Presença de cálculo abundante supragengival (mais de 2/3 da superfície 

dental); 

4 - Presença de cálculo subgengival. 
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Índice Gengival Modificado 

Para avaliação da inflamação gengival, foi adotado o índice gengival 

modificado, proposto por De Lobene RR et al. (1986), que classifica o grau de 

inflamação gengival, em todo seu contorno cervical e papilar (mésio-vestibular, disto-

vestibular, mésio-lingual, disto-lingual), com os seguintes scores: 

0 - Ausência de inflamação; 

1 - Inflamação leve: ligeiras mudanças na cor e na textura de qualquer porção, 

mas não em toda unidade gengival, marginal ou papilar; 

2 - Inflamação leve como a anterior, mas envolvendo toda unidade gengival, 

marginal ou papilar; 

3 - Inflamação moderada: superfície brilhante, eritema, edema e/ou hipertrofia 

da unidade gengival, marginal ou papilar; 

4 - Inflamação severa: eritema intenso, edema e/ou hipertrofia da unidade 

marginal ou papilar, sangramento espontâneo, congestão ou ulceração. 

O índice foi obtido através da soma de todos os scores, dividido pelo número 

de unidades gengivais examinadas. 

Profundidade de Sondagem 

Para este exame, a sonda periodontal milimetrada (UNC, Hu-Friedy, São 

Paulo, Brasil) foi utilizada nos seis sítios de todos os dentes (vestibular, mésio-

vestibular, disto-vestibular, lingual, mesio-lingual e distolingual). A profundidade 

estabelecida entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival foi mensurada em 

milímetros. O grau de severidade foi considerado de acordo com as profundidades 

estabelecidas: 

• Leve: 4 mm; 

• Moderada: 5 a 6 mm; 

• Severa: 7 mm e acima. 
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Sangramento à Sondagem 

Este exame foi realizado utilizando uma sonda periodontal milimetrada (UNC, 

Hu-Friedy, São Paulo, Brasil) nos seis sítios de todos os dentes. A sonda periodontal 

foi introduzida suavemente no sulco gengival e, após 30 segundos, a presença ou 

não de sangramento foi verificada. 

Perda e Inserção Clínica 

Esse exame foi realizado com base na atual classificação das doenças 

periodontais da American Academy of Periodontology (1999). Uma sonda 

periodontal milimetrada (UNC, Hu-Friedy, São Paulo, Brasil) foi utilizada para 

mensurar a distância entre a junção cemento-esmalte e o fundo do sulco gengival. O 

grau de severidade foi classificado de acordo com a profundidade: 

• Leve: 1 a 2 mm;  

• Moderada: 4 mm; 

• Severa: 5 mm.  

Quanto ao grau de extensão, de acordo com a quantidade de sítios afetados, 

conforme preconiza a American Academy of Periodontology, foi estabelecido: 

• Localizada: quantidade de sítios afetados menor do que 30%; 

• Generalizada: quantidade de sítios afetados, igual ou maior do que 30%. 

Após os exames clínicos periodontais, todos os pacientes foram motivados à 

prevenção e controle da DP, sendo esclarecidos sobre a etiologia, seus riscos e 

consequências. Os pacientes foram orientados quanto à necessidade e importância 

de boa higiene bucal e receberam escova e creme dental, e instruções de técnica de 

higiene oral. 

Os pacientes diagnosticados com DP foram orientados e encaminhados para 

tratamento, na Clínica de Periodontia II, da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 
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6. Análise Estatística 

 

Os valores obtidos foram representados na forma da média e desvio padrão ou 

intervalo de confiança considerando α = 0,05. A normalidade das amostras foi 

avaliada pelo teste de D’Agostino e Person e que apresentassem variâncias iguais. 

Amostras com distribuição Normal foram avaliadas pelo teste t não pareado ou teste 

t não pareado com correção de Welch (variâncias significativamente diferentes), 

caso contrário, pelo teste de Mann-Whitney. Foram consideradas diferenças 

significativas se p ≤ 0,05. 
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7. Resultado 

 

A análise dos dados foi realizada com base em 4 conjuntos de avaliação: 

Características da amostra, Status de higiene, Status de saúde bucal e Status 

periodontal. 

7.1. Análise da Característica da Amostra 

Na amostra avaliada a média geral de idade do grupo DRC foi de 52, 24 anos 

(± 11), sendo que a média de idade das mulheres foi de 51,09 anos (± 13) e a média 

dos homens foi de 51,57 anos (± 7). No grupo controle a média geral de idade foi de 

50,04 anos (± 10), mulheres 49,25 anos (± 12) e homens 50,77 anos (± 10), não 

havendo diferença significativa entre os 2 grupos. Em relação à etnia a amostra 

apresentou 11 caucasianos e 14 afrodescendentes em cada grupo. 

A condição socioeconômica está demonstrada nas Tabelas 1 e 2. 

Na tabela 1 pode-se observar que houve diferença significativa no nível de 

escolaridade, com maior predominância de ensino médio no grupo DRC, enquanto 

no grupo controle a predominância é de ensino superior. 

 

Tabela 1. Nível de escolaridade 

 Grupo  Grupo  

 DRC Controle 

 n % N % 

Ensino fundamental incompleto 4 16% 3 12% 

Ensino fundamental completo 4 16% 3 12% 

Ensino médio incompleto 4 16% 1 4% 

Ensino médio completo 6 24% 3 12% 

Ensino superior incompleto 2 8% 1 4% 

Ensino superior completo 5 20% 14 56% 

Valores demonstrados por quantidade de pacientes (n) e percentual (%) 
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A tabela 2 demonstra que o grupo DRC apresentava status econômico médio, 

com predominância de renda salarial entre 1 e 5 salários mínimos, enquanto o grupo 

controle apresentou melhor status econômico, com predominância de renda salarial 

acima de 5 salários mínimos. 

 

Tabela 2. Classificação socioeconômica 

 Grupo  Grupo 

 DRC Controle 

 n % N % 

Acima de 5 salários mínimos 9 36% 13 52% 

Entre 3 a 5 salários mínimos 8 32% 7 28% 

Entre 1 a 2 salários mínimos 8 32% 5 20% 

Valores demostrados em quantidade (n) e porcentagem (%). 

 

A atividade profissional é demonstrada na tabela 3, indicando que a maioria 

dos pacientes renais crônicos é aposentada, situação contrária ao grupo controle.  

 

Tabela 3. Atividade profissional 

 Grupo  Grupo 

 DRC Controle 

 n % n % 

Ativo 7 28% 17 68% 

Aposentado 16 64% 7 28% 

Desempregado 2 8% 1 4% 

Valores mostrados em quantidade (n) e porcentagem (%) 



RESULTADOS 

50 

 

7.2. Análise do Status de Higiene Bucal 

Nesta análise foi avaliada a higiene bucal quanto à escovação dentária e uso 

do fio dental relacionada à frequência e momento. 

Em relação à escovação, ambos os grupos demonstraram um elevado 

percentual de indivíduos que receberam ensinamentos de técnica de escovação. 

Entretanto, ao contrário do que era esperado, o grupo DRC apresentou um 

percentual de 12% a mais de indivíduos do que o grupo controle (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1. Pacientes que receberam instrução de técnica de escovação dentária 
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Para a realização da higiene dental, ambos os grupos utilizaram escova de 

dente, fio dental, escova interdental e palito. A escova dental foi utilizada por 100% 

dos voluntários de ambos os grupos. Entretanto, foi observado que o grupo DRC 

utilizou menos fio dental e escova interdental, e mais palito (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Meios utilizados para a higiene dental 
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O grupo DRC demonstrou boa higiene bucal no que se refere à escovação, 

apresentando maior frequência de escovação (5 vezes ao dia) que o grupo controle 

(DRC n=13; controle n= 4). No entanto, uma frequência de escovação, também 

considerada eficaz (3 a 4 vezes ao dia), é mais realizada no grupo controle (DRC n= 

3; controle n= 16), conforme apresentado (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Frequência diária em que é realizada a escovação dentária 
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O momento da escovação está representado no gráfico 4. A maior frequência 

de escovação ocorreu após o almoço em ambos os grupos. Entretanto, o grupo 

DRC demonstrou menor frequência de escovação em todos os momentos, 

principalmente após o jantar (DRC n= 14; controle n= 22) e antes de dormir (DRC 

14; controle n= 20), sugerindo menor qualidade de higiene bucal que o grupo 

controle. A escovação após o café da manhã não demonstrou diferença entre os 

grupos. 

 
Gráfico 4. Momento em que é realizada a escovação dentária 
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A condição de higiene bucal no grupo DRC foi considerada ruim quando 

correlacionada ao uso e frequência do fio dental, sendo utilizado por 14 voluntários. 

Deste total, a maior frequência de uso era de ao menos entre 1 a 2 vezes ao dia 

(n=11), entretanto apenas 4 voluntários faziam uso todos os dias, enquanto 22 dos 

voluntários do grupo controle faziam uso do fio dental, e 12 utilizavam todos os dias 

(Gráficos 5 e 6). Além disso, um grande número do grupo DRC não usava fio dental 

(n=11). 

 
Gráfico 5. Frequência diária de uso do fio dental 

 
Gráfico 6. Frequência de efetividade do uso do fio dental 
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O Gráfico 7 relaciona o momento em que o fio dental foi utilizado. Verifica-se 

que a maior incidência de uso do fio dental entre os voluntários do grupo DRC 

ocorreu após o almoço (n= 12), enquanto no grupo controle ocorreu após o jantar 

(n= 15). O número de voluntários do grupo DRC que utilizaram o fio dental antes de 

dormir é menor do que no grupo controle (DRC n= 4; Controle n= 9). Um menor uso 

do fio dental após o jantar e antes de dormir do grupo DRC contribui para uma 

higiene oral insatisfatória. 

 
Gráfico 7.  Momento de uso do fio dental após refeições 
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7.3. Análise do Status de Saúde Bucal 

Na análise realizada entre os 3 tipos de serviço odontológico, verificou-se que o 

da rede privada é o mais procurado por ambos os grupos, sendo menor a procura 

por parte do grupo DRC (DRC n= 17; controle n= 23). O serviço da rede universitária 

não é procurado por nenhum voluntário de ambos os grupos (Gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8. Tipo de serviço odontológico procurado 
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O sangramento gengival foi cerca de 3 vezes maior no grupo DRC (n= 10) que 

no grupo controle ( n= 3), tanto à escovação quanto ao uso do fio dental. Entretanto 

a maior prevalência foi na escovação. (Gráficos 9 e 10). 

 
Gráfico 9. Percepção de sangramento gengival 

 
Gráfico 10. Percepção do momento de sangramento gengival 
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O menor status de saúde bucal do grupo DRC também ficou evidente ao 

verificar que, apesar desta situação de sangramento gengival, apenas 2 voluntários 

do grupo DRC realizaram tratamento periodontal (Gráfico 11). Além disso, apenas 6 

voluntários realizaram consulta regularmente; 9 voluntários não vão ao dentista e 

outros 9 voluntários realizaram consulta odontológica apenas quando perceberam 

algum problema (Gráfico 12). Por outro lado, apesar do grupo controle apresentar 

menor índice de sangramento, 4 voluntários do grupo controle realizaram tratamento 

periodontal (Gráfico 11); a consulta odontológica regular foi realizada por 11 

voluntários; somente 1 voluntário relatou não ir ao dentista e 10 voluntários 

realizavam consulta odontológica quando percebiam algum problema (Gráfico 12). 

 

 
Gráfico 11. Realização de tratamento periodontal relacionado ao número de indivíduos 
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Gráfico 12. Situação em que procura o dentista relacionado ao número de indivíduos 

O intervalo de tempo entre a última consulta odontológica realizada pelos 

voluntários e o momento deste estudo também foi avaliado (Gráfico 13). Apesar de o 

intervalo de tempo estabelecido em até 1 ano ser o mais predominante em ambos 

os grupos, observa-se que é mais frequente no grupo controle (19 voluntários) do 

que no grupo DRC (14 voluntários). Por outro lado, no intervalo entre 1 e 2 anos o 

grupo DRC realizou mais consultas odontológicas, enquanto nenhum voluntário do 

grupo controle excedeu o intervalo acima de 3 anos. 

 
Gráfico 13. Período de tempo entre a última consulta e o momento do estudo 
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O principal motivo para a consulta odontológica no grupo DRC foram para 

revisão regular (n=6) e por cárie (n=6). Apesar de o grupo controle também 

demonstrar como principal motivo a revisão regular (n=12), a frequência é 2 vezes 

maior do que no grupo DRC. A extração dentária é o segundo maior motivo da 

consulta no grupo DRC (n=5), enquanto no grupo controle é a cárie (n= 8). O Gráfico 

14 demonstra que o grupo DRC apresentou menor manutenção da saúde bucal, 

através de consultas regulares e tratamento conservador do que o grupo controle. 

 
Gráfico 14. Motivo da última consulta dentária relacionada à quantidade de indivíduos 
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O estudo também avaliou a percepção dos voluntários em relação à sua saúde 

bucal (Gráfico 15). Enquanto no grupo controle os voluntários consideram a sua 

saúde bucal regular (12 voluntários) e boa (9 voluntários), no grupo DRC um número 

significativamente alto considerou a sua saúde bucal ruim (12 voluntários). Estes 

resultados corroboraram com os resultados anteriores, demonstrando que o grupo 

DRC tem baixa condição de saúde bucal. 

 
Gráfico 15. Autopercepção da saúde bucal relacionada à quantidade de indivíduos 
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O maior motivo relatado pelos voluntários do grupo DRC para classificarem sua 

saúde bucal como ruim ou regular foi o descuido (n= 13), seguido da presença de 

mobilidade dentária (n= 5) e perda de vários dentes (n=4), caracterizando baixa 

condição de saúde bucal. Embora o descuido também seja relatado por maior 

número de voluntários do grupo controle (n= 8), ainda é menor do que no grupo 

DRC. O cuidado com os dentes e consulta regular é o segundo motivo relatado pelo 

grupo controle (n= 5), seguido de perda dentária (n= 3), semelhante ao grupo DRC 

(n=4). Entretanto, mobilidade dentária, cálculo dental, dentes “estragados” e dentes 

doloridos, foram relatados apenas no grupo DRC, evidenciando assim piores 

condições de saúde bucal do que o grupo DRC (Gráfico 16). 

 
Gráfico 16. Motivo para autoclassificação da saúde bucal 
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Apesar dessa situação, a grande maioria dos voluntários de ambos os grupos 

demonstraram vontade de cuidar mais dos dentes (DRC n= 20; controle n= 24) e 

acreditam que sua saúde bucal pode melhorar (DRC n= 19; controle n= 21); embora 

seja mais significativo no grupo controle (Gráficos 17 e 18). 

 
Gráfico 17. Demonstra interesse em cuidar da saúde bucal 

 
Gráfico 18. Acreditam que a saúde bucal pode melhorar 
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Em ambos os grupos também o principal motivo relatado para cuidar dos 

dentes foi em função da saúde (DRC n= 12; controle n= 18), seguido de estética 

(DRC n= 8; controle n= 9). A higiene é o terceiro motivo mais relatado no grupo 

controle (n= 4), porém no grupo DRC apenas 2 indivíduos relataram esse motivo. 

Por outro lado, no grupo DRC o terceiro motivo mais relatado é possibilitar melhor 

mastigação (n= 4), motivo esse não relatado por nenhum voluntário do grupo 

controle. A falta de motivação para cuidar dos dentes é relatada por 5 indivíduos do 

grupo DRC e apenas 1 do grupo controle (Gráfico 19). Esses resultados sugerem 

que o fator psicossocial não é a principal influência para a baixa condição de saúde 

bucal. 

 
Gráfico 19. Motivo para cuidar ou não dos dentes. 
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Na opinião dos voluntários, para que sua saúde bucal possa melhorar é 

necessário, para ambos os grupos, realizarem mais consultas e tratamento dentário 

(DRC n= 11; controle n= 12). A grande diferença entre os grupos consiste na 

necessidade de melhor condição financeira (DRC n= 8; controle n=0), maior acesso 

a tratamento dentário na rede pública (DRC n=7; controle n=0) e mais informação e 

orientação por profissional de odontologia (DRC n=5; controle n=1). Esses 

resultados sugerem que a necessidade de maior número de consultas regulares e 

tratamento dentário é o fator principal e comum entre os 2 grupos para a melhora 

das condições de saúde bucal. Entretanto, além desse fator, o grupo DRC também 

está na dependência de melhor condição financeira, mais acesso ao tratamento 

dentário, seja em rede pública ou privada, e de mais informação e orientação 

profissional (Gráfico 20). 

 
Gráfico 20. Fatores relacionados à melhora ou não da saúde bucal 
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A análise do quantitativo de dentes presentes e perdidos também foi 

considerada como referência de saúde bucal. Verificou-se um total de 489 dentes 

presentes no grupo DRC e 622 dentes no grupo controle, equivalentes à média de 

19,56 (± 7) e 24,88 (± 6) respectivamente. Esses valores indicam significativa 

diferença entre os 2 grupos (p = 0,0017) e, consequente, menor saúde bucal, 

ocasionada pela perda dentária, no grupo DRC (Gráfico 21). Este resultado é mais 

evidente quando observado pela média de 12,44 (± 7) dentes perdidos no grupo 

DRC, representando praticamente o dobro da média de 7,12 (± 6) do grupo controle 

(Gráfico 22). 

 
Gráfico 21. Análise de dentes presentes 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras maiores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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Gráfico 22. Análise de dentes perdidos 

 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras maiores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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No grupo DRC foi investigada a relação de alterações bucais com a terapia de 

hemodiálise (Gráfico 23). Observou-se que um total de 14 voluntários percebeu 

alteração bucal após a terapia. Total este considerado elevado, representando 56% 

da população DRC estudada. A alteração mais relatada foi a mobilidade dental (n= 

7), seguida de sangramento gengival (n= 4) e sensibilidade dental (n= 3) (Gráfico 

24). 

 
Gráfico 23. Percepção de alteração dentária após terapia de hemodiálise 

 
Gráfico 24. Alterações dentárias percebidas após terapia de hemodiálise 
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7.4. Análise do Status Periodontal 

Na análise do índice de placa dental verificou-se diferença significativa (p= 

0,0005) com predominância do índice 3 no grupo DRC (DRC n =10; controle n= 3) e 

do índice 2 no grupo controle (DRC n= 7; controle n= 14), indicando maior 

prevalência de placa dental no grupo DRC (Gráfico 25). 

 
Gráfico 25. Prevalência de placa dental 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste t não pareado. As barras 

menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de confiança 

(95%) da média. 
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Maior acúmulo de cálculo dental foi constatado no grupo DRC (p< 0,0001), o 

qual mostrou prevalência de indivíduos com índice 4, em oposição ao grupo controle 

com índice 1 (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26. Prevalência de Cálculo dental 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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Em relação ao índice gengival modificado (IGM), a análise verificou maior 

inflamação gengival no grupo DRC (p < 0,0001), em relação ao grupo controle. 

Notou-se predomínio de indivíduos com índice 0 e 1 no grupo controle e índices 2 e 

3 no grupo DRC. O nível de significância encontrado (p < 0,0001) indica maior 

severidade de inflamação gengival no grupo DRC que no grupo controle, 

principalmente no índice 3, o que está compatível com o índice de placa encontrado 

(Gráfico 27). 

 

 
Gráfico 27. Prevalência de inflamação gengival 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste t não pareado com 

correção de Welch. As barras menores acima e abaixo das barras menores 

representam o intervalo de confiança (95%) da média 
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Constatou-se também maior sangramento à sondagem no grupo DRC (p = 

0,0038), demonstrando diferença bastante significativa entre os grupos (DRC= 

60,52%; controle= 39%), apresentando-se de acordo com o índice de inflamação 

gengival encontrado (Gráfico 28). 

 

 
Gráfico 28. Prevalência de sangramento à sondagem 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste t não pareado. As barras 

menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de confiança 

(95%) da média. 
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Na análise da profundidade de sondagem, o grupo DRC também apresentou 

piores resultados (p= 0,0378), com predominância de periodontite moderada e 

severa (Gráfico 29). 

 

 
Gráfico 29. Análise da profundidade de sondagem 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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A análise da perda de inserção clínica confirmou o resultado anterior de maior 

índice de periodontite moderada e severa no grupo DRC (p< 0,0001) (Gráfico 30) 

 

 
Gráfico 30. Análise da Perda de inserção clínica 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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Quanto à extensão da periodontite, verificou-se que no grupo DRC a 

periodontite é generalizada, enquanto no grupo controle é localizada (Gráfico 31). 

 

 
Gráfico 31. Extensão da periodontite: localizada ou generalizada 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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O índice periodontal geral foi determinado através da análise do conjunto PIC, 

Extensão (Ext), IGM, SS, sendo dado pela seguinte equação [(PIC*Ext) + IGM + SS] 

/ 3, visando confirmar os resultados anteriores, em relação a maior prevalência de 

periodontite no grupo DRC. O resultado encontrado p< 0,0001 demonstrou que o 

índice periodontal geral nos pacientes DRC é 1,9 vezes maior que no grupo controle 

(p< 0,0001), o que corrobora os dados anteriores de pior condição periodontal nos 

indivíduos com DRC (Gráfico 32) 

 

 
Gráfico 32. Análise do índice periodontal geral 

As médias e desvio padrão foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. As 

barras menores acima e abaixo das barras menores representam o intervalo de 

confiança (95%) da média. 
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A relação entre o tempo de tratamento por hemodiálise, severidade e extensão 

da periodontite também foram avaliado (Gráficos 33 e 34). Entretanto não foi 

encontrada correlação positiva (p> 0,05). 

 
Gráfico 33. Severidade da periodontite em relação ao tempo de hemodiálise. 

Teste de correlação de Spearman 

 
Gráfico 34. Extensão da periodontite em relação ao tempo de hemodiálise. 

Teste de correlação de Spearman 
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O nível de instrução superior não influenciou na prevalência da periodontite 

(Gráfico 35). Apesar de o número de voluntários DRC com nível superior (n= 4) ser 

bem menor do que o controle (n= 15), ainda assim a periodontite estava mais 

prevalente no grupo DRC.  

 

 
Gráfico 35. Correlação entre nível de instrução superior e prevalência da 

periodontite. Teste de correlação de Spearman 
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8. Discussão 

 

O presente estudo avaliou o status periodontal, as condições de higiene e 

saúde bucal de 25 indivíduos portadores de DRC em terapia substitutiva de 

hemodiálise, comparado a 25 indivíduos sistemicamente saudáveis (controle), 

demonstrando maior prevalência de periodontite e baixo status de higiene e saúde 

bucal no grupo DRC. 

A média de idade no presente estudo coincide com a faixa etária de maior 

prevalência de pacientes que realizam terapia de HD na população brasileira (51 a 

65 anos), conforme dados do Painel de Indicadores do SUS nº 7 (BRASIL, 2009). 

Essa é a faixa etária considerada de população profissionalmente ativa. No entanto, 

72% dos indivíduos DRC, do presente estudo, eram inativos (aposentados e 

desempregados), sugerindo que a DRC pode estar contribuindo negativamente na 

atividade profissional. Esta situação provavelmente é devida não apenas às 

complicações inerentes à DRC, mas também às limitações impostas pelo 

tratamento, sendo necessário estar conectado à máquina de diálise 3 vezes na 

semana, por período de 4h. Esta hipótese também é sustentada por 

MASCARENHAS et al. (2010), que atribuem esta situação à idade avançada, baixa 

capacidade funcional e tempo despendido no tratamento hemodialítico.  

Alguns estudos objetivaram avaliar a condição socioeconômica dos pacientes 

em diálise, indicando maior prevalência de ensino fundamental e de analfabetos 

(KLASSEN e KRASKO, 2002; DIAS, et al., 2007b; GÜRKAN et al., 2008; CHAMANI 

et al., 2009 e BAYRAKTAR et al., 2009). No entanto, esses resultados diferem do 

presente estudo que evidenciou maior prevalência no ensino médio, estando de 

acordo com o estudo de CUNHA et al. (2007). Em adição, a condição econômica 

dos pacientes do presente estudo demonstrou que 68% do grupo DRC 

apresentavam renda superior a 3 salários mínimos, também diferindo dos autores 

citados. No entanto, o presente estudo observou que o critério de classificação 

econômica utilizado por GÜRKAN et al. (2008) não especifica faixa salarial, sendo 

esta uma variável para diferentes países. Da mesma forma, o estudo de 

BAYRAKTAR et al. (2009) classificou a renda salarial em apenas 2 faixas: menor e 



DISCUSSÃO 

80 

 

maior que 1 salário mínimo, onde a maior prevalência estava concentrada na 

segunda faixa; no entanto, não estabelece distribuição dentro das variações salariais 

dessa faixa. 

É possível que a divergência observada entre o presente estudo e os citados 

ocorra em função da realidade econômica da população em geral, onde os estudos 

foram realizados. Esta hipótese baseia-se na observação de que a maioria dos 

estudos foi realizado em hospitais universitários, onde provavelmente a condição 

socioeconômica dos pacientes que procuram esses serviços é mais baixa, como 

ocorre no Brasil. No entanto, a condição socioeconômica do grupo controle, que 

poderia confirmar essa hipótese, não é informada nos estudos. De fato, 

BAYRAKTAR et al. (2007) ao relatarem que embora existam muitos estudos sobre o 

periodonto e deficiências dentárias em pacientes de HD, eles não foram 

documentados de forma padronizada. 

Um fato importante em diversos estudos é a investigação realizada em um 

único centro de diálise, o que pode causar viés. Tal aspecto é minimizado no 

presente estudo, pois foram envolvidos 3 centros de diálise da rede privada, com 

pacientes provenientes da rede pública (SUS) e da rede privada de saúde, 

localizados em bairros com condições socioeconômicas diferentes. 

Apesar da condição socioeconômica detectada no presente estudo ser média, 

é importante ressaltar que a DRC acarreta uma série de comorbidades, e 

desenvolvimento ou agravamento de outras doenças sistêmicas (DE ROSSI e 

GLICK, 1996; CERVERÓ et al., 2008). Em função disso, pacientes renais crônicos 

fazem uso de diversos medicamentos e necessitam de dieta especial, tornando o 

tratamento dispendioso, o que resulta em uma população carente de recursos 

financeiros, pois os seus rendimentos salarias acabam não suportando esses 

custos. 

A influência da condição econômico na saúde bucal dos pacientes DRC 

também é evidente no presente estudo, sendo observado que 80% dos pacientes 

DRC relataram sentir desejo de cuidar mais dos dentes por motivo de saúde, 

estética e mastigação. Entretanto, esses pacientes alegaram que para isso 

necessitariam melhor condição financeira e frequentar mais o dentista. Esses 
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resultados demonstram interesse e preocupação dos pacientes em relação à 

qualidade de saúde bucal. No entanto, GUZELDEMIR et al., 2009 afirmam que 

apesar de o grupo DRC estar consciente da inadequação de sua saúde bucal, não 

aplicavam a devida atenção às suas alegações. Através desta avaliação, esses 

autores concluem que os problemas bucais não são as principais preocupações 

para este grupo de pacientes, de acordo com os seus resultados clínicos 

periodontais.   

O presente estudo discorda dos autores citados, ponderando que, em se 

tratando de pacientes renais crônicos, um conjunto de fatores deve ser considerado 

para esta afirmação e não apenas a condição de saúde e higiene bucal ou a falta de 

resolução dos problemas bucais. Estes fatores envolvem vulnerabilidade, oscilação 

de humor, status econômico, estresse, depressão, dificuldade de acesso ao 

tratamento dentário, fadiga, indisposição, comorbidades inerentes à DRC, entre 

outros. Esses fatores fazem parte do dia a dia da vida desses pacientes, dificultando 

ou impedindo melhorar a saúde bucal, apesar do seu interesse e preocupação. É 

fato que as complicações da DRC influenciam a qualidade de vida e de saúde bucal 

dos pacientes, entretanto, os autores não colheram em seu estudo dados sobre os 

interesses e preocupações com a saúde bucal, como relatado no presente estudo.  

Um importante ponto observado neste estudo, em relação ao baixo status de 

saúde bucal, diz respeito aos profissionais de saúde. No presente estudo observou-

se que a maioria dos pacientes procurou serviços privados de saúde bucal para 

tratamento e, mesmo assim, apenas em caso de dor ou quando percebia algum 

problema; o que está de acordo com estudos prévios (CUNHA et al., 2007 e DIAS et 

al., 2007b). Além disso, quase a metade dos pacientes apresentava sangramento 

gengival à escovação e ao uso do fio dental e, apesar disso, apenas 2 pacientes 

realizaram tratamento periodontal. É possível que a dificuldade de acesso ao 

tratamento dentário, tanto na rede pública quanto na rede privada, como também a 

carência de informação e orientação profissional quanto à necessidade e 

importância da saúde bucal, relatadas pelos pacientes no presente estudo, seja um 

fator contribuinte para a baixa condição de saúde bucal nesses pacientes. O doente 

renal crônico sofre alterações da vida diária em virtude da necessidade de realizar o 

tratamento, necessitando de suporte de atenção à saúde (MARTINS e CESARINO, 
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2005). Situação semelhante é observada no estudo de GÜRKAN et al. (2008), que 

confirma os estudos de YAMALIK et al, 1991; NAUGLE et al., 1998; PROCTOR et 

al., 2005; CHEN et al., 2006, BORAWSKI et al., 2007; CENGIZ et al., 2009; 

CHAMANI et al., 2009, que concluíram que o paciente renal crônico em hemodiálise 

necessita de orientações de higiene oral, acompanhamento e tratamento 

odontológico contínuo, no sentido de controlar a placa bacteriana e de evitar 

possíveis infecções .  

Essa observação é suportada por fatos ocorridos durante a realização clínica 

deste estudo, quando foi evidenciada em vários pacientes a presença de abscesso 

periapical e periodontal em diversos sítios. A presença dessas infecções crônicas 

era desconhecida tanto pelo paciente quanto pela equipe médica. Em um dos casos, 

o paciente seria submetido à cirurgia de médio porte na semana seguinte. Em outro 

caso, logo após participar do estudo, o paciente que mais apresentava infecções 

dentárias foi inesperadamente convocado para o procedimento de transplante renal. 

Esse paciente foi submetido à medida profilática de antibioticoterapia e tratamento 

periodontal com ultrassom, no hospital onde realizaria o procedimento de 

transplante. Embora não se possa afirmar a relação direta com a infecção 

odontológica, ocorreu séria infecção urinária pós-transplante, com risco de perda do 

novo rim, prorrogando a internação do paciente por 30 dias. Essas experiências 

vivenciadas durante o estudo estão de acordo com ALMEIDA et al., 2009, ao 

concluir que na DRC é importante e necessária a interação médico-odontológica, 

bem como a integração do dentista à equipe de saúde que cuida desses pacientes, 

inclusive nos centros de diálise, proporcionando acompanhamento odontológico 

contínuo.  

A baixa autoestima, a falta de cuidado e importância com a aparência e a falta 

de vontade de viver, são fatores que levam o paciente a negligenciar a importância 

da sua higiene e saúde bucal (ALMEIDA et al., 2009). O presente estudo observou 

que o intervalo de tempo da última consulta aumentou conforme o tempo de HD. A 

percepção da saúde bucal foi considerada ruim, praticamente pela metade dos 

pacientes; e o principal motivo alegado foi o descuido com a saúde bucal. Vinte por 

cento dos pacientes relataram não acreditar que sua saúde bucal possa melhorar e 

não sentir vontade de cuidar dos dentes por estarem desmotivado. Estas situações 
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indicam a influência dos fatores psicossociais da DRC na saúde bucal e confirma o 

estudo de ROSSA Jr et al. (2009), ao afirmar que a depressão, principal problema 

dos pacientes com DRC em hemodiálise, pode influenciar na qualidade da saúde 

bucal modificando o equilíbrio fisiológico e/ou seus hábitos e comportamento. 

Os estudos enfocando a saúde periodontal dos pacientes renais crônicos 

relatam, quase que universalmente, maior acúmulo de placa e cálculo dental 

(CENGIZ et al., 2009). O baixo índice de higiene bucal dos pacientes em HD tem 

sido indicado como um dos principais motivos para essa situação (EPSTEIN et al., 

1980; NAUGLE et al., 1998; GAVALDÁ et al., 1999; KLASSEN e KRASKO, 2002; 

AL-WAHADNI e AL-OMARI, 2003; DAVIDOVICH et al., 2005; GÜRKAN et al., 2008). 

No presente estudo a condição de higiene bucal também não é satisfatória, apesar 

de se apresentar em melhor condição que a relatada na maioria dos estudos. Este 

estudo observou que o grupo DRC utiliza menos o fio dental. Embora um grande 

número de pacientes DRC relatasse fazer uso entre 1 e 2 vezes ao dia, poucos o 

faziam como rotina diária. Apesar de não estar de acordo com os estudos de 

ATASSI e ALMAS (2001); GÜRKAN et al. (2008) e GUZELDEMIR et al. (2009), 

ainda assim o presente estudo observou que o uso do fio dental era negligenciado. 

Por outro lado, mais da metade do grupo DRC relatou ter recebido instrução de 

higiene bucal e escovar os dentes 5 vezes ao dia, contrariando os estudos de 

EPSTEIN et al. (1980); NAUGLE et al. (1998); GAVALDÁ et al. (1999); AL-

WAHADNI e AL-OMARI (2003); DAVIDOVICH et al. (2005); GUZELDEMIR et al. 

(2009). Todavia, o estudo de KLASSEN e KRASKO (2002), apresentou semelhança 

com o presente estudo, ao demonstrar que 79% dos indivíduos DRC escovavam os 

dentes uma ou mais vezes ao dia, apesar de não determinar a frequência de forma 

específica. Em adição, o estudo de CHAMANI et al. (2009) observou que o grupo 

DRC apresentava condições de higiene bucal melhor que o grupo controle, embora 

ambos os grupos apresentavam péssimas condições de higiene bucal. 

No entanto, os dados do presente estudo podem ser um viés, não traduzindo a 

realidade, pois são dados relatados pelos participantes do estudo, que podem alterá-

los por questões pessoais ou de constrangimento. Um fato que corrobora com essa 

hipótese é o alto índice de placa demonstrado no estudo, não compatível com a 

rotina de higiene relatada. Associado a isso, foi observado, durante a elaboração 
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deste estudo, que os pacientes em geral dos centros de diálise burlam a proibição 

de se alimentarem na sala de diálise, alimentando-se enquanto realizam a terapia. 

Dessa forma, não é possível avaliar a realização da frequência de escovação 

relatada. Além disso, após a terapia, muitos pacientes chegam a suas residências 

em horário avançado, cansados ou indispostos e dormem sem escovar os dentes, 

contribuindo assim para a má higiene bucal e acúmulo de placa. Esta situação está 

de acordo com DAVIDOVICH et al. (2005), que atribuem a influência da DRC ao 

estilo de vida, como causa da má higiene bucal. 

È possível também que outros fatores inerentes à própria DRC possam 

exacerbar o acúmulo de placa dental. Um deles pode estar relacionado à saliva, 

sendo comum a xerostomia, ocasionada por medicamentos e baixa ingestão de 

líquidos (DE ROSSI e GLICK, 1996; CERVERÓ et al., 2008), como também as 

alterações na composição, fluxo e capacidade tampão salivar (MIGUEL et al., 2006; 

GUZELDEMIR et al., 2009), ocasionando menor desbridamento / lavagem, limpeza 

mecânica e manutenção de integridade da mucosa e dos dentes, propiciando assim 

maior acúmulo de placa (BAYRAKTAR et al., 2009). 

Outro fator pode estar relacionado à dieta, com necessidade de alto consumo 

de sacarose, devido à baixa ingestão de proteína. A sacarose torna a placa dental 

mais espessa (ALMEIDA et al., 2009), o que pode dificultar sua remoção com a 

escovação dentária. Além destes, a influência psicossocial é relatada por PERUZZO 

(2008), como fator de maior acúmulo de placa. Este autor afirma que pacientes com 

maior número de experiências psicológicas desagradáveis apresentam maior 

acúmulo de biofilme bacteriano e desenvolvem mais periodontite crônica. Pacientes 

renais crônicos estão sempre submetidos a estresse e alterações biopsicossociais 

que interferem na qualidade de vida, como limitações no seu cotidiano. Esses 

pacientes vivenciam inúmeras perdas de companheiros de diálise, perda do 

emprego, alterações na imagem corporal, restrições dietéticas e hídricas (MARTINS 

e CESARINO, 2005). 

Alto índice de cálculo dental também foi demonstrado neste estudo, compatível 

com o baixo status de higiene bucal, observado no grupo DRC. Isto confirma os 

resultado dos estudos de NAUGLE et al. (1998); KLASSEN e KRASKO (2002); AL-

WAHADNI e AL-OMARI (2003); SOUZA et al. (2005); DAVIDOVICH et al. (2005); 
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CHEN et al. (2006); DIAS et al. (2007a). Entretanto, discorda dos estudos de 

MARAKOGLU et al. (2003) e BOTS et al. (2006). A justificativa para maior índice de 

cálculo dental nesses pacientes está relacionada à uremia, devido à metabolização 

da ureia salivar, e consequente conversão em amônia no interior da placa, elevando 

o pH, o que ocasiona precipitação de fosfato de cálcio e mineralização da placa 

(ALMEIDA et al., 2009). Outra associação está relacionada ao menor fluxo salivar e 

alto suplemento de cálcio usado por esses pacientes (CRAIG, 2008). É possível que 

essas 3 situações atuem de forma associada, considerando que a maior presença 

de ureia salivar é inerente à DRC; e o menor fluxo salivar favorece o maior acúmulo 

de placa dental e a maior concentração do cálcio ingerido. 

A média de dentes perdidos demonstrada no presente estudo é considerada 

alta, confirmando os estudos de ATASSI e ALMAS (2001); BUHLIN et al. (2007); 

GUZELDEMIR, et al. (2009); GÜRKAN et al. (2008). A causa pode estar associada à 

baixa condição financeira. Entretanto, é possível que essa alta prevalência esteja 

relacionada também a outros fatores, além da condição econômica e da higiene 

bucal, como a própria diálise e a mobilidade dental. 

Essa hipótese foi observada neste estudo, demonstrando que o total de 56% 

dos pacientes relatou ter percebido alteração dentária após ser submetido à terapia 

de hemodiálise. A mobilidade dental foi a principal alteração relatada. De fato, 

mobilidade dentária pode levar à maior perda dental, principalmente porque pode 

evoluir sem que o paciente perceba, até alcançar grau mais elevado. Em adição, o 

hiperparatireoidismo e a osteodistrofia renal, característicos da DRC, ocasionam 

mobilidade dentária (DE ROSSI e GLICK, 1996; FRANKENTHAL et al., 2002; 

CERVERÓ et al., 2008), o que pode ser um fator coadjuvante na prevalência da 

perda dental. Essa hipótese também é sustentada por KLASSEN e KRASKO (2002). 

A presença e severidade da periodontite nos pacientes em hemodiálise 

também pode ser outro fator de influência que justifica a maior perda dental. As 

periodontites são uma das principais causas de perda dentária em adultos com 

idade superior a 40 anos e, segundo a OMS, afeta pessoas no mundo com taxas de 

prevalência de até 10-20%, para as formas mais graves (OLIVEIRA et al., 2010). O 

estudo de LORENTZ et al. (2010) associou a perda dental à periodontite, concluindo 

que o monitoramento da terapia periodontal diminui os riscos da perda dental nos 
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pacientes suscetíveis à periodontite. Corroborando com essa hipótese, alguns 

estudos relacionaram a condição periodontal entre pacientes em terapia de 

hemodiálise e pacientes nas fases 3 e 4 da DRC (DAVIDOVICH et al., 2005; 

BORAWSKI et al., 2007; THORMAN et al., 2009). Esses autores concluíram que a 

periodontite está mais presente e mais severa nos pacientes em terapia de 

hemodiálise. 

No presente estudo foi demonstrada a alta prevalência de periodontite 

moderada a severa, generalizada no grupo DRC, mas não foi evidenciado 

correlação entre o grau de severidade e o tempo de hemodiálise. Entretanto, quando 

comparado a outros estudos, observa-se que os resultados são conflitantes, 

principalmente relacionados à inflamação e sangramento gengival, perda de 

inserção clínica e profundidade de sondagem. Os estudos que objetivaram 

correlacionar o tempo de hemodiálise com a severidade da periodontite também 

foram conflitantes (AL-WAHADNI e AL-OMARI, 2003; MARAKOGLU et al., 2003; 

DURAN e ERDEMIR, 2004; BOTS et al., 2006; CHAMANI et al., 2009; HAMISSI et 

al., 2009; CENGIZ et al., 2009). É possível que o tamanho de amostra do presente 

estudo seja fator limitante para demonstrar uma correlação positiva entre tempo de 

hemodiálise e a severidade de doença periodontal. 

Por conseguinte, o nosso estudo observou que a metodologia utilizada nos 

diversos estudos são variadas, inclusive com amostra não representativa, como se 

observa no estudo de KITSOU et al. (2000), que utilizou 6 pacientes DRC e 6 

controles. É possível que este seja um grande fator para as divergências entre os 

resultados dos diversos estudos. Esta observação está de acordo com BORAWSKI 

et al. (2007) e CENGIZ et al. (2009). 

A ausência de grupo controle e de critérios de exclusão pode ser um fator 

importante na consistência dos resultados de diversos estudos. É preciso considerar 

que a maioria dos pacientes renais crônicos apresenta diversas comorbidades e 

doenças sistêmicas associadas, como anemia, desnutrição, diabete, hipertensão, 

doenças cardiovasculares, alterações imunológicas, que trazem dano direto ao 

periodonto (CERVERÓ et al., 2008; CRAIG, 2008; ALMEIDA et al., 2009). Em 

adição, em função da hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças 

autoimunes, a maioria desses pacientes faz uso diário de medicação anticoagulante, 
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antiagregante plaquetário, imunossupressor, bloqueador de canal de cálcio e outras 

drogas semelhantes, que pode induzir ao sangramento gengival e ao aumento 

gengival (GÜRKAN et al., 2008). O uso de antibiótico também é comum, devido às 

frequentes infecções, e pode alterar a resposta inflamatória gengival. Em virtude 

disso, todas essas condições podem gerar divergência de resultados entre os 

estudos, em função de conclusões baseadas em resultados falso-positivos. 

No presente estudo foi demonstrada presença de inflamação gengival, 

compatível com índice de placa e sangramento gengival. No entanto, SOUZA et al. 

(2005) e MARAKOGLU et al. (2003) não encontraram nível de inflamação gengival 

compatível com a grande quantidade de placa bacteriana e cálculo presente, 

afirmando, assim, que a resposta inflamatória não está prejudicada no paciente renal 

crônico. Outros estudos sugerem que esta situação está relacionada com a resposta 

inflamatória inadequada no tecido gengival, em função do status urêmico que 

ocasiona menor inflamação gengival e do baixo nível de hemoglobina (JAFFE et al., 

1986; PROCTOR et al., 2005; BAYRAKTAR et al., 2008). DIAS et al. (2007a), 

apesar de encontrarem nível de IG compatível com o alto índice de placa, contraria a 

hipótese anterior, afirmando não ser pertinente, e que a terapia renal substitutiva 

corrige a anemia dos pacientes, assim como leva à adequada resposta inflamatória 

dos tecidos do hospedeiro. 

Apesar de os autores encontrarem os mesmos resultados, as hipóteses são 

divergentes; mas nenhum dos autores usou critério de exclusão. Analisando as 

hipóteses, observamos que, ao contrário da afirmação de DIAS et al. (2007a), é 

clássico na literatura médica de nefrologia que a hemodiálise é uma das causas da 

anemia devido à perda crônica de sangue nos dialisadores (RIELLA, 2003; 

ABENSUR, 2004; CERVERÓ et al., 2008). Além disso, a hemodiálise também é uma 

das causas da inflamação crônica relacionada à biocompatibilidade das membranas 

dialíticas, qualidade da água, qualidade da diálise, cateteres de diálise, fístulas e 

enxertos arteriovenosos (JOFRÉ et al., 2006; HAUSER et al., 2008; JAIRAM et al., 

2010). Em adição, a HD contribui para a manutenção do estado inflamatório através 

da manutenção ou não eliminação de moléculas pró-inflamatórias, geralmente 

eliminadas pelos rins; potencialização do estresse oxidativo e estimulação de células 

apresentadoras de antígenos, principalmente monócitos, expressando fenótipos CD-
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14 e CD-16 em uma proporção maior do que na população geral (JOFRÉ et al., 

2006). Estes monócitos determinam um aumento de citocinas pró-inflamatórias 

(OJEDA e ALJAMA, 2008). Portanto, a hipótese destes autores é improcedente. 

A hipótese de PROCTOR et al. (2005) pode ser viável no que tange à anemia, 

considerando que na DRC a anemia é caracterizada por baixos níveis de eritrócitos 

e hemoglobina (GOKHALE et al., 2010), ocasionando palidez da gengiva 

(CERVERÓ et al., 2008). Por outro lado, anemia e desnutrição normalmente estão 

associadas, e ambas são principalmente consequência do estado inflamatório 

crônico (JOFRÉ et al., 2006). Em adição, anemia e desnutrição apresentam como 

efeito a degeneração da gengiva, cicatrização retardada de feridas e diminuição da 

resistência à infecção (KSHIRSAGAR et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009). 

Talvez um diferencial do presente estudo, demonstrando o alto índice de 

sangramento gengival, seja o critério de exclusão. Os autores citados não 

consideraram anemia como critério de exclusão, enquanto este estudo excluiu os 

pacientes DRC com hematócrito abaixo de 30, sendo esta, inclusive, uma das 

grandes dificuldades para se atingir amostra representativa. 

Outro possível diferencial refere-se ao alto índice de inflamação gengival 

demonstrado no presente estudo, excluindo os pacientes em uso de medicamentos 

e portadores de doenças sistêmicas que pudessem interferir nos resultados. A 

hipótese deste estudo para a maior inflamação gengival é sustentada no fato que a 

DRC, por si só, é um estado pró-inflamatório ocasionado pela uremia (KATO et al., 

2008), com alta carga inflamatória sistêmica (BECK e OFFENBACHER, 2005; 

FISHER et al., 2008), que induz à disfunção imune (KATO et al., 2008), alterações 

na diapedese e quimiotaxia dos neutrófilos (ALMEIDA et al., 2009), supressão do 

sistema imunológico, pior resposta de neutrófilos e monócitos a antígenos 

bacterianos e fúngicos, contribuindo para inflamação e infecção (DEAS et al., 2003; 

KOTANKO, 2008; ANDERSEN et al., 2008; KATO et al., 2008; VANHOLDER et al., 

2008; HAUSER et al., 2010). Como resultado, ocasiona exacerbação da resposta 

inflamatória da gengiva ao biofilme dental quando estimulado por bactérias 

(KSHIRSAGAR et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009; VIEIRA et al., 2010). Associado a 

isso, ocorrendo um excesso de biofilme dental bacteriano, os neutrófilos e a barreira 

de células epiteliais não são suficientes para controlar a infecção (KINANE, 2001; 
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MANDALUNIS et al., 2003; SEYMOR e TAYLOR, 2006) Em adição, a quantidade e 

a frequência do consumo de carboidrato na dieta, característico na DRC, podem 

influenciar o crescimento bacteriano (ALMEIDA et al., 2009). Alguns estudos têm 

demonstrado número mais elevado de bactérias periodontopatogênicas em 

pacientes renais crônicos (KSHIRSAGAR et al., 2007; CASTILLO et al., 2007; 

FISHER et al., 2008; BASTOS et al., 2011). 

Por conseguinte, BAYRAKTAR et al. (2008) atribuíram o maior índice de 

sangramento gengival nos pacientes HD, quando comparado aos pacientes de 

diálise peritoneal, ao anticoagulante utilizado na HD. Os autores realizaram os 

exames de índices periodontais em período de 10h as 11h antes de uma sessão de 

HD. O presente estudo realizou os exames periodontais em período de 2h antes de 

uma sessão de HD, ou seja, 46h após a última sessão e, ainda assim, observou 

maior sangramento gengival no grupo HD. É importante ressaltar que a heparina, de 

baixo peso molecular, é a mais utilizada na Europa, com meia vida de 24h, sendo 

esta a maior meia vida entre as demais utilizadas em HD (DAVENPORT, 2008). 

Assim, no intervalo de tempo em que ambos os autores realizaram os exames 

periodontais, não havia acumulação sérica de anticoagulante. Portanto, a presença 

de índice de sangramento gengival mais elevado não foi influenciada pela heparina. 

Corroborando com essa evidência, o presente estudo excluiu os pacientes em uso 

de anticoagulante. O mesmo critério não foi utilizado por BAYRAKTAR et al. (2008). 

Para avaliação da condição periodontal, o presente estudo realizou os exames 

periodontais com base na Academia Americana de Periodontia, utilizando a perda 

de inserção clínica como parâmetro de avaliação, além da profundidade de bolsa e 

do índice global periodontal (PIC, SS, IG). Em todos os parâmetros avaliados foi 

demonstrado maior prevalência de periodontite no grupo DRC. Um total de 46% dos 

sítios examinados apresentava perda de inserção clínica acima de 3mm. Oitenta e 

quatro por cento apresentavam periodontite generalizada e 100% apresentavam 

algum grau de periodontite, estando de acordo com o estudo de NAUGLE et al. 

(1998). Em adição, a média de idade dos pacientes avaliados (52,24 ± 11 anos), 

pode-se considerar a presente prevalência bem acima da esperada para esta idade, 

quando comparada ao Levantamento Epidemiológico das Condições de Saúde 

Bucal da População Brasileira (BRASIL, 2003), que apresenta um percentual de 
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pessoas com periodontite severa (> 4mm) de 6,3% (65 a 74 anos). O presente 

estudo também avaliou a prevalência da periodontite correlacionada ao nível de 

instrução superior e, ainda assim, demonstrou maior prevalência no grupo DRC. Os 

estudos realizados por AL-WAHADNI e AL-OMARI (2003); DAVIDOVICH et al. 

(2005); KLASSEN e KRASKO (2002); KSHIRSAGAR et al. (2005); SOUZA et al. 

(2005); CHEN et al. (2006) ;BORAWSKI et al. (2007); BAYRAKTAR et al. (2008); 

TORMAN et al. (2009), demonstraram maior prevalência de DP, coincidindo com o 

presente estudo. Entretanto, YAMALIK et al. (1991); KITSON et al. (2000); 

MARAKOGLU et al. (2003); BOTS et al. (2006); BAYRAKTAR et al. (2007); 

CASTILLO et al. (2007); GARCEZ et al. (2009) não encontraram correlação entre 

ambas as doenças. 

Os fatores e doenças sistêmicas em comum à DRC e DP, bem como o status 

urêmico, inflamação crônica sistêmica, deficiências nutricionais, imunossupressão, 

baixo status socioeconômico e baixo status de higiene oral têm sido atribuídos pela 

maioria dos autores como hipótese da influência da DRC para maior prevalência da 

periodontite (BECK e OFFEMBACK, 2005; KIM e AMAR, 2006; CRAIG, 2008; 

CERVERÓ et al., 2008; CENGIZ et al., 2009; GULZEDEMIR et al., 2009; ALMEIDA 

et al., 2009). Entretanto, algumas condições inerentes à DRC também podem 

influenciar a periodontite, mas que não têm sido abordadas ou pouco abordadas nos 

estudos; embora o presente estudo não tenha avaliado essas condições. Entre elas 

estão incluídas o hiperparatireoidismo, deficiência de vitamina D, desmineralização 

óssea (SCUTELLARI et al., 1996; GANIBEGOVIĆ, 2000; GARCIA et al., 2001; 

GRACITELLI et al., 2002; LEAL, 2007; SAMAPAIO et al., 2008; SOUZA et al., 2004; 

KAHROL e JORGETTI, 2008; KOVESDY et al., 2008), expressão de OPG-RANK-L 

relacionada a fatores inerentes da DRC, como PTHS, deficiência de cálcitriol, níveis 

aumentados de PGE, que estimulam a expressão de RANK-L e inibem de OPG, 

promovendo maior osteoclastogênese (GRACITELLI et al., 2002; MONTENEGRO et 

al., 2002; GOLMIA e SCHEINBERG, 2004) e as metaloproteinases da matriz (MMP) 

que participam da DRC, independente da presença de diabetes.(LENZ et al., 2000; 

ZEISBERG et al., 2002; KUMAR et al., 2006; SEABRA, 2006; RAI et al., 2008; 

THRAILKILL et al., 2009). 
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Apesar de o presente estudo demonstrar resultados que coincidem com a 

maioria dos estudos realizados, ainda assim é limitada uma comparação que possa 

elucidar de forma consistente a influência da DRC na prevalência da DP. Esta 

limitação deve-se à falta de padronização dos índices e parâmetros utilizados nas 

avaliações periodontais nos diversos estudos. Além disso, diferentes tipos de sonda 

periodontal foram utilizadas (Willian, UNC, WHO) como observado nos estudos de 

CASTILLO et al. (2007); DIAS et al. (2007b); CHAMANI et al. (2009); CENGIZ et al. 

(2009). Alguns autores nem mesmo relatam o tipo de sonda utilizada (MARAKOGLU 

et al., 2003; BAYRAKTAR et al., 2008). O presente estudo utilizou a sonda 

periodontal tipo UNC (Hu-Friedy, SP, Brasil). 

Alguns estudos utilizaram apenas a profundidade de bolsa como parâmetro de 

avaliação (MARAKOGLU et al., 2003; AL-WAHADNI e AL-OMARI, 2003; BOTS et al. 

2006; BAYRAKTAR et al., 2008; GUZELDEMIR et al., 2009; CENGIZ et al., 2009), 

enquanto o presente estudo utilizou também PIC, além da PB. Esta observação é 

corroborada pelo estudo de STECCA (2008), que avaliou a influência da seleção de 

sítios periodontais específicos e da utilização de diferentes níveis de mensurações. 

Nesse estudo, o autor relata que levantamentos epidemiológicos da doença 

periodontal, utilizando a profundidade de bolsa (PB) como indicador, podem falhar, 

pois subestimam a importância do papel da recessão gengival na perda de inserção. 

O estudo de BOTS et al. (2006) utilizou o modelo meio boca como parâmetro 

de avaliação, enquanto o de CHAMANI et al. (2009) avaliou os dentes do maxilar e 

um quadrante inferior. No entanto, o estudo de STECCA (2008) demonstrou também 

que a utilização de métodos parciais para avaliação da doença periodontite, como a 

utilização de dentes índices ou modelo meia boca, pode excluir dentes com 

periodontite e resultar em subestimação da prevalência. Corroborando com esse 

estudo, DIAS et al. (2007b) observaram diferenças significantes entre as arcadas no 

grupo de hemodiálise em relação aos índices avaliados, enquanto no grupo controle 

isso ocorreu somente em relação ao IC. No presente estudo, foram examinadas 

todas as faces em todos os dentes. 

Portanto, mediante a diversidade de aspectos que caracterizam a periodontite, 

faz-se necessária a flexibilização na escolha do critério de diagnóstico, de acordo 

com o delineamento da investigação, dado que, de um lado, encontram-se os 
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estudos epidemiológicos que visam diagnósticos para grandes coletivos; e, de outro, 

os ensaios clínicos que primam por precisão em suas medidas (GOMES FILHO et 

al., 2006). 

Em sentido inverso, a DP tem sido considerada como potencial fonte de 

inflamação, fator de risco de comorbidade e de infecção à DRC (KSHIRSAGAR et 

al., 2005; CRAIG, 2008; KOTANKO, 2008; SCANNAPIECO e PANESAR, 2008; 

FISHER et al., 2008; ALMEIDA et al., 2009). Assim, é importante ressaltar que 

pacientes submetidos à hemodiálise são candidatos a transplante renal. Esta 

possibilidade pode ocorrer em qualquer momento; e, quando ocorre, o intervalo de 

tempo de preparação pré-transplante é curto para controlar toda a existência de 

infecção bucal (YAMALIK et al., 1991; FERGUSON e WHYMAN, 1998; CHEN et al., 

2006). A presença de infecção dentária, inclusive periodontite, torna-se um motivo 

para a sua não realização, em função do risco de infecção oportunista no novo 

órgão (NAUGLE et al., 1998; PROCTOR et al., 2005). 

Dessa forma, o exame e tratamento dentário periódicos devem fazer parte da 

rotina de check-up geral do paciente renal crônico, como um dos fatores 

contribuintes para a melhoria da sua saúde sistêmica e qualidade de vida, bem 

como para viabilizar a possibilidade do transplante. Além disso, eles devem receber 

como nível de atenção básica prioritária, não apenas orientações de higiene bucal, 

mas também medidas preventivas odontológicas, motivação, informação e 

conscientização da importância e necessidade da manutenção da saúde bucal. 

É importante também que esta conscientização não fique restrita apenas aos 

pacientes, mas que seja abrangente a toda equipe médica que cuida desses 

pacientes. É através dos conhecimentos científicos integrados medicina-odontologia, 

com novas oportunidades para diagnóstico e colaboração através de especialidades, 

inclusive com a integração do dentista nas clínicas de diálise, que será formada a 

visão e compreensão da importância da necessidade da equipe multiprofissional. 

Para o conceito ampliado de cura e formação da consciência sanitária, é 

preciso trabalhar com o paciente sujeito, como um todo, enquanto renal crônico, 

assumindo que esta é a identidade social do paciente, o que lhe confere o status de 

grupo populacional específico (MARTINS, 2001). 
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Dentro deste conceito, a maior integração da medicina e odontologia 

provavelmente exigirá que dentistas assumam mais responsabilidades para a gestão 

de saúde sistêmica dos seus pacientes e, inversamente, que médicos assumam um 

papel mais ativo na saúde bucal de seus pacientes (GARCIA et al., 2001). O 

resultado será a melhor qualidade de vida e de saúde para a população de DRC. 
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9. Conclusão 

 

A periodontite é prevalente, moderada a severa, e generalizada, na doença 

renal crônica em terapia de hemodiálise.  
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Órgão Emissor: _____________________________________ 



ANEXOS 

109 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

O Sr.(a) está sendo convidado, pelo Dr. José Mauro Granjeiro,  Professor 

pesquisador responsável (UFF); pela Dra. Eliane dos S. Barboza, Professora 

pesquisadora (UFF); pela Dra. Diva Claudia de Almeida, Mestranda em Odontologia 

(UFF); pelo Dr. Walter Augusto S. Machado, Professor pesquisador (UVA); pela Dra. 

Fátima Regina V. Tostes (médica nefrologista da Policlínica de Botafogo, RJ) 

pesquisadora, a participar de um estudo de pesquisa para verificar as alterações que 

podem ocorrer nas estruturas de suporte dos dentes, em pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal em tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal. 

Antes de decidir participar do estudo, é importante e necessário que você leia 

com bastante atenção, todas as informações a seguir e que tire todas as dúvidas 

com os pesquisadores responsáveis. 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O mau funcionamento do rim causa uma série de problemas no organismo, tais 

como aumento da uréia, alteração no equilíbrio cálcio-fósforo, alterações ósseas, 

alterações do sistema imunológico, etc. Em função disso, o objetivo desse estudo é 

verificar as possíveis alterações que podem ocorrer nas estruturas ao redor dos 

dentes (gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal) de pacientes portadores de 

doença renal crônica terminal que estão em tratamento de hemodiálise e diálise 

peritoneal, tais como: inflamação e sangramento gengival, mobilidade dentária, 

quantitativo de perda do osso que sustenta o dente, quantidade de cálculo e placa 
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dentária, etc, visando assim maiores conhecimentos médico-odontológicos, o que 

possibilitará através de orientações e medidas simples e eficazes de prevenção, um 

importante meio para a melhoria da saúde e qualidade de vida desses pacientes. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisadora que realizará os exames odontológicos periodontais, será a 

Dra. Diva Claudia de Almeida. 

O convidado que aceitar participar do estudo, deverá preencher uma ficha de 

entrevista, contendo perguntas referentes a seus dados pessoais e informações 

relativas à sua saúde e seus hábitos de higiene oral.  

A clínica de diálise, onde o convidado, portador de doença renal crônica faz 

seu tratamento, irá fornecer as informações médicas contidos no prontuário. 

Não haverá tratamento dentário, nem utilização de qualquer tipo de 

medicamento de uso sistêmico, nem medicamento de uso local para o convidado. 

Na primeira fase da pesquisa, a pesquisadora examinará os dentes do 

voluntário, utilizando espelho bucal e anotando os dados de relevância à pesquisa, 

como presença de cálculo dental (tártaro) e de inflamação gengival. Logo após, será 

utilizada uma solução evidenciadora de placa bacteriana (não é medicamento, nem 

promove nenhum risco a saúde), que será passada nos dentes com auxilio de 

cotonete, quando então será realizado bochecho com água. Esta solução tem a 

finalidade de evidenciar a placa dental, que fica aderida aos dentes. 
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Esta solução tingirá os dentes com uma tonalidade vermelha, somente nos 

locais onde apresentar a placa dental. Não se preocupe, pois este tingimento é 

facilmente removido com escovação normal dos dentes.  

Após esse procedimento, a pesquisadora irá examinar novamente os dentes, 

utilizando espelho bucal e anotará em formulário próprio, todos os locais com 

tingimento. Ao final desse exame, cada voluntário receberá 1 escova de dentes e 1 

creme dental, para a remoção deste tingimento. 

Na segunda fase da pesquisa, será realizado um exame, com a finalidade de 

medir a profundidade existente entre a gengiva e o dente (sulco gengival). Para isso, 

será utilizado um instrumento, contendo várias marcações em milímetros (sonda 

periodontal), o qual será colocado delicadamente, entre a gengiva não aderida e o 

dente. Não há motivo para preocupação ou medo, pois este instrumento não irá 

machucar e nem furar a gengiva. Todas as pessoas apresentam um espaço entre 

gengiva e dente, que podem apresentar profundidades diferentes. 

Este exame será realizado em todas as faces de cada dente do voluntário, 

sendo as medidas também anotadas em formulário próprio. 

Todos os exames serão realizados sob as normas de biossegurança vigente, 

ou seja, os instrumentos utilizados serão embalados e lacrados individualmente e 

esterilizados em autoclave; as luvas utilizadas serão descartadas a cada paciente; a 

pesquisadora sempre se apresentará devidamente paramentada (jaleco longo com 

mangas compridas, gorro, máscara, etc.).  
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DURAÇÃO DO ESTUDO 

 

O tempo de duração do estudo poderá variar de 1 a 4 sessões, em função do 

limite de aceitação individual do voluntário.  

Na primeira fase (entrevista e evidenciação de placa), o estudo poderá será 

feito antes ou durante a sessão de hemodiálise, em dia e horário habitual, conforme 

a preferência do voluntário. 

Na segunda fase, o voluntário deverá chegar 1 hora antes do seu horário 

habitual de diálise, ou em dia e horário a combinar com a pesquisadora, pois para se 

obter um resultado preciso, este exame deve ser realizado antes da diálise. Este 

horário será previamente agendado em acordo com o voluntário, e 

preferencialmente no seu dia de tratamento de hemodiálise. 

Para os pacientes que realizam diálise peritoneal, o agendamento poderá ser 

feito para o dia de sua consulta médica mensal, ou para o dia dos seus exames de 

rotina, na clínica de diálise, ou em outro dia, a combinar com a pesquisadora. 

 

 

RISCO E DESCONFORTO 

 

Praticamente não haverá risco nem desconforto para o voluntário. 
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CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Não poderão participar do estudo os seguintes voluntários: 

- Portadores de anemia (será considerado apto, hematócrito acima de 30 para 

mulheres e 33 para homens); 

- Portadores de Hepatite C; 

- Pacientes HIV +; 

- Em uso de antibiótico, por período de 2 meses anteriores a pesquisa; 

- Em uso de ciclosporina; 

- Em uso de bloqueador de canais de cálcio; 

- Em uso de imunossupressor 

- Fumantes 

- Submetidos a tratamento periodontal em período de 3 meses anteriores a 

pesquisa. 

- Em uso de enxguatório bucal (plax, listerine, cepacol, etc...), por período de 2 

meses anteriores a pesquisa 

Os voluntários do grupo controle deverão saudáveis (que não apresentem 

nenhuma doença crônica) e terão os mesmos critérios de exclusão estabelecidos 

para os voluntários portadores de doença renal crônica. 

Essas alternativas devem-se ao fato, de terem cientificamente comprovados, 

que podem mascarar o estudo, o que poderá gerar erro no resultado final. 
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VOLUNTARIEDADE 

 

Será assegurado a todos os voluntários o direito de não participar ou de se 

retirar da pesquisa, a qualquer momento que desejar, quando este se manifestar 

verbalmente ou por escrito. 

Não haverá nenhum tipo de abordagem que cause constrangimento ou 

coerção. 

 

 

CONFIDENCIALIDADE, PRIVACIDADE E ANONIMATO 

 

Será garantido a todos os voluntários a confidencialidade e privacidade às 

informações coletadas. 

Quando da divulgação do resultado da pesquisa, será preservado o anonimato 

dos voluntários, não será divulgado o nome, nem serão divulgadas as iniciais, nem 

números de registro na clínica de diálise ou outras formas de identificação. 

 

 

ÔNUS 

 

Não haverá nenhuma despesa ou custo (ônus) ao voluntário que desejar 

participar da pesquisa. 
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RESSARCIMENTO 

 

Não haverá nenhum tipo de ressarcimento de despesas para o voluntário. 

 

 

GRATIFICAÇÃO MONETÁRIA 

 

Não haverá nenhum tipo de gratificação monetária para o voluntário, 

entendendo-se sua participação como livre e espontânea para um grande auxílio à 

pesquisa. 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

No transcorrer do estudo, os pesquisadores responsáveis se colocarão à 

disposição dos voluntários envolvidos e prestarão todos os esclarecimentos 

necessários. 

O voluntário também deve estar ciente de que os pesquisadores responsáveis 

poderão interromper a participação do mesmo no estudo, se este não seguir as 

orientações fornecidas, se a interrupção for considerada como a melhor conduta no 

seu caso ou se o estudo for cancelado. 

 

 



ANEXOS 

116 

 

BENEFÍCIOS 

 

Esse estudo possibilitará, ao seu final, obter dados importantes para a melhoria 

da saúde dos pacientes portadores de doença renal crônica terminal submetidos a 

tratamento de diálise, oferecendo aos pesquisadores a possibilidade de comparar os 

dados colhidos com os dados já estabelecidos, verificando, assim, possíveis 

orientações e modificações significativas. 

 

 

ESCLARECIMENTO 

 

Se você aceitou participar deste estudo e ainda possui alguma dúvida ou 

problema não relatado neste termo de esclarecimento, ou se durante o estudo surgir 

alguma dúvida ou necessidade de algum esclarecimento sobre a pesquisa, favor 

contatar os responsáveis pela pesquisa: 

 
Pesquisador Responsável:  Dr. José Mauro Granjeiro 

Tel: 99883498 

Pesquisadora: Dra. Diva Claudia de Almeida 

Tel: 91240228 

Pesquisadora: Dra. Eliane dos S. Porto Barboza 

Tel: 78451627 

Pesquisador: Dr. Walter Augusto S. Macado 

Tel: 96020305 

Pesquisadora: Dr. Fátima Regina V. Tostes 

Tel: 94665539 
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CONSENTIMENTO 

Ao dar seu consentimento por meio da assinatura deste termo, você declara 

que teve todas as possibilidades e oportunidades de perguntar e esclarecer suas 

dúvidas sobre os procedimentos que envolvem a pesquisa, os exames que serão 

realizados, produtos e instrumentais utilizados, inconvenientes, riscos, desconfortos, 

bem como seus direitos e deveres. 

Assim, com base nestas informações, você, voluntariamente, de forma 

esclarecida e consciente, por livre e espontânea vontade, concorda em participar do 

estudo. 

 
Eu, _______________________________________________________________, 
 
RG nº _________________, declaro ter sido informado e concordo. 
 
 em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
             Rio de Janeiro, ______ de ___________ de 2010 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

                                   Assinatura do paciente 
 
 
 
_____________________________________________________ 

                                        Testemunha 
 
 
 
_____________________________________________________ 

                  Assinatura do Responsável por obter o TCLE 
 
 
 
_______________________________________________________ 
                                     Testemunha 
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DECLARAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 
 
 

Declaro para os devidos fins, que recebi uma cópia do termo de 
consentimento, devidamente assinada pelos pesquisadores e por mim, 
voluntário. 
 
      
 
     Assinatura do voluntário:  
 
 
_________________________________ 
 
      
 
      Nome do voluntário:  
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FICHA DE ANAMNESE 

 

1. Nome: 

 

 

2. Endereço: 

 

 

3. Telefone: 

 

 

4. Idade:                          Sexo:                                  Raça: 

 

 

5. Nível de instrução 

 

a) ensino fundamental          b) completo               c) incompleto 

 

a) ensino médio                    b) completo               c) incompleto 

 

a) ensino superior                b) completo                 c) incompleto 

 

 

6. Total em anos: 

 

 

7. Condição socioeconômica 

 

Renda familiar em salários mínimos: 

 

a) 1
 
a 2                b) 3 a 5                        c) acima de 5 

 

 

8. Ocupação profissional: 

 

a) ativo                                 b) aposentado 

 

 

9. Número de filhos: 

 

 

10. Há quanto tempo faz Hemodiálise?   

 

 

11. Sentiu alguma alteração nos seus dentes ou na sua boca desde que começou o tratamento 

por Hemodiálise? 
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12. Caso positivo, que tipo de alteração? 

 

 

 

 

 

 

13. Em que situação vai ao Dentista? 

 

a) regularmente    b) quando percebe algum problema    c) quando sente dor       d) não vai 

 

 

14. Há quanto tempo foi sua última consulta com dentista? 

 

 

Qual o motivo? 

 

 

15. Está fazendo algum tratamento dentário no momento?  

 

a) público                              b) privado                             c) faculdade 

 

 

16. Já fez algum tratamento de periodontia (gengiva)?   

 

a) Qual o motivo? 

 

 

 

 

b) Faz controle periódico?  

 

 

17. Sua gengiva sangra com frequência? 

 

 

18. Caso positivo, em que situação: 

 

a) quando escova os dentes        b) com uso de fio dental          c) espontaneamente 

 

 

19. O que utiliza para fazer sua higiene bucal? 

 

a) escova?         b) fio dental?        c) bochecho?          d) outros? 
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20. Após quais refeições escova os dentes? 

 

a) café da manhã     b) almoço     c) lanche      d) jantar     e) antes de dormir      f) não escova 

 

 

21. Após quais refeições usa fio dental? 

 

a) café da manhã      b) almoço      c) lanche      d) jantar     e) antes de dormir       f) não usa  

 

 

22. Se você usa fio dental, com que frequência o faz? 

 

a) todos os dias      b) de vez em quando      c) raramente 

 

 

23. Algum dentista lhe ensinou técnica de escovação/higiene oral? 

 

 

24. Como você classifica a saúde dos seus dentes? 

 

a) muito boa    b) boa     c) regular    d) ruim     e) não dá atenção a isso 

 

 

25. Por quê? 

 

 

 

 

 

26. Você sente vontade de cuidar dos seus dentes? 

 

 

27. Por quê? 

 

 

28. Você acha que a saúde dos seus dentes pode melhorar? 

 

 

29. Caso positivo, o que você acha que seria necessário para isso? 
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ÍNDICE DE CÁLCULO 

NOME: 

DATA: 

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

V                 

L                 

M/D                 

Total                 

 

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

V                 

L                 

M/D                 

Total                 

 

 

Valor Critério 
0 Ausência de cálculo 
1 Presença de cálculo leve supragengival 
2 Presença de cálculo moderado supragengival 
3 Presença de cálculo abundante supragengival 
4 Presença de cálculo subgengival 

 



ANEXOS 

123 

 

ÍNDICE GENGIVAL MODIFICADO  —  IGM 

Nome: 

Data: 

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

V                 

M                 

D                 

L                 

Total                 

 

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

V                 

M                 

D                 

L                 

Total                 

 

Valor Médio do Indivíduo: 

(soma dos valores totais dos dentes, dividido pelo número de unidades gengivais) 

 

Valor Critério 
0 Ausência de inflamação. 
1 Inflamação leve: ligeiras mudanças na cor e na textura de qualquer 

porção, mas não em toda a unidade gengival, marginal ou papilar. 
2 Inflamação leve: como o anterior, mas envolvendo toda a unidade 

gengival, marginal ou papilar. 
3 Inflamação moderada: superfície brilhante, eritema, edema e/ou hipertrofia 

da unidade gengival, marginal ou papilar. 
4 Inflamação severa: eritema intenso, edema e/ou hipertrofia da unidade 

marginal ou papilar; sangramento espontâneo, congestão ou ulceração. 
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