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À CAPES por ter apoiado este trabalho 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMO 

 

Possamai SMB. Prevalência da doença periodontal em pacientes com doença renal 
crônica em hemodiálise [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

Os pacientes com doença renal crônica (DRC) em tratamento de hemodiálise (HD) 

possuem uma alta taxa de mortalidade decorrente de complicações 

cardiovasculares e infecções secundárias. Os fatores de risco tradicionais parecem 

não ser suficientes para, sozinhos, justificar o grande número de óbitos por doença 

cardiovascular (DCV). Pesquisas indicam que fatores de risco não tradicionais, como 

a presença de processos inflamatórios, também são importantes e exercem efeitos 

significativos sobre essas mortes. Dentro dessa conjuntura, as doenças periodontais 

figuram como uma importante fonte de inflamação e podem estar associadas à 

complexa interação entre DRC e DCV. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a prevalência da doença periodontal (DP) e os fatores associados a sua 

causa em pacientes com DRC submetidos à HD. Amostra de conveniência: 75 

pacientes em tratamento na unidade do Hospital do Rim da Universidade Federal de 

São Paulo. Foi realizada avaliação periodontal, através do periograma completo, e a 

classificação de Tonetti e Claffey foi utilizada para categorizar a DP. Além disso, 

informações sociodemográficas e clínicas foram coletadas para realizar as 

associações com a DP que esteve presente em 46,7% dos indivíduos de forma 

severa, 37,3% de forma leve e 16% eram edêntulos totais. Dentro das limitações 

deste estudo, pode-se concluir que a DP está presente dentro desta população, 

porém devido a natureza deste trabalho, estudos intervencionais se tornam 

necessários para elucidar a relação entre a DP, DCV e DRC 

 

Palavras-chave: Periodontite. Insuficiência renal crônica. Diálise renal. 

  



ABSTRACT 

 

 

Possamai SMB. Prevalence of periodontal disease in patients with end-stage renal 
disease on hemodialysis [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2014.Versão Corrigida. 

 

Patients with chronic kidney disease (CKD) on hemodialysis (HD) have a high 

mortality rate due to cardiovascular complications and secondary infections. The 

traditional risk factors do not seem to be sufficient, by themselves, to justify the large 

number of deaths due to cardiovascular disease (CVD). Research indicates that non-

traditional risk factors, such as the presence of inflammatory processes, are also 

important and exert significant effects on these deaths. Within this context, 

periodontal diseases appearing as an important source of inflammation and may be 

associated with the complex interaction between CKD and CVD. Thus, the aim of this 

study was to evaluate the prevalence of periodontal disease (PD) and the factors 

associated with their cause in patients with CKD undergoing hemodialysis. 

Convenience sample: 75 patients treated at the Hospital do Rim from the Federal 

University of São Paulo. Periodontal evaluation was performed through the full 

periogram, and Tonetti & Claffey (2005) definition was used to categorize the PD. In 

addition, sociodemographic and clinical information was collected to perform 

associations with PD, which was present in a severe form of 46.7%, in a mild form of 

37.3% and 16% were edentulous. Within the limitations of this study, it can be 

concluded that the PD is present within this population, but due to the nature of this 

work, interventional studies will be necessary to elucidate the relationship between 

PD, CVD and CKD. 

 

 

Keywords: Periodontitis. Chronic Renal Insufficiency. Renal Dialysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica (DRC) altera a função dos rins de maneira 

irreversível e possui como etiologias principais o diabetes e a hipertensão arterial 

(HA) (National Kidney Foundation, 2002). Atualmente, vem sendo considerada um 

problema de saúde pública com grande ascensão mundial de sua prevalência e 

incidência (K/DOQI, 2002; Vilela et al., 2011). A maneira mais utilizada para 

mensurar a função renal, bem como avaliar a progressão da DRC é através da taxa 

de filtração glomerular (TFG). Adotada pela National Kidney Foundation (K/DOQI), a 

TFG expressa a quantidade de uma determinada substância plasmática (em 

volume) que consegue ser totalmente filtrada pelos rins por unidade de tempo 

(Bastos; Kirsztajn, 2011). A definição da DRC baseia-se em três componentes: (1) 

um componente anatômico ou estrutural (marcadores de dano renal); (2) um 

componente funcional (baseado na TFG); e (3) um componente temporal. É portador 

de DRC qualquer indivíduo que apresente TFG < 60 mL/min/1,73m2 ou pelo menos 

um marcador de dano renal parenquimatoso há pelo menos 3 meses (National 

Kidney Foundation, 2002). 

Independente da etiologia, a DRC pode progredir e atingir o estágio 5, onde 

ocorre falência dos rins e torna-se indispensável o tratamento por meio de diálise 

(hemodiálise- HD ou diálise peritoneal) ou transplante renal, a fim de substituir suas 

funções e manter o paciente vivo (National Kidney Foundation, 2002). No estágio 5 

os indivíduos são subclassificados conforme a terapêutica utilizada, sendo 

designados 5D, quando fazem diálise; e 5ND quando não realizam. Dentre os 

métodos substitutivos, a diálise é mundialmente responsável pela grande maioria 

dos tratamentos (Usvyat et al., 2013). No Brasil, segundo dados de 2012, a 

prevalência foi de 503 pacientes em diálise por milhão da população (pmp) (Sesso et 

al., 2014) e estima-se que mais de 100 mil a utilizem como substituto da função 

renal (censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia- SBN, 2013), sendo a HD 

realizada em 91% dos casos e a diálise peritoneal em 9% (Sesso et al., 2014).  

Os doentes renais crônicos 5D possuem elevada mortalidade resultante, em 

primeiro lugar, de complicações cardiovasculares, seguido de infecções recorrentes 

(National Kidney Foundation, 2002). Na Australia, EUA e Europa, a taxa de 

mortalidade dos dialíticos é até 100 vezes superior aos considerados 
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sistemicamente saudáveis, quando devidamente ajustado para a mesma faixa etária 

de idade (Roberts et al., 2011). A taxa de prevalência de mortes nos EUA, no ano de 

2010, foi de 200 para cada 1000 pacientes, sendo os eventos cardiovasculares 

responsáveis por cerca de 40 % dos falecimentos (United States Renal Data 

System). No Brasil, segundo dados do censo da SBN, em 2012, a mortalidade bruta 

desta população foi de 18,8% (Sesso et al., 2014). 

A relação entre a DRC e a doença cardiovascular (DCV) tem sido 

repetitivamente demonstrada por grandes estudos epidemiológicos (Keith et al., 

2004; Go et al., 2008; Chou et al., 2013). A literatura enfatiza que há agravamento 

de fatores de risco para a DCV à medida que a DRC evolui para o estágio terminal 

(Elsayed et al., 2007; Gansevoort et al., 2013), aumentando assim a possibilidade de 

danos cardiovasculares (Lelongt; Ronco , 2002). Evidências apontam que a chance 

de morte por DCV, é de 10 a 20 vezes maior nos 5D quando comparados aos 

sistemicamente saudáveis (Foley et al., 1998). Quando apenas aqueles com idade 

inferior a 45 anos são avaliados, o risco torna-se muito mais elevado e chega a ser 

100 vezes superior ao daqueles sem nenhum comprometimento sistêmico (Ortiz et 

al., 2014).   

Os fatores de risco tradicionais: hipertensão, diabetes, tabagismo e 

dislipidemia (Muntner et al., 2004; Rucker; Tonelli, 2009; Gansevoort et al., 2013) 

parecem não ser suficientes para, sozinhos, justificar a alta taxa de mortalidade 

decorrente de problemas cardiovasculares nos doentes renais crônicos (Cheung et 

al., 2000). Pesquisas indicam que fatores de risco não tradicionais, como processos 

inflamatórios, estresse oxidativo, disfunção endotelial e distúrbios do metabolismo 

mineral e ósseo (Cheung et al., 2000; Himmelfarb et al., 2002; Muntner et al., 2004; 

Schiffrin et al., 2007; Rucker; Tonelli, 2009) também são importantes e exercem 

efeitos significativos sobre esses falecimentos (Sarnak; Levey, 2000; Stenvinkel et 

al., 2000). Durante os últimos anos a inflamação tem ganhado importância dentro 

desse contexto devido a sua estreita relação com eventos ateroscleróticos tanto nos 

indivíduos com comprometimento renal quanto nos sistemicamente saudáveis 

(Zimmermann et al., 1999). Marcadores importantes gerados em resposta a 

processos inflamatórios, tais como PCR, fibrinogênio e citocinas (IL-6 e TNF) são 

considerados fortes fatores preditores de DCV e, por conseguinte, de óbitos dentro 

da população com DRC (Lelongt ; Ronco, 2002; Stenvinkel, 2000). 
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Diversas causas contribuem para o estabelecimento de um estado 

inflamatório crônico nos 5D, incluindo aquelas relacionadas ao procedimento de 

diálise ou a uremia (Meyer; Hostetter, 2007). Sugere-se que citocinas pró-

inflamatórias resultantes de infecções crônicas e/ou outros estímulos inflamatórios 

estão fortemente ligadas ao aumento da carga inflamatória sistêmica desses 

indivíduos (Lelongt; Ronco, 2002). Dentro dessa conjuntura, as doenças 

periodontais figuram como uma importante fonte de inflamação (Craig et al., 2013; 

Ismail et al., 2013)  e, consequentemente, podem estar associadas ao maior risco de 

eventos cardiovasculares (Kshirsagar et al., 2009). 

As periodontites são doenças infecciosas que acometem o periodonto de 

proteção e sustentação dos dentes causando uma perda progressiva de inserção, 

de tecido ósseo e, eventualmente, do elemento dentário (Armitage, 1999). 

Atualmente, acredita-se que resultem da interação de espécies bacterianas 

específicas (periodontopatógenos) com componentes da imunidade inata do 

hospedeiro nos indivíduos suscetíveis à doença periodontal (DP) (Craig et al., 2013). 

Essa associação promove uma resposta imunoinflamatória destrutiva, levando, 

simultaneamente, a uma inflamação crônica sistêmica secundária e à disseminação 

de periodontopatógenos, seus produtos (LPS) e mediadores inflamatórios (IL-1, 

TNFα, IL-6, PGE2) na circulação sanguínea (Loos, 2005; Offenbacher; Beck, 2005).  

Evidências revelam que a população em HD possui um pobre padrão de 

higiene oral (HO) e condição periodontal ruim (Naugle et al., 1998; Chen et al., 2006; 

Klassen; Krasko, 2002; Souza et al., 2005; Bots et al., 2006; Bayraktar et al., 2007; 

Cengiz et al., 2007; Xie et al., 2014). Algumas publicações ainda demonstraram que 

os indivíduos em HD, em comparação aos que realizam diálise peritoneal, também 

apresentam mais DP (Bots et al., 2006; Bayraktar et al., 2008; Brito et al., 2012). 

Uma das explicações encontradas na literatura para justificar a presença de 

inflamação gengival aumentada e a maior prevalência de DP nos renais terminais, 

está relacionada à síndrome urêmica (Borawsky et al., 2007; Craig et al., 2013). A 

uremia está associada à disfunção na resposta inata e adaptativa do hospedeiro, 

incluindo diminuição da atividade das células T e B, além de defeitos na função de 

neutrófilos e monócitos (Cohen et al., 1997; Eleftheriadis et al., 2007; Kato et al., 

2008; Stinghen et al., 2010). Devido a isso, alguns estudos sugerem que pacientes 

que realizam HD há mais tempo têm mais DP (Duran; Erdemir, 2004; Davidovich et 

al., 2005; Chen et al, 2006; Bayraktar et al, 2007; Sekiguchi et al., 2012). Entretanto, 
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há divergências quanto a este assunto, pois diversas pesquisas não encontraram tal 

relação (Naugle et al., 1998; Al-Wahadni; Al-Omari, 2003; Marakoglu et al., 2003; 

Bots et al., 2006). 

Trabalhos publicados desde a década de 1980 evidenciam a possibilidade 

de interação entre a DP e a DRC e, apesar de enfáticos ao demonstrarem que a DP 

encontra-se presente nos renais crônicos, trazem algumas dúvidas principalmente 

quanto à metodologia adotada para tal finalidade. Sendo assim, o conhecimento do 

estado bucal e a possível associação entre a DP e DRC não está totalmente 

elucidado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

A DP possui prevalência variada, pois diversos fatores, como tabagismo e 

diabetes, bem como aspectos socioeconômicos estão relacionados à sua ocorrência 

e progressão (Petersen; Ogawa, 2012). Trabalhos realizados no Brasil estimam que 

a DP esteja de alguma forma presente em 45 a 79% da população, diferindo de 

acordo com os critérios utilizados para sua mensuração (Cortelli et al., 2005; Susin 

et al., 2004a, 2004b; 2005a). Especificamente dentro da população com DRC, Brito 

et al., (2012) compararam parâmetros periodontais de sujeitos saudáveis com três 

modalidades de doentes renais crônicos (pré-diálise, HD e diálise peritoneal). Os 

autores concluíram que aqueles em HD mostraram mais DP do que a população em 

geral ou em diálise peritoneal, todavia níveis semelhantes aos que estão em fase 

pré-dialítica. Parkar e Ajithrishnan (2012), através de uma avaliação transversal, 

contrastaram a condição periodontal, verificada através do Índice periodontal 

comunitário (IPC) e do NCI (nível clínico de inserção), de 304 indivíduos (152 

saudáveis e 152 em diálise). Os renais crônicos 5D apresentaram mais DP do que 

os saudáveis, sendo esse aumento considerado estatisticamente significativo. 

Outras publicações que avaliaram a mesma relação, apesar de suas limitações, 

estão de acordo com esses achados (Naugle et al., 1998; Klassen; Krasko, 2002; 

Craig et al., 2008). 

Bayrayktar et al. (2007) compararam parâmetros periodontais de 76 

pacientes divididos conforme o tempo de HD (até 3 anos e mais que 3 anos) e 

apontaram mais DP no grupo com maior tempo de tratamento. O mesmo ocorreu 

para perda dentária, porém sem diferença estatisticamente significativa. Sekiguchi et 

al. (2012) utilizaram o mesmo ponto de corte para avaliar 94 sujeitos em HD e 

mostraram que o tempo exerceu influência na saúde periodontal. Resultados 

diferentes foram obtidos por Marakoglu et al. (2003) que não constataram 

disparidade no índice de placa (IP), profundidade de sondagem (PS) e índice 

gengival (IG) entre os grupos subdivididos em 1 ano, até 3 anos e mais de 3 anos de 

HD. Os principais estudos que correlacionaram DP e/ou HO e DRC estão resumidos 

na tabela 2.1. 

Embora a DP possua natureza crônica, elementos da fase aguda fazem 

parte da imunidade inata do hospedeiro. Os periodontopatógenos possuem a 
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capacidade de estimular a produção de mediadores, como a PCR pelo fígado 

(Ebersole; Cappelli 2000, Loos, 2005). A PCR é uma proteína da fase aguda 

presente em níveis aumentados na DP (Paraskevas et al., 2008) e um importante 

fator preditor de morte por DCV na população em geral e nos renais crônicos em HD 

(Kshirsagar et al., 2009). Gomes-Filho et al. (2011) acharam níveis de PCR 

aumentados em doentes periodontais mesmo após terem realizado ajustes para 

potenciais fatores de confusão. Da mesma forma, Rahmati et al. (2002) observaram 

relação entre a PCR e IgG para patógenos periodontais em 86 pacientes em HD.  

Estudos intervencionais concluíram que alguns periodontopatógenos são 

capazes de invadir o endotélio de grandes artérias (Deshpande et al., 1998) e placas 

de ateromas (Dorn et al;. 1999 ; Kozarov et al., 2005; Zaremba et al., 2007). Uma 

metanálise realizada por Janket et al., em 2003, revelou que a chance de indivíduos 

com DP desenvolverem DCV é 19% maior do que os sem DP; esse número atinge 

44% quando a análise é restrita aos que têm mais de 65 anos. Bahekar et al. (2007) 

apontaram que o risco de DCV nos pacientes com DP, em comparação aos 

sistemicamente saudáveis, é 1,14 e 1,59 vezes, respectivamente, superior quando 

são avaliados estudos de coorte e caso-controle isoladamente. Outra publicação 

mostrou que renais crônicos em HD com DP moderada à severa têm cinco vezes 

mais chance de morrer por DVC do que aqueles sem DP (Kshirsagar et al., 2009).  

Há trabalhos que também relataram o efeito benéfico promovido pelo 

tratamento da DP tanto nos sistemicamente saudáveis com periodontite quanto nos 

hipertensos com ou sem DP (Higashi et al., 2008; Vidal et al., 2009). Metanálises 

sedimentaram que o tratamento da DP causa uma redução modesta nos níveis de 

PCR (Paraskevas et al., 2008; Freitas et al., 2012; D’Aiuto et al., 2013), entretanto 

independentemente da terapia  proposta, o restabelecimento da saúde periodontal 

gerou diminuição da inflamação sistêmica, além de melhorar a função endotelial, 

fator diretamente ligado à aterosclerose (Moura et al., 2010).



 

 
Tabela 2.1- Principais estudos relacionando DP e/ou HO e DRC 

Autores País Tipo de 
estudo 

Material e métodos Proposta Principais resultados Associação 
DP X DRC 

Associação 
DP x tempo 

HD 

Tollefsen; 
Johansen, 
(1985) 

Noruega Transversal  59 pacientes renais crônicos 
terminais: HD, 
imunossuprimido e urêmico 
(teste)X 59 saudáveis 
(controle) 
Avaliação periodontal: IG, IP, 
PS 

Investigar se a condição 
imunológica dos 
pacientes renais 
crônicos exerce 
influência na DP 

- O grupo dos renais 
apresentou IP aumentado 
-HD e imunossuprimidos 
tinham IG menor 
-PS e perda óssea foram 
semelhantes nos dois 
grupos 

+ Não avaliou 

Naugle et al., 
(1998) 

USA Transversal 45 pacientes em HD 
Parâmetros avaliados: Ìndice 
periodontal de Ramfjord; 
CPO-D e IHO 

Investigar a saúde oral 
de pacientes em HD 

- A DP estava prevalente e 
foi considerada um 
importante foco infeccioso  

+ - 

Rahmati et 
al., (2002) 

EUA Transversal 86 pacientes em HD  
Exame sanguíneo para PCR e 
ELISA para avaliar o nível de 
IgG contra 6 patógenos 
periodontais 

Responder como a DP 
interfere nos níveis de 
PCR e IgG em 
pacientes renais em HD 

-Encontrou níveis séricos 
de IgG  apenas contra P.g 
-DP relacionada à 
diminuição de Hb, 
saturação de transferrina 

+ Não avaliou 

Al-Wahadni; 
Al-Omari, 
2003 

Jordania  Transversal  47 pacientes em HD 
Parâmetros avaliados: IP, 
IG,PS, perda dentária 

Examinar a presença de 
DP em pacientes em 
diálise 

- A DP está presente 
dentro dessa população 
-A maior parte apresentou 
HO ruim 

+ - 

Marakoglu et 
al. (2003) 

Turquia  Transversal  36 HD x 36 controle 
Parâmetros avaliados: IP, 
IG,e PS 

Avaliar a condição 
periodontal e comparar 
com o grupo saudável 

-Não encontrou diferença 
entre os grupos  

- - 

Davidovich et 
al.( 2005) 

Israel  Transversal  4 modalidades de renais 
crônicos X grupo controle 
Parâmetros avaliados: IP, IG, 
SS, PS, NCI e recessão 
gengival 

Avaliar e comparar a 
condição bucal entre os 
grupos 

- Pacientes renias 
terminais apresentaram 
maior IG, PS e perda de 
inserção 

+ + 

Kshirsagar et 
al. (2005) 

EUA Transversal  5.537 indivíduos (ARIC) foram 
acompanhados por 4 anos  

Avaliar se a DP possui 
relação com DRC 

- A DP aumenta o risco em 
1,23-2,14 vezes de haver 
diminuição na TFG  

+ Não avaliou 

(continua) 
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(continuação) 

Autores País Tipo de 
estudo 

Material e métodos Proposta Principais resultados Associação 
DP X DRC 

Associação 
DP x tempo 

HD 

Bots et al. 
(2006) 

Holanda  Transversal  42 pacientes 5D dentados X 
808 saudáveis( controle) 
Parâmetros avaliados: IHO 
e CPO-D 

Avaliação da condição 
bucal de pacientes 5D 

- Condição periodontal 
semelhante nos dois grupos 

- Não avaliou 

Chen et al. 
(2006) 

China  Transversal  253 pacientes em HD 
-Avaliação periodontal: IP, 
IG, IPC  
-Avaliação de marcadores 
inflamatórios 

-Investigar os efeitos 
adversos da DP em 
pacientes em HD 

-DP prevalente nesta 
população 
- HO deficiente em 80,6% 
dos pacientes  
-Pacientes com DP severa 
apresentaram mais 
desnutrição e mais 
inflamação que os 
pacientes sem DP 

+ Não avaliou 

Bayraktar et 
al. (2008) 

Turquia  Transversal  75 diálise peritoneal X 41 
HD X 61 (controle) 
-Avaliação periodontal: IP, 
IG, Cálculo, PS 

-Avaliar parâmetros 
periodontais em 
pacientes em diálise e 
compará-los aos 
saudáveis 

-Maior IP, IG e mais cálculo 
nos pacientes em diálise 
quando comparados aos 
saudáveis 

+ Não avaliou 

Fisher et al. 
(2008) 

EUA Transversal  12,947 adultos≥18 anos 
com informações sobre a 
função renal e pelo menos 
um fator de risco no 
NHANES  

Avaliar a relação entre a 
DP e a DRC 

-Adultos com DP e 
edêntulos têm risco duas 
vezes maior de DRC 

+ Não avaliou 

Cengiz et 
al., 2009 

Turquia  Transversal  68 pacientes em HD x 41 
(control)e 
Parâmetros avaliados 
IP,IG,NCI,PS 

-Comparar a condição 
periodontal entre os 
grupos 
-Avaliar se o tempo de 
HD possui relação com 
a condição periodontal  

-Pacientes em HD 
mostraram pior condição 
periodontal  
-Quanto maior o tempo de 
duração da HD mais DP 

+ + 

Kshirsagar 
et al. (2009) 

EUA Coorte 
retrospectiva 

168 HD (100 com DP leve/ 
ausência e 68 com DP 
moderada/ severa) 

Investigar a elação 
entre a DP e mortes por 
DCV em pacientes em 
HD 

-DP é um fator de risco 
independente para 
mortalidade nos pacientes 
em HD 

+ Não avaliou 

(continua) 
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(continuação) 

Autores País Tipo de 
estudo 

Material e métodos Proposta Principais resultados Associação 
DP X DRC 

Associação 
DP x tempo 

HD 

Chen et al. 
(2011) 

China  Prospectivo  253 HD 
-Avaliação 
periodontal: IP, IG e 
IPC 

-Investigar se a DP possui 
relação com a taxa de 
mortalidade após um 
período de 6 anos 

-DP estava associada ao risco 
aumentado de morte por todas as 
causas, porém não apresentou 
relação com mortes por DCV 

+ - 

Gonçalves 
al. (2011) 

Brasil Transversal 92 HD  
Avaliação periodontal: 
IP e NCI 

-Avaliar a perda de 
inserção de pacientes em 
HD 

-47% dos pacientes com 
periodontite 
-25% edêntulos totais 

+ Não avaliou 

Grubbs et al. 
( 2011) 

EUA Transversal 6.199 indivíduos 
dentados e 
participantes do 
NHANES 
-Parâmetros 
periodontais: IPe NCI 

Avaliar a associação entre 
DP e DRC 

-DP aumenta o risco em 2 vezes  
de DRC, porém é moderadamente 
atenuado por fatores de risco como 
fumo, idade, gênero, raça e 
hipertensão 

+ Não avaliou 

Ioannnidou 
et al. (2011) 

USA Transversal 12.081 adultos 
incluídos no NHANES 

Avaliar se pacientes com 
DRC possuem mais DP 
que os saudáveis 

-14,6% dos pacientes com DRC 
apresentaram DP moderada X 
8,7% do grupo controle 

+ Não avaliou 

Bhatsange; 
Patil (2012) 

Índia  Transversal  75 HD (teste) X 25 
(controle) 
Parâmetros 
avaliados: 
Índice de Green 
Vermillion; Índice de 
Ramfjord; Uréia no 
sangue e na saliva 
 

Responder se duração da 
HD tem influência nos 
parâmetros periodontais e 
na uréia sérica e salivar 

-Pior condição periodontal em 
todos os pacientes do grupo teste 
-Tempo de HD parece ter relação 
com condição periodontal 

+ - 

Brito et al. 
(2012) 

Brasil Transversal  40 diálise peritoneal X 
40 HD X 51 pré-
diálise X 67 controle 
-Avaliação 
periodontal: IP, NCI, 
SS, PS  

Avaliar a extensão e 
severidade da DP nas três 
modalidades de pacientes 
renais e compará-los com 
os saudáveis 

-Os grupos pré-diálise e HD 
apresentaram mais casos de DP 
severa e sítios com perda de 
inserção ≥ 6mm que os saudáveis.  
-Pacientes em diálise peritoneal 
mostraram condição periodontal 
semelhante ao controle 

+ Não avaliou 

(continua) 

2
3

 



 

 

(continuação) 

Autores País Tipo de 
estudo 

Material e métodos Proposta Principais resultados Associação 
DP X DRC 

Associação 
DP x tempo 

HD 

Sekiguchi et al. 
(2012) 

Brasil  Transversal  94 pacientes em HD 
Parâmetros avaliados: IP, 
IG, NCI,PS, SS 

Avaliar se a saúde oral é 
afetada pela duração da 
HD 

-Pior condição 
periodontal nos 
pacientes com mais 
de 3 anos de HD 

+ + 

Ziebolz et al. 
(2012) 

Alemanha Transversal 129 pacientes em HD 
Parâmetros avaliados: 
Índice periodontal de 
Ramfjord e CPO-D 
Aplicação de questionário 

Avaliar a condição de 
higienização e saúde oral 
dos pacientes em HD 

-Perda dentária com 
média de 16,2  dentes 
-46% escovam os 
dentes 1-2 vezes ao 
dia 
-22% da amostra de 
edêntulos totais 

+ Não avaliou 

Chhokra et al. 
(2013) 

Índia  Transversal  40 HD X 40 controle 
Avaliação periodontal: 
IG,PS, NCI e IHO 

Avaliar a condição 
periodontal de pacientes 
em HD e comparar com 
saudáveis  

-Pior condição 
periodontal de todos 
os pacientes do grupo 
teste 
-Tempo de HD parece 
não ter relação com 
condição periodontal 

+ 
 

- 

Parkar; 
Ajithkrishnnan, 
(2013) 

Índia  Transversal  152 HD X 152 controle 
Avaliação periodontal: IPC 
NCI (WHO) e IHO 

Avaliar parâmetros 
periodontais em pacientes 
em diálise e compará-los 
aos saudáveis 

-Pior condição 
periodontal de todos 
os pacientes do grupo 
teste 
-Tempo de HD parece 
não ter relação com 
condição periodontal 

+ - 

(continua) 
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(continuação) 

Autores País Tipo de 
estudo 

Material e métodos Proposta Principais resultados Associação 
DP X DRC 

Associação 
DP x tempo 

HD 

De Souza 
et al.(2014) 

Brasil  Prospectivo 122 pacientes em HD 
Questionário: 
Frequência de visitas ao 
dentista; utilização de fio 
dental,  
Avaliação periodontal: 
IG, IP,PS,NCI, Cálculo 

Prevalência e impacto da 
condição de HO e DP na 
sobrevida de pacientes 
em HD 

-A DP está presente 
nesta população 
-DP associada ao risco 
aumentado de morte por 
todas as causas 

+ Não avaliou  

Garneata 
et al. 
(2014) 

Romenia transversal 263 HD 
Avaliação condição oral: 
IP, IG, PS,  

Avaliar a PS e possível 
relação com inflamação 
e parâmetros nutricionais 

-Condição periodontal 
ruim em 75%  dos 
pacientes, sendo 23% 
na forma severa. 

+ Não avaliou 

Xie et al. 
(2014) 

China  Transversal  Aplicação de 
questionário para 306 
pacientes em HD 
-Avaliação bucal através 
do CPO-D 

Avaliar a condição bucal 
e métodos de HO de 
pacientes em HD 
 

-Metade dos pacientes 
nunca foi ao dentista 
desde o início da HD 
-Perda dentária média 
de 10 dentes  

Não avaliou 
especificamente a 

DP 

Não avaliou 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi: 

 

1) Avaliar a prevalência da DP e os fatores relacionados à sua 

ocorrência em pacientes com DRC em HD.

 

 

Os objetivos secundários foram: 

 

1) Avaliar se a DP exerce influência nos parâmetros médicos 

laboratoriais; 

 

2) Investigar se o tempo de HD possui repercussão na condição 

periodontal e HO de pacientes em HD. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os métodos deste projeto foram idealizados seguindo os critérios 

estabelecidos e preconizados pelos protocolos de preparo de estudos 

observacionais, STROBE STATMENT (von Elm et al. 2008). 

 

 

4.1 Considerações éticas 

 

 

O protocolo deste estudo e os formulários do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) foram revisados e aprovados pelos Comitês de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP) (Nº 500.129) e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (Nº 

443.736) (Anexo A e B). Todos os participantes foram informados dos objetivos do 

estudo, de seus riscos e benefícios, incluindo os tipos de medições clínicas. 

 

 

4.2 Seleção dos indivíduos 

 

 

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014, indivíduos com DRC 5D, 

submetidos à HD em tratamento ambulatorial no Hospital do Rim na Universidade 

Federal de São Paulo foram convidados a participar deste estudo através de 

palestras explicativas sobre seus objetivos e importância. 
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4.3 Tipo de participantes, critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Tipo de participantes e critérios de inclusão  

 

Foram incluídos pacientes com DRC em tratamento através de HD, realizado 

três vezes por semana, durante o período de 4 horas por dia, com idade igual ou 

superior a 18 anos que concordaram em participar do presente estudo. 

 

Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos indivíduos gestantes ou lactantes e aqueles com idade 

inferior a 18 anos. 

 

 

4.4 Métodos  

 

 

O presente estudo foi realizado em três segmentos: (1) Dados da entrevista, 

(2) Dados médicos laboratoriais e (3) Dados odontológicos que foram coletados 

entre janeiro e maio de 2014. Para cada paciente, as etapas de avaliação foram 

realizadas na seguinte ordem: leitura e assinatura do TCLE; pesagem e medição da 

circunferência abdominal; entrevista e exame odontológico.  

 

 

4.4.1 Dados da entrevista  

 

 

Todos os indivíduos que consentiram em participar do estudo proposto foram 

questionados, por um único avaliador, quanto aos seguintes dados (Apêndice B): 

idade (anos); gênero (feminino/masculino); raça (branca ou não branca); grau de 

instrução (por quantos anos estudou durante a vida inteira ou até que série); renda 

familiar (total que os membros da família recebem por mês em R$); altura (m); peso 

(kg); circunferência abdominal (cm); atividade física (sim/não); fumante (sim/não), se 
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fumante (por quanto tempo fuma ou desde que idade começou a fumar, quantos 

maços ou cigarros fumam por dia); já fumou alguma vez (sim/não), se já fumou (por 

quanto tempo fumou - em anos; há quanto tempo parou de fumar e quantos cigarros 

ou maços fumava ao dia); diabetes (sim/não), se diabético (há quanto tempo foi 

diagnosticado com diabetes - em anos); hipertensão (sim/não); outras doenças 

sistêmicas; tempo de hemodiálise (anos); diálise peritoneal prévia (sim/não), se sim 

(há quanto tempo e por quanto tempo); transplante renal prévio (sim/não), se sim 

(quantas vezes). 

As seguintes informações relacionadas à saúde bucal foram indagadas: Visita 

prévia ao dentista (sim/não), se sim (quando foi a última vez que foi ao dentista: até 

1 ano, 1-2 anos e mais de 2 anos; e se já realizou tratamento periodontal prévio); 

quantas vezes escova os dentes ao dia (nenhuma, 1 vez, 2 vezes, mais de 2 vezes); 

utilização de pasta/escova/bochecho/dispositivo de higiene interdental (sim/não para 

cada um), se sim (qual a frequência); sangramento gengival ao escovar ou utilizar o 

fio dental (sim/não) sangramento espontâneo (sim/não); cheiro ruim na boca 

(sim/não); dor ou desconforto durante a mastigação (sim/não); dificuldade em 

realizar higiene oral (sim/não). 

 

 

4.4.2 Dados médicos laboratoriais 

 

 

Todos os participantes incluídos no estudo tiveram as seguintes informações 

conferidas nos respectivos prontuários: utilização de vitaminas (sim/não), se sim, 

especificamente vitamina D (sim/não); todas as medicações que o paciente estava 

tomando no momento da avaliação foram anotadas, além das informações relativas 

aos seguintes exames complementares (último exame que consta no prontuário do 

paciente): Kt/V; Paratormônio (PTH), Hemoglobina (Hb); Saturação de transferrina; 

Ferritina; Colesterol total, HDL e LDL. 
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4.4.3 Dados odontológicos 

 

 

O exame clínico periodontal foi realizado por um único examinador (SP) 

treinado e calibrado acompanhado de um anotador (DB). Todos os pacientes foram 

avaliados previamente ou em dia alternado ao procedimento de HD para não haver 

interferência da heparina no exame bucal. A avaliação odontológica ocorreu em uma 

sala do ambulatório do Hospital do Rim e os pacientes foram atendidos em uma 

cadeira reclinável com angulação aproximadamente de 145°. Utilizou-se a luz de 

uma lanterna de cabeça recarregável (310340- Nautika ®, Guarulhos, SP, Brasil) 

para substituir o refletor e uma bomba a vácuo portátil (1001VF-Nevoni São Paulo, 

SP, Brasil) para coletar a saliva. As mensurações foram feitas em seis sítios por 

dente (mesiovestibular, vestibular, distovestibular, mesiolingual, lingual, distolingual), 

em todos os dentes (exceto terceiros molares) utilizando-se espelho clínico, sonda 

periodontal milimetrada Carolina do Norte (PCPUNC-BR 15 HuFriedy® do Brasil, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) e sonda de Nabers (nº2 2N- Golgran® São Caetano do Sul, 

SP, Brasil). Os parâmetros clínicos avaliados foram: 

 Índice de Placa Visível - IPV: presença (escore 1) ou ausência (escore 

0) de placa supragengival visível (O’Leary et al., 1972) 

 Profundidade de Sondagem - PS: distância, em milímetros, entre a 

margem gengival livre e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa 

periodontal; 

 Nível Clínico de Inserção - NCI: distância, em milímetros, entre a 

junção cemento-esmalte e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa 

periodontal; 

 Sangramento após Sondagem – SS  presença (escore 1) ou ausência 

(escore 0) de sangramento, após 20 segundos da sondagem com a 

sonda periodontal milimetrada (Lenox; Kopczyk, 1972)  

 Supuração - SUP: presença (escore 1) ou ausência (escore 0) de SUP 

espontânea ou após 20 segundos da sondagem com a sonda periodontal 

milimetrada. 
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Os pacientes foram classificados como edêntulos e em dois níveis de DP, 

segundo Toneti e Claffey (2005), sendo considerada doença: 

1. Leve: Quando há perda de inserção proximal de ≥ 3mm em ≥2 dentes 

não adjacentes. 

2. Severa: Quando há perda de inserção proximal de ≥ 5mm em ≥ 30% 

dos dentes presentes. 

Para determinar o efeito da duração da terapia de HD sobre o estado de 

saúde periodontal e HO, os pacientes foram divididos em dois subgrupos, tal como 

descrito por Naugle et al. (1998) e Sekegushi et al. (2012): (1) aqueles que estão em 

HD  ≤3 anos e (2) aqueles  em HD por mais de 3 anos. 

 

 

4.4.4 Calibração dos examinadores 

 

 

A avaliação clínica periodontal dos pacientes foi realizada por um único 

examinador treinado e calibrado com o objetivo de conseguir a máxima 

reprodutibilidade nas medições realizadas (calibração intraexaminador). A 

metodologia que foi utilizada para a calibração avaliou a concordância via testes de 

concordância Kappa e correlação intraclasse (CCI). Os valores foram os seguintes: 

CCI para PS :0,89; CCI para JEC-MG: 0,92. 

 

 

4.5 Análise estatística  

 

 

As análises do presente estudo foram realizadas com o auxílio do programa 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versão 19.0, IBM).  A 

aderência à curva normal das variáveis contínuas foi verificada através do teste de 

Kolmogorov- Smirnov. e foram realizadas comparações múltiplas por meio de teste 

de Tukey. Nos casos em que não havia aderência à curva normal e/ou 

homogeneidade de variâncias, foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis. O teste de qui-quadrado foi utilizado para verificar se havia 
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associação entre variáveis categóricas. Os resultados foram considerados 

estatisticamente significativos quando p-valor foi menor que 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os dados clínicos e demográficos dos 75 pacientes encontram-se na tabela 

5.1. As etiologias da DRC foram: diabetes (17,3%); HA (24%); glomerulonefrite 

crônica (17,3%); rins policísticos (14,7%); causa indeterminada (14,7%); e outras 

etiologias. (12,0%) O gênero masculino e a raça não branca prevaleceram na 

amostra. Boa parte estudou apenas até o primeiro grau, sendo que 40% não chegou 

a concluir o ensino fundamental. A média do IMC foi compatível com sobrepeso e 

desses, 17,3% eram obesos. O tempo de duração médio dos diabéticos foi de 

22,4±11,7 anos e os fumantes mantinham o hábito há 22,2±14,9 anos, fumando em 

média 11,6±7,3 cigarros ao dia. Já aqueles que abandonaram o tabagismo, fumaram 

em média 17,0 ±11,4 cigarros por 23,3±10,4 anos.  

A média do Kt/v para toda a amostra estava adequada e somente 14,7% 

apresentou valores abaixo do ideal (˂1,2). O PTH se apresentou aumentado, sendo 

em 58,7% com valores acima de 300 pg/mL, indicativos de hiperparatireoidismo 

segundo a K/DOQI (National Kidney Foundation, 2003). Para a variável HDL, 

encontrou-se 66,7% com valores fora do padrão (˃40mg/dl). 
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Tabela 5.1 - Características sociodemográficas e clínicas da população estudada 

Variáveis Todos (n=75) 

Idade (anos) 54,0 (47,0 - 64,0) 

Gênero masculino (%) 45 (60,0) 

Raça não branca (%) 40/73 (53,3) 

Grau de instrução (%) 

Até 1º grau completo 

2º grau incompleto ou mais 

 

39,0 (52,0) 

36,0 (48,0) 

Renda familiar mensal (R$) 2000,0 (1500,0 - 4025,0) 

Tempo de HD (anos) 3,0 (2,0 - 7,0) 

Atividade física (%) 16 (21,3) 

IMC (kg/m²) 25,3 ± 5,1 

Diabetes (%)  22 (29,3) 

HA (%) 55 (73,3) 

Diálise peritoneal prévia (%) 14 (18,7) 

Transplante renal prévio (%) 11 (14,7) 

Hábito de tabagismo (%) 

Fumante  

Ex-fumante  

 

5 (6,7) 

26 (34,7) 

Kt/V  1,4 ± 0,3 

PTH (pg/mL)  447,0 (240,0 - 872,0) 

Hemoglobina (g/dL) 11,2 ± 1,3 

Saturação transferrina(%)  36,0 ± 14,3 

Ferritina (ng/mL) 655,9 ± 362,8 

Colesterol total (mg/dL)  148,0 ± 37,9 

HDL (mg/dL)  37,6 ± 16,7 

LDL (mg/dL)  83,2 ± 32,0 

Dados expressos em  média±DP; mediana (1ºquartil-3ºquartil) 

 

Os parâmetros periodontais e dados do questionário estão na tabela 5.2. 

Observou-se um alto IP e 84% da amostra com índice acima de 50%. Houve perda 

de inserção média de 3,4±1,3mm e quando individualmente avaliadas, as médias 

para cada paciente variaram de 1,67 até 8,38 mm. Boa parte relatou escovar os 

dentes mais de duas vezes ao dia, porém poucos utilizavam fio dental ou faziam 

algum tipo de bochecho. Quase metade consultou um dentista há menos de um ano, 

entretanto uma pequena parte realizou, especificamente, tratamento periodontal. 

Houve ainda alta média para perda dentária e, de todos os avaliados, apenas quatro 

não perderam nenhum dente. Entre os indivíduos, 12 eram edêntulos, 28 
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classificados com DP leve e 35 com severa conforme Tonetti e Claffey (2005). A 

comparação entre os três grupos está descrita na tabela 5.3. 

 

 
Tabela 5.2 -Parâmetros periodontais e dados do questionário da 

população estudada 

Variáveis Todos (n=75) 

IP (%) 72,7 ± 27,4 

PS (mm) 2,3 ± 0,5 

NCI (mm) 3,4 ± 1,3 

SS (%) 26,9 ± 17,1 

Perda dentária (dentes) 12,1 ± 9,6 

Escovação/ dia (%) 

0-1 vez 

2 vezes 

˃ 2 vezes 

 

6 (8,0) 

27 (36,0) 

42 (56,0) 

Tratamento periodontal prévio (%) 8 (10,7) 

Última visita ao dentista (%)  

Até um ano 

1-2 anos 

Mais de 2 anos 

 

35 (46,7) 

13 (17,3) 

27 (36,0) 

Dispositivo de higiene interdental (%) 20 (26,7) 

Bochecho (%) 7 (9,4) 

Sangramento gengival na escovação (%) 16 (13,5) 

Halitose (%) 28 (37,3) 

Desconforto ao mastigar (%) 8 (20,5) 

Dificuldade de higienização bucal (%) 3 (7,9) 

Dados expressos em N; média±DP; 

 

A média de idade dos edêntulos foi maior que a dos pacientes com DP leve e 

severa, essa diferença foi considerada estatisticamente significativa entre o grupo 

DP leve em relação aos outros dois. O grau de escolaridade também foi diferente e 

verificou-se que a maior parte do grupo com DP leve completou pelo menos o 

primeiro grau, diminuindo a proporção de indivíduos no grupo DP severa e 

edêntulos, nessa ordem. Além disso, os edêntulos apresentaram renda familiar 

mensal (em R$) menor que os dentados, sendo o grupo com DP severa o que 

menos recebe, no entanto, apesar da diferença entre eles, houve apenas uma 

tendência e os valores não foram estatisticamente significativos. 
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Dentro do grupo com DP, poucos foram considerados fumantes e entre os 

edêntulos nenhum era tabagista, embora 50% tenham fumado no passado. O tempo 

de duração do fumo dos ex-fumantes foi alto em todos os grupos, todavia sem 

diferença estatisticamente significativa entre eles. Na tabela 5.3 estão comparados 

os dados sociodemográficos e clínicos conforme a classificação da DP e edêntulos. 

O diabetes esteve presente em 50% dos indivíduos edêntulos, em 21,4% naqueles 

classificados com DP leve e em 28,6% no grupo com DP severa e ambos 

apresentaram tempo de doença semelhante. Ainda foi visto uma tendência ao 

aumento de sujeitos com HA no grupo DP leve, severo e edêntulos, 

respectivamente. 
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Tabelas 5.3 – Variáveis sociodemográficas e cínicas segundo DP e edêntulos 

 DP  

Variáveis Leve 

(n =28) 

Severa 

(n =35) 

Edêntulos 

(n =12) 

p 

Idade (anos) 44,5 

 (34,0-51,25)
 

54,0 

 (52,0-64,25)
a
 

63,5  

(57,2-67,0)
a 

<0,001* 

Gênero masculino (%) 17 (60,7) 22 (62,9) 6 (50,0) 0,73 

Raça não branca (%)** 14 (51,9) 21 (60,0) 6 (54,5) 0,80 

Grau de instrução (%) 

Até 1º grau completo 

2º grau incompleto ou 

mais 

 

9 (32,1) 

 

19 (67,9) 

 

20 (57,1) 

 

15 (42,9) 

 

10 (83,3) 

 

2 (16,7) 

0,009* 

Renda familiar mensal (R$) 2250,0 (1400,0-

3625,0) 

2000,0 (2000,0-

5375,0) 

1200,0 (900,0-

2800,00) 

0,05 

Tempo HD (anos) 2,33 

 (1,75 - 6,63) 

4,9 

 (2,5 - 8,25) 

2,33  

(1,08 - 5,25) 

0,35 

Atividade física (%) 7 (25,0) 8 (23,5) 1 (8,3) 0,47 

IMC (kg/m²) 24,6 ± 4,5 25,8 ± 5,3 25,6 ± 6,0 0,26 

Diabetes (%)  6 (21,4) 10 (28,6) 6 (50,0) 0,19 

Duração diabetes (anos)  23,2 ± 13,3 21,1 ± 9,8 23,5 ±14,5 0,92 

HA (%) 18 (64,3) 25 (71,4) 12 (100,0) 0,06 

Diálise peritoneal prévia (%) 8 (28,6) 6 (17,1) 3 (25,0) 0,54 

Transplante renal prévio (%) 7 (25,0) 4 (11,8) 0 (0) 0,09 

Hábito de tabagismo (%)  

Fumante  

Ex-fumante 

 

2 (7,1) 

9 (32,1) 

 

3 (8,6) 

12 (34,3) 

 

0 (0) 

6 (50,0) 

0,74 

Tempo de fumo (anos) 25 ± 14,1 20,33 ± 18,2 0 ± 0 0,78 

Cigarros do fumante atual 

(n)  

17,5 ± 3,53 6,7 ± 6,42 0 ± 0 0,15 

Tempo de fumo ex-fumantes 

(anos) 

20,8 ± 8,8 22 ± 10,2 29,5 ± 12,2 0,25 

Cigarros ex-fumantes (n) 18,6 ± 10,8 13,7 ± 8,5 21,0 ± 16,6 0,40 

Dados expressos em N; média±DP; mediana (1ºquartil-3ºquartil) 
*estatisticamente significativo; ** dados ausentes para 2 pacientes 
Letras iguais indicam diferença significativa a 5% em relação ao grupo com DP leve 

 

Foi realizada ainda uma subanálise com os dados dos pacientes dentados, a 

fim de comparar os parâmetros periodontais conforme a presença do diabetes e se 

observou diferença estatisticamente significativa apenas para perda dentária. Para 

as outras variáveis os números foram similares e estão apresentados na tabela 5.4.  
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Tabela 5.4 - Parâmetros periodontais de indivíduos com e sem diabetes 

Variáveis Sem diabetes 

(n = 53) 

Com diabetes 

(n = 22) 

p 

IP (%) 69,7 ± 28,4 81,5 ± 24,4 0,18 

PS (mm) 2,3 ± 0,5 2,4 ± 0,5 0,77 

NCI (mm) 3,3 ± 1,0 3,8 ± 1,8 0,18 

SS (%) 26,2 ± 16,8 28,8 ± 18,4 0,59 

Perda dentária (dentes) 10,0 ± 9,0 17,1 ± 9,6 0,03* 

Dados expressos em média±DP ; *estatisticamente significativo  

 

O Kt/V, bem como os parâmetros médicos laboratoriais estavam 

aproximados, com exceção do PTH e da ferritina nos edêntulos que discreparam 

dos outros dois grupos, todavia as diferenças não foram estatisticamente 

significativas. Os dados estão descritos na tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 - Parâmetros médicos laboratoriais de acordo com DP e edêntulos 

Variáveis Sem DP 

(n =28) 

Com DP 

(n =35) 

Edêntulos 

(n =12) 

p 

Kt/V 1,40 ± 0,23 1,44 ± 0,4 1,46 ± 0,25 0,84 

PTH (pg/mL) 325,5  

(255,15 - 944,5) 

442,2 

 (309,0 - 906,46) 

501,5  

(257,3 - 652,0) 

0,47 

Hemoglobina (g/dL) 11,2 ± 1,0 11,2 ± 1,6 10,9 ± 0,8 0,71 

Saturação transferrina (%) 36,2 ± 17,0 36,9 ± 13,9 32,9 ± 7,6 0,70 

Ferritina (ng/mL) 657,6 ± 357,8 598,6 ± 373,9 819,7 ± 315,0 0,19 

Colesterol total (mg/dL) 152,2 ± 35,9 143,4 ± 42,2 149,8 ± 32,4 0,68 

HDL (mg/dL) 33,0 (21,5 - 41,5) 33,5 (30,0 - 37,25) 33,0 (27,25 - 36,5) 0,32 

LDL (mg/dL) 87,4 ± 33,5 78,9 ± 3 4,7 85,6 ± 19,4 0,59 

Dados expressos em Média±DP; mediana (1ºquartil-3ºquartil) 

 

Com o propósito de avaliar a possível influência do tempo de duração da HD 

nos parâmetros periodontais e procedimentos de HO, a amostra foi dividida em dois, 

conforme ponto de corte pré-estabelecido. Os resultados comprovam que houve 

semelhança entre os grupos, sem diferença estatisticamente significativa para 

nenhuma variável indicativa de DP. Com relação aos dados do questionário, um 

número maior de pacientes, dentre os que estavam há menos tempo em HD, 

realizou alguma intervenção periodontal anteriormente e essa diferença foi 

estatisticamente significativa. Além disso, houve uma tendência daqueles que se 
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encontravam há mais tempo em HD terem mais sangramento gengival ao escovar 

os dentes. Outras informações estão na tabela 5.6 

 

Tabela 5.6 - Parâmetros periodontais e dados do questionário de acordo com tempo de HD 

Variáveis Tempo ≤3 anos  

(n = 39) 

Tempo >3 anos 

(n = 36) 

p 

IP (%) 68,3±28,4 76,8±26,3 0,27 

PS (mm) 2,3±0,5 2,4±0,5 0,32 

NCI (mm) 3,1±1,1 3,7±1,4 0,06 

SS (%) 26,3±16,6 27,4±17,8 0,80 

Perda dentária (dentes) 12,0±9,5 12,3±9,9 0,89 

Última visita ao dentista (%) 

até um ano 

1-2 anos 

˃2 anos 

 

20 (51,3) 

4 (10,3) 

15 (38,5) 

 

15 (41,7) 

9 (25) 

12 (33,3) 

0,24 

Tratamento periodontal prévio (%) 7 (18,4) 1 (2,8) 0,03* 

Número de escovação/ dia (%) 

0-1 vez 

2 vezes 

˃ 2 vezes 

 

1 (2,5) 

15(38,5) 

23 (59,0) 

 

5 (13,9) 

12 (33,3) 

19 (52,8) 

0,19 

Dispositivo de higiene interdental (%) 17 (50) 10 (31,3) 0,12 

Bochecho (%) 10 (25,6) 6 (16,7) 0,34 

Sangramento gengival na escovação (%) 5 (13,5) 11 (31,4) 0,06 

Halitose (%) 18 (46,2) 10 (27,8) 0,10 

Desconforto ao mastigar (%) 8 (20,5) 12 (33,3) 0,21 

Dificuldade de higienização bucal (%) 3 (7,9) 4 (11,1) 0,63 

Dados expressos em N; média±DP; 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este trabalho apresentou características sociodemográficas e clínicas 

compatíveis com o perfil desta população no Brasil. Houve maior prevalência do 

gênero masculino e faixa etária equivalente ao que foi relatado pelo censo da SBN 

(2013). As etiologias da DRC estavam bem distribuídas dentro das seis categorias 

propostas, com o diabetes e HA, principais causas da DRC (National Kidney 

Foundation, 2002), também aparecendo neste estudo. A hipertensão esteve 

presente de forma relevante, pois é considerada tanto um forte fator de risco quanto 

uma consequência da DRC (Gansevoort et al., 2013), justificando o grande número 

de indivíduos acometidos por essa condição.  

Devido ao caráter inflamatório crônico presente na DP (Preshaw et al., 2012), 

foram selecionados parâmetros médicos laboratoriais que podem sofrer interferência 

da inflamação em seus valores e que estão associados à mortalidade e morbidade 

dos pacientes em HD (Feroze et al., 2011; Hodson; Craig, 2014; Peev et al., 2014). 

Além disso, dentro da periodontia, alguns estudos se propuseram a avaliá-los, a fim 

de entender melhor essa correlação (Hutter et al., 2001; Frankenthal et al., 2002; 

D'Aiuto et al., 2005). Em geral, os valores estavam dentro do normal, com exceção 

do PTH e HDL. Todavia, para a população brasileira em HD, é esperado que 17% 

dos indivíduos apresentem PTH ≥600, com base nos valores de referência propostos 

pela KDIGO (Censo da SBN, 2013), fundamentando essa alteração. 

O Kt/V se apresentou dentro do padrão estipulado pela K/DOQI (2001), que 

determina valores ≥1,2 como referência para uma boa qualidade do procedimento de 

diálise (Locatelli, 2003). O Kt/V é calculado mensalmente e deve possuir um nível 

mínimo a fim de diminuir a mortalidade e morbidade dos que estão em tratamento 

(Parker et al., 1994; Held et al., 1996). Chen et al. (2011) e Garneata et al. (2014) 

descreveram a condição periodontal de doentes renais crônicos em HD e revelaram 

números compatíveis com os desta avaliação. 

Em meio aos achados relacionados à saúde bucal, destacou-se a grande 

perda dentária. Apesar de os 16% edêntulos elevarem a média de dentes perdidos, 

apenas 5,3% apresentaram todos os dentes na boca. Duas pesquisas também 

realizadas no Brasil (de Souza et al., 2014 e Gonçalves et al., 2011) mostraram 

resultados semelhantes. Diante do exposto, pode-se afirmar que a ausência dentária 
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é bastante comum dentro da população brasileira em HD. Na China, Xie et al. (2014) 

mostrou perda de 5,4±7,4 dentes e 10% de edêntulos. Números diferentes foram 

descritos na Alemanha por Ziebolz et al. (2012) que indicaram 16,2±9,3 dentes 

perdidos e 22% de edêntulos. Essa diferença pode ser atribuída, em parte, à 

heterogeneidade de hábitos e acesso aos serviços de saúde entre os países (Xie et 

al., 2014) .  

Ao serem questionados sobre as possíveis causas para as perdas dentárias, 

parte dos sujeitos pesquisados afirmou que alguns dentes foram perdidos em razão 

das dores experimentadas, não obstante a ampla maioria tenha apontado o alto grau 

de mobilidade como motivo para as extrações. Ainda que tais dados não sejam 

precisos, já que decorrem de relatos feitos pelos próprios pacientes, pesquisas 

mostram que a periodontite parece ser responsável por cerca de 30 a 35% das 

extrações dentárias, índice que se aproxima de 50% em indivíduos com idade mais 

avançada (Papapanou, 1996). Susin et al. (2005b) ainda sugeriram que a presença 

de dentes com perda de inserção ≥ 5mm está significantemente relacionada a 

perdas dentárias generalizadas, ao passo que a existência de dentes cariados está 

atrelada a ausências localizadas. Deste feito, devido à média de dentes perdidos e a 

porção considerável que apresentou NCI ≥ 5mm, porém levando-se em conta a 

natureza deste estudo, pode-se sugerir que a DP esteve presente, previamente às 

perdas dentárias, em uma ampla parcela dos avaliados no passado e parece ser 

responsável por boa parte das ausências dentárias  

O IP encontrado nesta amostra foi bastante alto, ainda que uma porcentagem 

considerável tenha relatado escovar os dentes no mínimo duas vezes ao dia. 

Bottomley et al., (1972); Al-Wahadni; Al-Omari, (2003) e Bhatsange; Patil (2012) 

pactuaram com esses achados. Somado a isso, apenas 26% dos dentados têm o 

hábito de utilizar algum tipo de dispositivo de higiene interdental, contrastando com 

de Souza et al. (2014), cuja pesquisa encontrou o índice de 40%. Ziebolz et al. 

(2012) indicaram que 32% escovam os dentes mais de duas vezes ao dia, 21% 

usam fio dental e 82% consultaram um dentista há um ano ou menos. Já na 

publicação de Xie et al. (2014), 77,8% escovam no mínimo duas vezes, no entanto, 

apenas 4% usam fio dental e 14% foram ao dentista há um ano ou menos. Apesar 

da divergência entre os valores apresentados nos estudos, o que se observa de 

maneira evidente é o pobre padrão de HO dentro da população em HD.  Gürkan et 

al. (2008) mostraram  que 93,7% dos pacientes tinham ≥ 50% das superfícies 
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dentárias cobertas por placa, Klassen; Krasko (2002) encontraram 77% e este 

estudo 84%. 

Algumas características individuais desta população justificam a falta de 

cuidados bucais. A negligência de práticas adequadas de HO pode ser atribuída ao 

alto tempo despendido semanalmente no centro de diálise (Al-Wahadni; Al-Omari, 

2003). Além disso, a preocupação com o risco de vida por conta da DRC torna-se 

soberana e aliada à baixa autoestima, insatisfação e estresse, contribuem para 

reações de ansiedade e depressão que podem trazem consequências à saúde oral 

(Afsar, 2013; Jain et al., 2014). 

Vale salientar ainda, que recentemente a falta de saúde bucal tem sido 

associada à pneumonia em debilitados e hospitalizados (Wise; Williams, 2013). Nos 

pacientes 5D, as infecções pulmonares são comuns e se relacionam à mortalidade 

desta população (Guo et al., 2008; Krediet et al., 2012). A plausibilidade para essa 

correlação se explica porque o biofilme dental serve como reservatório para micro-

organismos relacionados a processos infecciosos nos pulmões (Fourrier et al., 

1998), dado que acresce mais uma razão para justificar a necessidade de um 

controle de HO eficaz por parte destes indivíduos. Além do mais, levando-se em 

conta que os que estão em HD podem ser candidatos a um transplante renal a 

qualquer momento e considerando o curto ínterim entre o encontro de um doador 

compatível e a realização da cirurgia (Marakoglu et al., 2003), é importante que a 

saúde oral esteja sempre em dia para evitar que infecções venham a comprometer o 

sucesso do tratamento (Yamalik et al., 1993). 

Um achado que merece destaque, sendo referenciado por boa parte dos 

pesquisados, relaciona-se à presença de halitose. A despeito de não ter sido 

mensurado clinicamente, a literatura sustenta que o autorrelato pode ser utilizado 

como forma de julgar o próprio hálito (Pham, 2013). As causas do hálito ruim podem 

tanto estar relacionadas ao uso de medicações, distúrbios metabólicos, alteração da 

composição e diminuição do fluxo salivar devido à DRC (Vesterinen et al., 2007) 

como à ausência de HO e DP (Liu et al., 2006; Nadanovskyet al., 2007; van den 

Broek et al., 2007). Mais uma vez, reforça-se a importância da higienização bucal 

para esses pacientes.  

A literatura mostra características semelhantes às encontradas por este 

estudo para PS e NCI, com média de sondagem variando entre 1,5 e 2,9 mm (Al-

Wahadni; Al-Omari, 2003; Marakoglu et al., 2003; Bayraktar et al., 2008; de Souza et 
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al., 2014) e perda de inserção entre 1,9 ± 1,2 e 2,3 ± 0,96mm, respectivamente, nas 

publicações de de Souza et al. (2014) e Gonçalves et al. (2011). Não foram 

observados valores significativos para PS e NCI conquanto a análise de médias 

possa mascarar e subestimar a presença de DP (Tu; Gilthorpe, 2012) e devido a 

isso, se lançou mão de uma classificação mais abrangente para categorizar a DP. 

Com a finalidade de determinar a prevalência da DP, adotou-se a 

classificação proposta por Tonetti e Claffey (2005), a qual abrange tanto casos 

incipientes e suscetíveis quanto casos mais severos, considerando extensão e 

severidade da DP. Diante do exposto, o presente estudo encontrou 46,7% da 

amostra com DP severa; 37,3% leve, além dos 16% edêntulos. Considerando 

apenas os dentados, 44,4% exibiram DP leve e 55,6% DP severa. Chen et al. (2011) 

e de Souza et al. (2014) mostraram prevalência de DP severa aproximada. Garneata 

et al. (2014) apresentaram 25%, mas ao caracterizar a DP consideraram apenas PS. 

Sabe-se que avaliações que utilizam só PS não descrevem a condição periodontal 

adequadamente (Baelum; Scheutz, 2002; Baelum; Papapanou, 1996), o que pode 

ser um motivo para os resultados distintos obtidos pelo autor. 

Ao se comparar os três grupos, aqueles com DP leve eram mais novos que 

os outros dois grupos. Dentro da periodontia, demonstra-se tendência à DP e à 

perda dentária com o avançar da idade (Burt, 2005; Kassebaum et al., 2014). Além 

disso, determinantes sociais, tais quais baixo nível educacional e status econômico, 

também estão vinculados a pior condição periodontal e dentre os indivíduos de 

maior idade, aqueles mais pobres e com menor grau de instrução, perdem todos os 

dentes com maior frequência (Petersen; Ogawa, 2012). Neste trabalho, a 

escolaridade teve influência sobre a severidade da DP e edentulismo. O mesmo 

pode ter ocorrido para renda, pois mesmo não exibindo diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos, mostrou uma tendência à diminuição na DP leve, 

severa e edêntulos, respectivamente. 

Tabagismo e diabetes parecem não ter influenciado na severidade da DP 

desta população (Kshirsagar et al., 2009; de Souza et al., 2014). Contudo, quando 

apenas os edêntulos foram investigados, 50% apresentaram diabetes e 50% eram 

ex-fumantes. Salvo não ter sido realizada uma análise estatística dentro desse 

grupo, ambos podem ter induzido o edentulismo por serem fortes fatores de risco 

para DP e perdas dentárias (Genco; Borgnakke, 2013).  Além do mais, através de 
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uma subanálise restrita aos dentados, confirmou-se a influência do diabetes no 

número de dentes perdidos. 

Mesmo sem diferença estatisticamente significativa, foi visto uma tendência 

de os pacientes com DP leve, severa e edentulos, nessa ordem, exibirem HA com 

maior frequência. A despeito de uma série de elementos estarem atrelados à sua 

causa, a inflamação crônica é um dos fatores que contribuem para a sua 

patogênese (Tonelli; Pfeffer, 2007). Assim sendo, a periodontite pode ser um dos 

fatores conducentes para a sua ocorrência. 

Com relação ao transplante renal prévio à HD, 25% dos indivíduos com DP 

leve já o realizaram alguma vez, seguido de 11% daqueles com DP severa. Dentro 

dos edêntulos, ninguém foi submetido. A diferença entre os grupos não foi 

estatisticamente significativa, porém houve uma tendência daqueles com menor 

tempo de HD terem melhor condição periodontal. Tollefsen et al. (1985) e 

Davidovich et al. (2005) revelaram que pacientes em HD, quando comparados aos 

transplantados, possuem pior condição de HO e, por conseguinte, maior IP. Pode-se 

propor que durante a fase em que estiveram transplantados, os pacientes 

dedicaram-se aos procedimentos de HO e cuidados bucais. Esse fator pode ter 

influenciado na condição periodontal, observada pela menor severidade da DP 

dentro do grupo DP leve. 

Há evidências de que o PTH aumentado possa contribuir para perda de osso 

alveolar e maior severidade da DP (Borawski et al , 2007; Guzeldemir et al, 2009). 

Dentro da população com DRC essa relação parece não ocorrer (Frankenthal et al., 

2002) e neste trabalho também foi negativa. O PTH de todos os grupos estava 

aumentado e não influenciou na DP e edentulismo (Chen et al., 2006 e 2011; de 

Souza et al. 2014). Sustentados pela possibilidade da DP ser capaz de suprimir a 

eritropoiese (Hutter et al., 2001), Rahmati et al. (2002) e Chen et al. (2006; 2011) 

encontraram associação entre DP e anemia em indivíduos 5D em HD. Neste estudo, 

bem como em de de Souza et al. (2014) essa interação não foi sugerida; o mesmo 

ocorreu para colesterol. Supostamente a DP poderia alterar o metabolismo lipídico 

(Saxlin et al., 2008), entretanto só HDL se apresentou diminuído em todos os 

grupos, todavia não diferiu entre eles. Levando em consideração o desenho desta 

pesquisa, podemos apenas supor que o caráter inflamatório da DP não tenha sido 

suficiente para causar alterações nas variáveis avaliadas. 
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O Kt/V estava dentro no normal em todos os grupos, concordando com 

Kshirsagar et al. (2009), Chen et al. (2011) e Garneata et al. (2014) que não 

encontraram associação com a severidade da DP. A despeito de a literatura 

relacionar um Kt/v acima de 1,2 a um melhor estado geral de saúde (Manns et al., 

2002), esta variável parece não ter influenciado na severidade ou ausência de DP.  

A relação entre o tempo de HD e a DP tem sido relatada na literatura de 

maneira conflitante. Este estudo mostrou que o tempo de tratamento não expressa 

diferença nos indicadores de DP (Naugle et al., 1998; Al-Wahadni ;Al-Omari , 2003; 

Parkar; Ajithkrishnnan, 2012; Marakoglu et al., 2003). As publicações supracitadas 

revelaram algumas limitações nas suas metodologias que colocam em dúvida os 

resultados apresentados. Naugle et al. (1998), Al-Wahadni; Al-Omari (2003) e 

Parkar; Ajithkrishnnan (2012) realizaram exame bucal parcial para estimar a DP. Já 

Marakoglu et al. (2003) utilizaram apenas IP, IG e PS como indicativos de DP. 

Avaliações periodontais parciais e médias de PS, normalmente, não refletem a 

extensão e severidade da DP tanto em indivíduos quanto em populações (Baelum ; 

Scheutz, 2002; Baelum; Papapanou, 1996). Este trabalho apresentou como 

vantagem ter efetuado exame-boca toda, além de utilizar NCI, considerado padrão-

ouro para determinação da DP (Burt, 2005). 

Estudos que apresentaram associação positiva entre a duração da HD e uma 

pior condição periodontal também mostraram restrições nos seus desenhos que já 

foram discutidos anteriormente (Bayraktar et al. 2008; Bhatsange; Patil, 2012). Em 

contrapartida, Sekiguchi et al. (2012) delinearam um trabalho semelhante a este e 

ao excluírem variáveis de confusão para DP (tabagismo e diabetes) encontraram 

resultados opostos aos desta avaliação. 

O tempo em HD também não interferiu nos meios de higienização e 

frequência entre a última visita ao dentista, tal como descrito por Sekiguchi et al. 

(2012). Alguns pacientes realizaram tratamento periodontal alguma vez e a maioria 

dentro do grupo há menos tempo em HD. Parece que indivíduos com menor tempo 

de HD deram mais importância à saúde periodontal, porém esses dados não nos 

permitem inferir a real influência sobre os parâmetros clínicos e médicos 

laboratoriais.  

A principal limitação deste trabalho foi a ausência de um grupo controle 

normorreativo pareado a fim de excluir o impacto das causas relacionadas à DRC e 

ao seu tratamento na DP e ainda, comparar se há diferença na resposta do 
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hospedeiro do renal crônico em relação ao grupo controle. Ademais, os parâmetros 

laboratoriais foram obtidos do prontuário do paciente e levaram em consideração os 

últimos exames realizados. Como não foi possível padronizar o tempo entre o 

exame e a consulta odontológica para toda a amostra, os valores utilizados podem 

nem sempre condizer com a situação encontrada no dia da avaliação periodontal. 

Considerando a importância do processo inflamatório para os doentes renais 

crônicos, principalmente aos 5D, identificar suas causas e associá-las a fatores de 

risco para DCV torna-se fundamental e pode proporcionar uma formação científica 

para a prevenção das consequências relacionadas à DCV. Assim sendo, parece que 

a utilização de informações provenientes de estudos observacionais e ensaios 

clínicos aleatorizados padronizados avaliando a inter-relação entre a DP, DRC e 

DCV seja de grande valia e exerça contribuição ao planejamento de tratamentos de 

pacientes com DRC 5D.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que a DP é prevalente 

dentro da população com DRC em tratamento de HD, entretanto não houve 

associação entre a severidade da DP e os parâmetros laboratoriais, bem como em 

relação ao Kt/v. Ainda foi possível inferir que o tempo de duração da HD não 

interferiu na condição periodontal e HO desses pacientes. 
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APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

1. NOME DO PACIENTE:…….......…………………………………………............... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:……………………………SEXO: M (  ) F (  ) DATA DE 

NASCIMENTO:…../…../….. 

ENDEREÇO:……………………………………………….Nº:…………..APTO:……. 

BAIRRO:……………………………………...... CIDADE:………................................ 

CEP:………………………………….TELEFONE:DDD(……….)..........……………… 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

Prevalência da doença periodontal e os efeitos de seu tratamento em uma 

população portadora de doença renal crônica  

 

2. PESQUISADOR: MARIA EUGÊNIA FERNANDES CANZIANI 

 

3.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO       ()                 RISCO MÍNIMO    (X)                 RISCO MÉDIO    (  ) 

RISCO BAIXO   ( )                 RISCO MAIOR      (  ) 

 (Chance do participante da pesquisa  sofrer algum prejuízo como consequência imediata ou 

tardia do estudo)  

  

4.  DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

 

III - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE ESTA PESQUISA E GARANTIAS DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA : 

1. Justificativa dos objetivos da pesquisa: 

A doença periodontal é uma doença inflamatória da gengiva que se não tratada pode 

causar a perda do dente. Diversas pesquisas mostram que pacientes com doença renal 

crônica podem apresentar maior perda óssea ao redor dos dentes, e consequentemente 

maior perda de dentes, quando comparados com pacientes com função renal normal.  

Por outro lado, estudos mostram que o tratamento periodontal pode melhorar os 

marcadores inflamatórios que influenciam a condição renal. Assim, o objetivo deste estudo é 
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avaliar as condições periodontais de pacientes em diálise e, posteriormente os efeitos do 

tratamento periodontal sobre a condição renal.  

Com a intenção de estudar a relação entre a doença renal e a doença periodontal, 

convidamos o Sr(a) para participar deste estudo. 

 

 

2. Procedimentos que serão utilizados e o motivo, incluindo a identificação do que será 

realizado 

 Participarão desta pesquisa 90 voluntários que estejam em tratamento dialítico 

(submetidos à diálise). Os voluntários serão procurados dentre aqueles indivíduos(pessoas) 

em fase de diálise, em tratamento ambulatorial na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) que desejam se submeter a avaliação (e tratamento, se indicado) periodontal. 

No dia de sua matrícula neste projeto será feito um exame periodontal completo para 

verificar quem apresenta doença periodontal em um consultório odontológico (montado 

especificamente para a condução deste projeto) na unidade ambulatorial do Hospital do Rim 

e Hipertensão da UNIFESP. Posteriormente, aqueles que apresentarem esta doença 

receberão tratamento periodontal no mesmo local.  

Todos os participantes receberão tratamento periodontal convencional, que 

consistirá em raspagem de todos os dentes (para remoção de tártaro) e orientação de 

higiene bucal. Estes participantes serão separados em dois grupos, onde o primeiro 

grupo receberá tratamento após o exame, e o segundo três meses após. 

 Também serão coletadas amostras de placa bacteriana ou biofilme (bactérias) 

da bolsa periodontal (gengiva). Estas amostras serão coletadas pela introdução de 

pontas de papel estéreis dentro da bolsa periodontal (gengiva). Este exame é seguro e 

indolor. Estas amostras serão avaliadas no laboratório para verificar a presença e 

quantidade de bactérias que causam a doença periodontal. Os exames serão 

repetidos após 3 e 6 meses. 

 É importante ressaltar que neste estudo não será testado nenhum tratamento 

experimental (remédios  ou tratamentos novos) . O tratamento periodontal será 

convencional (raspagem), e é o mesmo oferecido a todos os pacientes da Clínica de 

Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da USP. Todos os procedimentos 

oferecidos nesta terapia são métodos utilizados há muito tempo e, portanto altamente 

seguros.  

 

 3. Benefícios que poderão ser obtidos: 
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Todos os participantes com doença periodontal receberão orientação de higiene 

bucal. Além disso, os portadores de doenças periodontal também receberão tratamento 

periodontal convencional, que consistirá em raspagem dos dentes para remoção de tártaro.  

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA : 

1.  É garantido, a qualquer tempo, acesso às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 

2.  É garantida a liberdade de retirar a qualquer momento este consentimento e deixar de 

participar do estudo. 

3.  É garantida a confidencialidade, o sigilo e a privacidade das informações. 

4.  Todas as folhas deste termo de consentimento deverão ser rubricadas pelo pesquisador 

principal e pelo participante da pesquisa no momento do preenchimento do mesmo 

5.  Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572 - 1º andar - cj 

14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 , E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

 

Recebi as seguintes informações: 

1.  Estou participando de livre vontade de um projeto de pesquisa e caso não queira não 

haverá qualquer obrigação de participação; 

2.  Receberei todas as informações de interesse que possam surgir com esta pesquisa; 

3.  Mesmo tendo aceitado participar deste estudo, poderei desistir a qualquer momento e 

abandonar a pesquisa; 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA PARA CONTATO: 

Nome e telefone dos pesquisadores: 

Maria Eugênia Fernandes Canziani( Pesquisador principal) (11)5904-8499 

Rua Pedro de Toledo, 282 Vila Clementino-CEP 04039-030 São Paulo-SP 

 

Giuseppe Alexandre Romito – (11) 30917833 

Leandro Chambrone - (11) 30917833 

Stefania Maria Bernardi Possamai - (11) 30917833 

Débora Bizento Massarente- (11) 30917833 

Avenida Professor Lineu Prestes, 2227 Cidade Universitária- CEP 05508-000 Sao Paulo- SP 
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VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

Declaro que, após esclarecimento realizado pelo pesquisador, entendi o que me foi 

explicado e que consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Estou assinando 

duas vias, rubricando cada uma das folhas, sendo que uma via ficará comigo. 

 

 

São Paulo,…../…../….. 

 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa  

 

 

Declaro que, após prestar todos os esclarecimentos necessários ao participante da pesquisa 

estarei sempre disposto para o esclarecimento de eventuais dúvidas referentes ao trabalho 

proposto neste termo, estando ciente que devo cumpri-lo integralmente como acima 

exposto. Todas as folhas deste termo de consentimento serão rubricadas, sendo uma cópia 

entregue ao participante e outra anexada ao trabalho. 

 

 

São Paulo,…../…../….. 

 

 

 

Assinatura do pesquisador  
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APÊNDICE B- Anamnese 

 
FICHA DE ANAMNESE 

 
Data da avaliação: ____/____/________ 

Nome______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ Data 

de nascimento: ____/____/______ Gênero: (    )F    (    )M          

Endereço:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Telef

one: ________________________________ Celular: _________________________ 

Profissão: ________________________RG: ____________________  

Raça: (   ) BRANCO (   ) NÃO BRANCO  

Grau de instrução (por quantos anos estudou durante a vida inteira): __________________ 

Renda familiar (total que a família recebe por mês): _______________________________ 

Etiologia da DRC: __________________________________________________________ 

Altura: _________ Peso: _______________ 

Circunferência abdominal: ______________ 

 

 

1. Você pratica alguma atividade física? (   ) S (   ) N 

    Se sim:  

Qual? ___________________________________________________ 

  

2. Você é fumante? (   ) S (   ) N 

    Se sim: 

Por quanto tempo fuma  ou desde que idade começou a 

fumar?___________ 

Quantos maços ou cigarros você fuma por dia? __________________ 

  

3. Você já fumou alguma vez? (   ) S  (   ) N 

    Se sim: 

Por quanto tempo você fumou (anos)? _________________________ 

Há quanto tempo você parou de fumar? ________________________ 

Quantos cigarros ou maços você fumava ao dia? _________________ 

  

4. Você é diabético? (   ) S  (   ) N 
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    Se sim: 

Há quanto tempo foi diagnosticado com diabetes? _______________ 

  

5. Você tem Hipertensão (pressão alta)? (   ) S (   ) N 

6. Você tem alguma outra doença sistêmica? (   ) S (   ) N 

   Se sim: 

Qual ou quais? ___________________________________________ 

  

7. Há quanto tempo você faz hemodiálise? _____________________   

8. Você já fez diálise peritoneal? (   ) S (   ) N 

   Se sim: 

Há quanto tempo? _________________________________________ 

Por quanto tempo? ________________________________________ 

  

9. Você já fez transplante renal? (   ) S (   ) N 

   Se sim: 

Quantas vezes? ___________________________________________ 

Quando? ________________________________________________ 

  

10. Você está tomando algum suplemento (vitaminas)? ___________ (   ) S (   ) N 

11. Você já Foi alguma vez ao dentista? (   ) S (   ) N 

    Se sim: 

Qual foi a última vez que você foi ao dentista? 

Até 1 ano (   ) 

Entre 1 e 2 anos (   ) 

Mais de dois anos (   ) 

Alguma vez você recebeu tratamento periodontal? 

 

 

 

 

 

(   ) S 

 

 

 

 

 

(   ) N 

12. Quantas vezes você escova os dentes ao dia? 

Nenhuma (   ) 

1 vez (   ) 

2 vezes  (   ) 

Mais de 2 vezes (   ) 

  

13. Você utiliza pasta de dente? (   ) S (   ) N 

14. Você utiliza algum dispositivo de higiene interdental (Fio dental / 

fita dental, palito, escova interdental)? 

 

(   ) S 

       

      (   )N  
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    Se sim: 

Quantas vezes: 

Todo dia (   ) 

2 vezes por semana (   ) 

Mais de 2 vezes por semana (   ) 

  

15. Você utiliza algum bochecho?      (   ) S       (   ) N  

16. Sua gengiva sangra ao utilizar a escova e/ou fio dental?      (   ) S       (   ) N  

17. Sua gengiva sangra espontaneamente?      (   ) S      (   ) N 

18. Você apresenta algum cheiro ruim na boca?      (   ) S      (   ) N 

19. Você sente algum desconforto ou dor durante a mastigação      (   ) S      (   ) N 

20. Sente dificuldade de realizar a higiene ora?      (   ) S      (   ) N 

 

 

Medicacões: 

 

Vitamina D (   ) 

 AAS (   )   Marevan (    )    Plavix (   )  

Outras: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________ 

 

 

Exames complementares: 

 

Data do exame: ___/____/_______ KT/V: ____________________      

Data do exame: ___/____/_______ PTH: ____________________       

  

Data do exame:___/____/_______ 

Hemoglobina:__________________________________ 

Saturação de transferrina: ________________________ 

Ferritina: _____________________________________ 

 

 

Data do exame: ___/____/_______ 

Colesterol total: ________________________________ 

HDL: ________________________________________ 

LDL: ________________________________________ 
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Declaro que todas as informações contidas neste questionário são verdadeiras. 

 

São Paulo, ____/_____/______                                 _______________________________ 

                                                                                                           assinatura 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP FOUSP 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UNIFESP 
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