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INTRODUÇÃO  

          Os pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) 

manifestam baixa imunidade em função do uso de 

medicamentos, do quadro clínico e do tratamento propriamente 

dito. Por essa razão, toda e qualquer infecção, inclusive bucal, 

apresenta maior risco nesse grupo de pacientes. O acúmulo de 

placa bacteriana pode ser um fator de risco à doença 

periodontal (DP) bem como a DP pode ser um fator de risco à 

infecção sistêmica .  

 

OBJETIVO 

          Avaliar a associação entre saúde bucal, práticas de higiene 

bucal e ocorrência de insuficiência renal crônica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra selecionada foi do setor de nefrologia de um hospital 

público de referência da cidade de Piracicaba, interior do Estado 

de São Paulo, coletada durante o quarto trimestre de 2011 e do 

primeiro quadrimestre de 2012. 

O estudo apresenta aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – 

UNICAMP (protocolo 156/2011). 

 Composta por 149 pacientes de ambos os sexos, com idades 

entre 18 e 91 anos. 

Os pacientes foram avaliados através de questionário/entrevista 

e exame clínico.  

O questionário foi focado nos seguintes dados: sexo, idade, 

cidade de origem, cidade atual, profissão, escolaridade, raça, 

estado civil, mês/ano do início do tratamento da hemodiálise, 

mês/ano do início da hemodiálise no hospital, convênio, condição 

sistêmica, tabagismo, consumo de álcool, saúde bucal e práticas 

de higiene bucal . 

O exame clínico avaliou: Mobilidade dentária , índice gengival, 

índice de placa, condição protética , tipo protético. 

 

 

RESULTADOS  

          Do total de 149 pacientes 88 se dispuseram a participar: 

48% com 1º grau incompleto, 49% aposentados, 68% não tendo 

convênio particular, 65% residentes em Piracicaba, 42% não 

fumam atualmente, 87% não fazem uso de bebida alcoólica. No 

exame clínico foi observado que nos pacientes totalmente 

edêntulos, 36% usam prótese total, sendo que os 36% usam a 

prótese total superior com quantidade de placa visível média de 

15% e apenas 11% se adaptaram a prótese total inferior com 

quantidade de placa visível média de 6%. Nos pacientes 

dentados ou com ausência de um ou mais dentes 0,15±1 do 

índice gengival e de placa, quanto à mobilidade 78% não 

apresentavam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO   
          Concluiu-se que os pacientes com insuficiência renal 

crônica apresentam como doenças mais freqüentes a 

hipertensão arterial e a diabetes mellitus e suas  manifestações 

sistêmicas e bucais repercutem no tratamento odontológico do 

mesmo, sendo que, a higiene oral é um tanto quanto precária, 

mesmo a maioria considerando boa, pois por se preocuparem 

mais com a sua saúde geral em si, acabam por negligenciar os 

cuidados e as visitas ao cirurgião-dentista.  
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