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RESUMO 

Pacientes com doença renal crônica (DRC) submetidos à hemodiálise apresentam alta 

prevalência de sintomas depressivos e risco aumentado de doenças dos dentes e da gengiva. O 

presente estudo teve por objetivo principal verificar associação entre qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal e depressão em pacientes com doença renal crônica submetidos à 

hemodiálise. Foram estudados 177 pacientes com doença renal crônica com mais de 18 anos 

de idade e com pelo menos três meses em tratamento hemodialítico. Todos os pacientes da 

amostra eram tratados nas duas unidades de diálise que são referência para o tratamento da 

DRC na região noroeste do estado do Ceará. Foram coletados dados demográficos, clínicos e 

laboratoriais, além da aplicação de questionários acerca dos hábitos de higiene bucal 

praticados como também acerca da utilização dos serviços odontológicos pelos pacientes. A 

avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi realizada pela aplicação do 

instrumento OHIP que engloba sete dimensões da qualidade de vida: limitação funcional, dor 

física, desconforto psicológico, deficiência física, deficiência psicológica, incapacidade social 

e desvantagem social. O OHIP gera pontuações de 0 a 56 sendo que quanto maior a 

pontuação pior a qualidade de vida. O rastreamento dos sintomas depressivos foi realizado 

pelo instrumento CES-D que gera pontuações de 0 a 60. Pontuação igual ou maior do que 18 

classifica o indivíduo como depressivo. A amostra foi composta por maioria de homens 

(62,0%), com média de idade de 49 anos e maior concentração nas classes sociais C e D 

(87,5%). A maioria (92,1%) realizou pelo menos uma consulta odontológica, sendo a consulta 

realizada nos últimos 12 meses para 57% dos sujeitos. Quase metade (45%) utilizava prótese 

odontológica e 42,4% nunca receberam qualquer orientação acerca da saúde bucal por parte 

dos profissionais de saúde envolvidos em seu cuidado. A prevalência de depressão na amostra 

foi de 24,9%. A associação entre qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi demonstrada 

pela correlação positiva entre os escores gerados pelo OHIP e CES-D (r=0,450; p<0,001), 

assim como pelo encontro de pontuação mais alta em pacientes deprimidos quando 

comparados com não deprimidos (18,5 versus 9,0; p<0,001). Na análise multivariada o sexo 

masculino se mostrou protetor para a presença de depressão (OR=0,340; IC= 0,142-0,811), 

enquanto que pontuações altas geradas pelo OHIP (baixa qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal) aumentaram em 13% o risco para depressão (OR=1,134; IC=1,079-1,235). 

Estratégias deverão ser traçadas e procedidas pelas equipes de saúde envolvidas no cuidado 

dos pacientes com DRC para melhora da saúde bucal dos pacientes visando melhor bem estar 

e menor risco de sintomas depressivos. 

Palavras chave: Saúde bucal. Insuficiência renal crônica. Diálise renal. 

 

  

 



9 
 

ABSTRACT 

Patients with chronic kidney disease (CKD) undergoing hemodialysis have a high prevalence 

of depressive symptoms and an increased risk of tooth and gum disease. The main objective 

of this study was to verify the association between quality of life related to oral health and 

depression in patients with chronic renal disease undergoing hemodialysis. We studied 177 

patients with chronic kidney disease over 18 years of age and with at least three months 

undergoing hemodialysis. All patients in the sample were treated in the two dialysis units that 

are a reference for the treatment of CKD in the northwestern region of the state of Ceará. 

Demographic, clinical and laboratory data were collected, as well as questionnaires about the 

oral hygiene habits practiced as well as the use of dental services by the patients. The 

assessment of the quality of life related to oral health was accomplished by applying the 

OHIP instrument that encompasses seven dimensions of quality of life: functional limitation, 

physical pain, psychological discomfort, physical disability, psychological disability, social 

disability and social disadvantage. The OHIP generates scores from 0 to 56 and the higher the 

score the worse the quality of life. The screening of depressive symptoms was performed by 

the instrument CES-D that generates scores from 0 to 60. Score equal to or greater than 18 

classifies the individual as depressive. The sample consisted of a majority of men (62.0%), 

with a median age of 49 years and a higher concentration in social classes C and D (87.5%). 

The majority (92.1%) performed at least one dental visit, and the consultation was conducted 

in the last 12 months for 57% of subjects. Almost half (45%) used dental prostheses and 

42.4% never received any guidance about oral health from the health professionals involved 

in their care. The prevalence of depression in the sample was 24.9%. The association between 

quality of life related to oral health was demonstrated by the positive correlation between the 

OHIP and CES-D scores (r = 0.450, p <0.001), as well as by the higher score in depressed 

patients when compared to non-depressed patients (18.5 versus 9.0, p <0.001). In the 

multivariate analysis, the male sex was protective for the presence of depression (OR = 0.340, 

CI = 0.142-0.811), while high scores generated by OHIP (low quality of life related to oral 

health) increased by 13% the risk for depression (OR = 1.134, CI = 1.079-1.235). Strategies 

should be drawn and carried out by the health teams involved in the care of patients with 

CKD to improve the oral health of patients aiming for better well-being and lower risk of 

depressive symptoms. 

 

Key words: Oral health. Chronic renal failure. Renal dialysis. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Insuficiência renal crônica (IRC) 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma doença sistêmica, originada pela 

diminuição progressiva ou limitação da capacidade de filtragem glomerular endócrina e 

tubular dos rins, resultando em acúmulo de substâncias originárias dos processos metabólicos 

no sangue (DIAS, et al., 2007). Para realizar a substituição da função renal e manter o 

funcionamento dos demais órgãos, os pacientes são submetidos a terapias substitutivas de 

diálise peritoneal ou hemodiálise (RUOSPO et al., 2014).  

Diálise peritoneal é uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre dentro 

do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como substituto da função renal, ao 

passo que a hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o 

sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2016).  

A doença renal crônica (DRC) acomete pessoas em todo o mundo, agravando as 

disparidades de saúde e criando um encargo financeiro para os sistemas assistenciais na área 

(RUOSPO et al., 2014), inclusive para o Sistema Único de Saúde (SUS). No Brasil, o 

Ministério da Saúde (MS) é o principal financiador das Terapias Renais Substutivas (TRS). 

Cerca de 94,8% dos centros especializados são conveniados ao SUS (BASTOS et al, 2007). 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no Brasil, em 2016, cerca de 

122.825 pacientes estavam em tratamento dialítico, com uma taxa de prevalência de 596 de 

pacientes por milhão de pessoas em média. No estado do Ceará e na cidade de Sobral existem, 

respectivamente, 3.998 e 328 pacientes em tratamento dialítico. 

Os pacientes em hemodiálise apresentam alto nível de atividade inflamatória, 

predispondo-os a várias complicações, tais como resistência à ação da eritropoeitina (utilizada 

para controle da anemia), desnutrição e aumento da morbimortalidade, especialmente de 

complicações cardiovasculares (BASTOS, et al., 2013). 

Soma-se a isso, a má saúde bucal que acomete adultos com doença renal crônica, em 

diálise, em todo o mundo, sendo considerada um problema comum e grave. 

Aproximadamente um em cada cinco é desdentado e um quarto dos adultos relatam nunca 

escovar os dentes e uma minoria usa fio dental ou faz bochecho, além de boca seca que é 

relatado pela metade dos pacientes no estudo de Ruospo et al., (2014). Esses achados podem 

estar diretamente ligados a relação entre a auto percepção da saúde bucal de cada paciente e 

sua qualidade de vida. 



16 
 

1.2 QUALIDADE DE VIDA 

 1.2.1 Qualidade de vida 

 O termo e o conceito de Qualidade de Vida (QV) surgiram com o crescimento e o 

desenvolvimento econômico ocorridos após a Segunda Guerra Mundial, sendo aplicado no 

Brasil a partir da década de 70, primeiramente vinculado às práticas dos serviços de saúde, 

tendo o foco da QV dirigida para os pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), na 

perspectiva da consolidação da Constituição de 1988 e a criação do SUS (LANDEIRO et al, 

2011). 

 Apesar de não haver uma única definição sobre o conceito de QV, o grupo de estudos 

sobre o assunto, da Organização Mundial de Saúde, define este a partir da concatenação de 

seis domínios: saúde física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento 

social, características ambientais e padrão espiritual, os quais definem a percepção do 

indivíduo sobre sua posição na vida, os contextos da cultura e os sistemas de valores nos 

quais vive (WHOQOL, 1995).   

Complementando o conceito anterior, Minayo (2000) em sua discussão sobre os 

conceitos de qualidade de vida, relata que é um conceito polissemântico no qual a expressão 

qualidade de vida ligada à saúde é definida como o valor atribuído à vida, ponderado pelas 

deteriorações funcionais, as percepções e condições sociais que são induzidas pela doença, 

agravos, tratamentos e a organização política e econômica do sistema assistencial. 

 1.2.2 Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

 A avaliação da Qualidade de Vida Relacionado à Saúde (QVRS) é uma ferramenta capaz 

de verificar o impacto da doença, saúde e tratamento, sendo composta por indicadores 

multidimensionais, permitindo avaliar pessoas diferentes, que possuem a mesma doença e que 

apresentam diferentes níveis de saúde e bem estar físico e emocional (CICONELLI, 1997).  

 Atchison (2002) em sua definição sobre a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

Bucal afirma que esta é baseada na ausência dos impactos negativos da condição bucal na 

socialização do indivíduo e reforça positivamente a autoconfiança em relação a condição de 

saúde bucal. 

 SLADE & SPENCER (1996) desenvolveram um instrumento, mesmo que considerado um 

indicador subjetivo, revela a expectativa do indivíduo em relação à própria saúde bucal 

capturando a percepção das desordens bucais associadas à qualidade de vida (GONÇALVES, et 

al, 2004). A prevalência e importância de indicadores de qualidade de vida para a doença oral 

(mal-estar, autoavaliação da saúde bucal e da aparência, a evasão de rir ou sorrir, ou ser 
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incapaz de mastigar) na população portadora de doença renal ainda são incertas e pesquisas 

adicionais neste campo seriam valiosas (RUOSPO et al., 2014).  

Muitas são as questões que envolvem os pacientes com doença renal crônica, 

permeando do tratamento da doença às comorbidades relacionadas e as dificuldades que 

enfrentam. Um dos desafios na atenção odontológica na região noroeste do Ceará é a 

priorização de grupos para atendimento programático, visto que a Equipe de Saúde Bucal 

(ESB) além de atender a demanda programada, deve se organizar para acolher a demanda 

espontânea, os casos de urgência e a garantia de respostas às necessidades vivenciadas pela 

população (MARTINS & AGUIAR, 2012).  

As pessoas com DRC precisam ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional 

nas Unidades Básicas de Saúde, no qual é possível realizar um acompanhamento longitudinal 

aproximando-se da realidade dos pacientes por meio do reconhecimento do ambiente familiar 

e das condições biopsicossociais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Sobre o assunto, tem-se que os dados relacionados à qualidade de vida, auto percepção 

de saúde bucal e níveis de depressão parecem claramente interligados, ou seja, menor 

qualidade de vida pode influenciar negativamente nos sintomas de depressão (FRÉO, 2014). 

 

1.3 Saúde bucal no paciente em tratamento dialítico 

 A IRC (Insuficiência Renal Crônica) provoca mudanças sistêmicas, podendo refletir 

no meio bucal através de alterações na composição do pH e no fluxo salivar favorecendo o 

aumento de cálculo dentário, quando não há remoção dos mesmos e o paciente não tem boa 

higiene oral, favorece o desenvolvimento de periodontites, que podem levar a percas 

dentárias. Um maior acúmulo de placa bacteriana poderá ocorrer, quando combinado ao 

elevado índice de uréia na saliva, favorecendo a formação de cálculo dentário e a presença de 

hálito urêmico (DIAS et al, 2007). 

 A doença periodontal é uma doença infecciosa e inflamatória dos tecidos de suporte 

dos dentes, osso alveolar e ligamento periodontal. Sua principal característica clínica é a 

perda de inserção, geralmente acompanhada pela formação de bolsa periodontal e por 

mudanças na densidade e na altura do osso alveolar subjacente. Sobre essa patologia, Kim et 

al. (2017) avaliou a doença periodontal como um dos fatores de risco em potencial para a 

mortalidade de pacientes em hemodiálise.  
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A transformação da realidade requer a mudança dos olhares. A inserção do cirurgião-

dentista (CD) em uma equipe multiprofissional representa um primeiro passo neste sentido, 

na medida em que os profissionais colaboram e somam na construção de novos olhares, 

possibilitando ao CD ampliar suas intervenções, além de reafirmar seu papel como 

profissional de saúde (FACCIN et al., 2010). 

 

1.4 Interface da saúde bucal na atenção primária e o paciente em hemodiálise 

Quanto às questões que envolvem a saúde bucal, regulamentada pela Política Nacional 

de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), faz-se necessário que a atenção básica realize tratamentos 

que priorizem procedimentos conservadores — entendidos como aqueles executados para 

manutenção dos elementos dentários — invertendo a lógica que leva à mutilação, hoje 

predominante nos serviços públicos. Tal conduta contribui para aumentar o vínculo, ampliar a 

credibilidade e o reconhecimento do valor da existência do serviço público odontológico em 

cada local, aumentando o impacto e a cobertura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Os serviços preventivo-restauradores ofertados na atenção primária são de 

fundamental importância para diminuição da morbimortalidade e melhora da qualidade de 

vida dos pacientes com DRC. Apesar da alta prevalência de doenças na cavidade oral, como 

maior risco de desenvolver cárie, doença periodontal e lesões da mucosa bucal, além de 

ocorrer maior acúmulo de placa bacteriana, que combinado ao elevado índice de uréia na 

saliva, pode propiciar a formação de cálculo dentário e a presença de hálito urêmico 

(BIANCHINI et al., 2002; DIAS et al., 2007). 

Para o cirurgião-dentista, a integração à Estratégia de Saúde da Família (ESF) pode 

significar a ruptura do isolamento profissional e o caminho para a produção de novas relações 

com a equipe, proporcionando uma atuação profissional mais eficiente, inclusive no 

acompanhamento longitudinal dos pacientes portadores de DRC em hemodiálise. Porém, o 

trabalho em equipe não garante, por si só, a mudança do modelo assistencial. Também se 

fazem necessárias, no processo de trabalho na ESF, tecnologias leves como o acolhimento, o 

vínculo e a responsabilização (FACCIN, et al., 2010). 

A portaria 1.168, de 2004, institui a política de atenção ao portador de doença renal no 

SUS, considerando os aspectos epidemiológicos da doença e buscando coordenar a atenção de 

modo a oferecer cuidado integrado e integral por meio de medidas de proteção, promoção e 

recuperação da saúde. Essa portaria define as atribuições de cada esfera de atenção no 

cuidado: atenção básica, média complexidade e alta complexidade (BRASIL, 2004). 
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Nesse contexto, não existe nenhum documento que regulamente o atendimento 

odontológico desses pacientes no Brasil, sendo enquadrados de acordo com suas 

comorbidades de base, que normalmente é hipertensão ou diabetes. Diante da instabilidade 

das condições de saúde desses pacientes e das repercussões que as afecções bucais podem 

trazer para a condição sistêmica do paciente, seria importante a existência de regulamentações 

acerca da atenção odontológica direcionada aos pacientes com DRC. 

 No entanto, a forma como as pessoas percebem a disponibilidade de serviços afeta a 

decisão de procurá-lo, o que pode influenciar diretamente na utilização dos serviços 

odontológicos pelos pacientes portadores de DRC. Porém, somente a oferta dos serviços de 

saúde bucal pode não ser suficiente para que os pacientes façam uso, já que outros fatores 

como a depressão, a percepção da necessidade do usuário, suas crenças e valores podem 

influenciar diretamente na procura do atendimento odontológico por esses pacientes 

(BALDANI & ANTUNES, 2011; MIOTTO, BARCELLOS e VELTEN, 2012).  

Dado o que foi abordado anteriormente, existem poucas informações acerca das 

implicações da percepção do paciente sobre sua saúde bucal e agravos de grande relevância 

como depressão e os impactos na sua qualidade de vida. Dessa forma a pesquisa foi motivada 

pelo seguinte questionamento: qual a correlação entre saúde bucal e qualidade de vida nos 

pacientes renal crônico?   

Diante do contexto apresentado, concebe-se o estudo, que além de permitir desenhar o 

perfil dos pacientes em diálise da região noroeste do estado do Ceará, também possibilitou a 

identificação das lacunas existentes em relação às questões da influência da autopercepção da 

saúde bucal na qualidade de vida e os sintomas de depressão apresentados pelos pacientes. 

 Acreditamos que a saúde bucal poderá servir de ponto de partida para a difícil (mas 

necessária) inter-relação entre especialistas (nefrologistas) e profissionais da atenção primária, 

já que a atenção integrada do paciente com DRC é capaz de diminuir a morbimortalidade 

associada à DRC e melhorar a qualidade de vida tão rebaixada desses pacientes. Acrescenta-

se que o estudo apresenta exponencial relevância por colaborar com novos estudos nessa 

temática, permitindo a reorientação dos serviços odontológicos oferecidos na atenção 

primária à saúde a esse grupo de pacientes, na perspectiva de garantir uma atenção integral. 
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2 OBJETIVOS  

Principal:  

 Verificar associação entre qualidade de vida relacionada à saúde bucal e depressão em 

pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise; 

 

 Secundários:  

 Descrever o perfil demográfico, clínico e laboratorial dos pacientes com doença renal 

crônica submetidos à hemodiálise; 

 Identificar os hábitos de higiene bucal praticados pelos pacientes com doença renal 

crônica submetidos à hemodiálise; 

 Caracterizar a utilização dos serviços odontológicos pelos pacientes com doença renal 

crônica submetidos à hemodiálise; 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

Estudo observacional, no qual foi avaliada a existência de associação entre duas variáveis 

(autopercepção da qualidade de vida relacionada à saúde bucal e depressão) sem, entretanto, 

intervir na relação analisada; transversal, pois todos os dados foram coletados no mesmo 

período temporal, com utilização de abordagem quantitativa. 

3.2 Local de Estudo  

O estudo foi realizado nas duas únicas unidades de diálise localizadas no município de 

Sobral: Unidade de Diálise da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Unidade Satélite de 

Diálise da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (Clínica Dom Odelir). As referidas unidades 

são referência em terapia dialítica para pacientes com doença renal crônica (DRC) 

provenientes dos municípios da macrorregião norte do estado do Ceara.  

Por sua vez, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) é referência regional e 

estadual, em atendimento de saúde de alta complexidade, onde atende mais de 60 municípios 

da região e uma população de aproximadamente dois milhões de habitantes. Essa instituição 

tem por finalidade promover assistência, ensino, pesquisa e extensão, prestando serviços de 

saúde com qualidade, através de uma assistência humanizada e da formação de profissionais 

da área, visando à satisfação de seus colaboradores e usuários. Além de ser um hospital-

ensino de referência na região norte do estado do Ceará. 

3.3 Amostra 

A amostra foi formada pelo seguinte critério de inclusão: pacientes com DRC que se 

encontravam em hemodiálise (HD) regular nas duas unidades referidas acima no mês de 

junho de 2016. Foram excluídos os pacientes com menos de três meses de terapia por HD 

(N=28), com idade inferior a 18 anos (N=6), os que apresentavam transtorno mental (N=5) e 

aqueles que se recusaram a participar do estudo (N=8). Assim, dos 224 pacientes elegíveis, a 

amostra foi formada por 177 sujeitos.  

3.4 Variáveis  

3.4.1 Dados demográficos, clínicos e laboratoriais  

Tendo como base os prontuários das unidades de diálise e a aplicação dos ANEXOS I 

e II, foram coletados os seguintes dados da amostra: gênero, idade, estado civil, tempo de 
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manutenção em HD, classificação social de acordo com o instrumento idealizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP) (ANEXO I), etiologia da DRC, tipo 

de acesso vascular para HD e estratificação de comorbidades pelo índice de Khan (ANEXO 

II), o qual leva em consideração nove comorbidades (diabetes, infarto agudo do miocárdio, 

angina pectoris, insuficiência cardíaca, cirrose, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

colagenoses, fibrose pulmonar e neoplasia visceral) e a faixa etária para classificar o paciente 

em três graus de comorbidade: grau I (baixo risco), grau II (médio risco) e grau III (alto risco) 

(KHAN et al., 1996), além dos resultados de seguintes exames laboratoriais: creatinina, 

hemoglobina, albumina, cálcio, fósforo, produto cálcio-fósforo e paratormônio (APÊNDICE  

A). 

 

3.4.2 Avaliação da autopercepção do impacto das condições de saúde bucal na 

qualidade de vida pelo OHIP-14, hábitos de higiene bucal, e fatores associados à utilização 

dos serviços odontológicos 

Para avaliação da autopercepção do impacto das condições de saúde bucal na 

qualidade de vida dos pacientes, foi aplicado o questionário OHIP-14 (ANEXO III). Este 

questionário é composto por 14 questões que procura evidenciar se o paciente sofreu, nos 

últimos 12 meses, algum incidente social devido a problemas com dentes, boca ou próteses. 

As 14 questões englobam e se referem as sete dimensões da qualidade de vida, a saber: 

limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, deficiência física, deficiência 

psicológica, incapacidade social e desvantagem social. Os códigos de resposta são baseados 

em uma escala de cinco pontos, 0 (ausência de impacto sobre a qualidade de via) a 4 (máximo 

impacto sobre a qualidade de vida) (Almeida et al., 2004 apud ALVARENGA et al., 2011). O 

escore total do instrumento varia de zero (ausência de impacto) a 56 (máximo impacto).   

Os hábitos relacionados à saúde bucal da amostra foram identificados pelos itens que 

compõe o APÊNDICE B idealizado para a presente pesquisa; enquanto que o APÊNDICE C 

foi idealizado para avaliação dos aspectos relacionados à utilização e acesso aos serviços 

odontológicos.  

3.4.3 Avaliação de depressão 

Para o rastreamento de sintomas depressivos foi utilizada a versão de 20 itens da 

Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D) (ANEXO IV). Cada 
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resposta referente a cada um dos 20 itens desse instrumento gerou uma pontuação que varia 

de 0 a 3, sendo as maiores pontuações indicativas de presença e persistência de sintomas 

depressivos. A pontuação final varia de 0 a 60 e constitui a soma da pontuação de cada item. 

Quanto maior a pontuação, maior intensidade e frequência de sintomas depressivos. Uma 

pontuação maior ou igual a 16 classifica presença de depressão na população geral. Devido a 

particularidades da população estudada, no presente estudo uma pontuação igual ou maior a 

18 foi utilizada para classificação do paciente como depressivo, como validado na população 

de pacientes com DRC submetidos à HD por Hedayati et al.(2006).  

3.5 Análise das variáveis 

As variáveis contínuas foram submetidas ao teste de Shapiro-Wilk para detecção do 

tipo de distribuição. As variáveis contínuas com distribuição normal foram apresentadas como 

média e desvio-padrão. As variáveis com distribuição anormal foram apresentadas como 

mediana e valores mínimos e máximos. 

 Para a estatística analítica foram utilizados os seguintes testes:  

1- Teste de Mann-Whitney: para comparar os escores gerados pelo instrumento OHIP 

entre pacientes classificados com e sem depressão; 

2- Teste de Spearman: para correlacionar os escores gerados pelos instrumentos 

OHIP e CES-D; 

3- Regressão logística multivariada: para identificar preditores independentes de 

depressão, utilizando como variável dependente presença de depressão e como  

variáveis independentes: a escala de OHIP, idade, gênero masculino, tempo de 

diálise,  estado civil e classe social; 

 O valor de p < 0,05 foi adotado como valor indicativo de significância estatística. 

 O programa GraphPad Prism 7 ® foi utilizado para a realização dos cálculos 

estatísticos. 

 

3.6 Aspectos éticos 

Os métodos utilizados para coleta de dados em nenhum momento acarretaram 

qualquer espécie de dano aos participantes. Os participantes da pesquisa expressaram 

consentimento de participação através da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (ANEXO V). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
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Estadual Vale do Acaraú, via Plataforma Brasil, sobe o CAAE: 62457616.6.0000.5053. A 

pesquisa respeitou a Resolução 466/2012 que discorre sobre os aspectos éticos em pesquisa 

com seres humanos, garantindo a eles os seguintes princípios: da autonomia, no qual confere 

respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida; da beneficência/ não 

maleficência, no qual  certifica a ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como 

potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e risco; justiça: no qual há garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

e a equidade: na qual a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perderá o sentido de sua destinação sócio-humanitária. Contudo, as 

conclusões do estudo serão revertidas em benefício para os pacientes que são acometidos de 

insuficiência renal.  
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4 RESULTADOS 

 O perfil demográfico da amostra está apresentado na Tabela 1. A mediana de idade 

dos pacientes foi de 49 anos, variando entre 19 e 90 anos. Houve um predomínio do sexo 

masculino (62%), sujeitos casados (61%) e pertencentes às classes sociais C (41,2%) e D 

(46,3%). A maioria (98%) realiza o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não faz 

uso de tabaco (76%) e álcool (78,5%).  

Tabela 1 - Perfil demográfico dos pacientes com doença renal crônica submetidos à 

hemodiálise na cidade de Sobral no mês de Junho de 2016 

Variáveis  

Sexo, n(%) 

Masculino 

Feminino 

 

 

110 (62%) 

67 (38%) 

Idade, Md (min-max) 

 

49 (19-90) 

Estado civil, n(%) 

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

 

 

48 (27%) 

108 (61%) 

12 (6,7%) 

9 (5,3%) 

Classe social, n(%) 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

1 (0,5%) 

15 (8,5%) 

73 (41,2%) 

82 (46,3%) 

6 (3,4%) 

Cobertura, n(%) 

SUS 

Plano de Saúde  

 

 

173 (98%) 

4 (2%) 

Uso de tabaco, n(%) 

Não 

Sim 

 

 

134 (76%) 

43 (24%) 

Uso de álcool, n(%) 

Não 

Sim 

 

 

139 (78,5%) 

38 (21,5%) 

 

 A etiologia da DRC dos pacientes e o perfil clínico são apresentados na Tabela 2. 

Hipertensão arterial e diabetes mellitus foram as principais etiologias de DRC, 
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respectivamente, 39% e 18,1% da amostra. Houve importante prevalência de casos os quais a 

etiologia da DRC era desconhecida: em 18,6% dos casos. A mediana do tempo de 

manutenção em HD foi de 32 meses, variando entre três e 288 meses. O principal acesso para 

HD foi fístula arteriovenosa em 78% dos pacientes. De acordo com o perfil de condições 

mórbidas, uma minoria (28,2%) foi classificada como grau avançado. O perfil laboratorial 

consta na Tabela 2. 

Tabela 2 – Perfil clínico dos pacientes com doença renal crônica submetidos à 

hemodiálise na cidade de Sobral no mês de Junho de 2016 

Variáveis  

Etiologia da doença renal crônica, n(%) 

Hipertensão arterial 

Glomerunefrite 

Diabetes mellitus 

Doença renal policística 

Uropatia obstrutiva 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 

Pielonefrite crônica 

Indeterminada 

 

 

69 (39%) 

26 (14,7%) 

32 (18,1%) 

5 (2,8%) 

6 (3,3%) 

3 (1,7%) 

3 (1,7%) 

33 (18,6%) 

Tempo em hemodiálise em meses, Md (min-max)  

 

32 (3-288) 

Tipo de acesso vascular, n(%) 

Fistula 

Cateter 

 

 

138 (78%) 

39 (22%) 

Grau de comorbidade, n(%) 

Leve 

Moderado 

Grave 

 

 

75 (42,3%) 

52 (29,4%) 

50 (28,2%) 

Creatinina (mg/dl), Md (min-max) 

 

7,0 (2,4-16,0) 

Hemoglobina (g/dl), Média ± DP 

 

9,2 ± 1,7 

Albumina (g/dl), Md (min-max) 

 

3,1 (1,3-4,3) 

Cálcio (mg/dl), Md (min-max) 

 

8,0 (4,3-9,9) 

Fósforo (mg/dl), Md (min-max) 

 

4,0 (2,4-7,6) 

Produto cálcio-fosforo (mg2/dl2), Md (min-max) 

 

31,8 (19,0-61,2) 

Paratormônio (pg/ml), Md (min-max) 

 

134,1 (23,0-2.500) 

Índice de Kt/V, Md (min-max=) 1,6 (0,4-2,0) 
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 As características referentes à utilização dos serviços odontológicos compõem a 

Tabela 3. Na amostra 61,5% dos pacientes em HD julgam necessitar de tratamento 

odontológico, mesmo que a maioria (68,3%) não relate dor de origem odontológica nos 

últimos seis meses. Os 54 pacientes que relatam dor de origem odontológica classificam a 

intensidade da dor na mediana de três numa escala de dor que varia de um (menor 

intensidade) a cinco (maior intensidade).  Entre os pacientes, 92,1% relatam que pelo menos 

uma vez na vida realizaram consulta odontológica, mas não foi possível definir se durante a 

consulta foi realizado algum tratamento ou mesmo um acompanhamento odontológico. Entre 

os 163 pacientes que realizaram consulta, 57% afirmaram ter consultado o cirurgião-dentista 

no último ano. Sobre o local de preferência para buscar atendimento, o Centro de Saúde da 

Família (CSF) foi apontado por 40,7% dos pacientes, seguido do atendimento particular com 

31% das citações. A qualidade do atendimento foi avaliada como boa (53,7%) e muito boa 

(29,4%), sendo apontado como motivo de maior dificuldade para procura de atendimento 

odontológico a distância ou a dificuldade de acesso ao serviço (2,8% ao se considerar o total 

da amostra). 

Tabela 3 – Caracterização da utilização dos serviços odontológicos pelos pacientes com 

doença renal crônica submetidos à hemodiálise na cidade de Sobral no mês de Junho de 

2016 

Variáveis n(%) 

Julga necessitar de tratamento odontológico, n(%) 

Sim  

Não 

Não sabe ou não respondeu 

 

 

109 (61,5%) 

66 (37,3%) 

2 (1,1%) 

Sentiu dor nos últimos seis meses, n(%) 

Sim  

Não 

Não sabe ou não respondeu 

 

 

54 (30,5%) 

121 (68,3%) 

2 (1,1%) 

Escala de dor, Md (min-max) 

 

3 (1-5) 

Realizou consulta odontológica pelo menos uma vez na 

vida, n(%) 

Sim  

Não 

Não sabe 

 

 

 

163 (92,1%) 

13 (7,3%) 

1 (0,5%) 

Última vez que realizou consulta odontológica, n(%) 

< 1 ano 

1 a 2 anos 

>3 anos 

 

101 (57%) 

19 (10,7%) 

43 (24,2%) 
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Não se aplica 

Não sabe 

 

13 (7,3%) 

1 (0,5%) 

Local onde procurou atendimento odontológico, n(%) 

Farmácia 

Centro de Saúde da Família (CSF) 

Consultório Particular 

Consultório Popular 

Ambulatório hospitalar 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

Plano de saúde 

Não se aplica 

 

 

1 (0,5%) 

72 (40,7%) 

55 (31%) 

15 (8,5%) 

14 (8%) 

5 (2,8%) 

1 (0,5%) 

14 (8%) 

Qualidade do atendimento odontológico, n(%) 

Muito boa 

Boa 

Regular 

Ruim 

Muito ruim 

Não se aplica 

Não sabe 

 

 

52 (29,4%) 

95 (53,7%) 

9 (5,1%) 

7 (4%) 

0 (0%) 

13 (7,3%) 

1 (0,5%) 

Motivo que impossibilitou procurar atendimento 

odontológico, n(%) 

Dificuldade de transporte 

Local distante ou de difícil acesso 

Local sem dentista para realizar atendimento 

Horário incompatível 

Sem acompanhante para levá-lo ao atendimento 

Não se aplica 

 

 

4 (2,2%) 

5 (2,8%) 

2 (1,1%) 

1 (0,5%) 

1 (0,5%) 

164 (92,6%) 

 

 O uso de prótese odontológica foi relatado por 45% dos pacientes da amostra, tendo a 

maioria (57,6%) mencionado ter recebido informações sobre saúde bucal pelo menos uma vez 

na vida. A principal fonte de informação acerca de saúde bucal foi relatada como sendo os 

cirurgiões dentistas (82,3%). Bem menos citados como fonte de informação foram as 

seguintes categorias: o CSF (3,9%), enfermeiros (3.9%) e médicos (2,9%). O tema mais 

abordado durante as orientações foram “escovação e higiene oral” (52%) seguido do “uso das 

próteses odontológicas” (9,8%). Sobre os hábitos de higiene oral dos pacientes, 96,6% 

possuem escova de dentes e 95% possuem creme dental. A técnica predominante de higiene 

oral é a escovação (57,7%), seguida da associação do bochecho com escovação (22%) e 2,8% 

dos pacientes relataram não realizar nenhum método de higienização. A frequência de 

utilização dos métodos de higienização por dia foi praticamente unânime, cerca de duas vezes 

por dia (medianas de frequência variando entre 2,2 a 2,6 vezes), destacando-se o método de 
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associação escovação + bochecho + fio dental que obteve uma mediana de 2,6 (2-4). Esses 

dados estão abaixo na Tabela 4. 

Tabela 4 – Uso de prótese odontológica e caracterização dos hábitos de higiene bucal 

entre os pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise na cidade de 

Sobral no mês de Junho de 2016 

Variáveis n(%) 

Uso de Prótese Odontológica, n(%) 

Sim  

Não 

 

 

80 (45%) 

97 (55%) 

Receberam orientação em saúde bucal, n(%) 

Sim 

Não 

 

 

102 (57,6%) 

75 (42,4%) 

De quem receberam a orientação em saúde bucal, n(%) 

Dentista 

Secretaria de Saúde 

Centro de Saúde da Família (CSF) 

Professor escolar 

Enfermeiro  

Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Televisão 

Amigos 

Cônjuge 

Médico 

 

 

84 (82,3%) 

1 (1%) 

4 (3,9%) 

1 (1%) 

4 (3,9%) 

1 (1%) 

2 (1,9%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

3 (2,9%) 

 

Tema da Orientação em saúde bucal, n(%) 

Não soube definir 

Escovação e higiene oral 

Prevenção de percas dentária 

A importância de frequentar o dentista regularmente 

Uso de prótese odontológica 

 

 

37 (36,2%) 

53 (52%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

10 (9,8%) 

Possui escova de dente, n(%) 

Sim  

Não 

 

 

171 (96,6%) 

6 (3,4%) 

Possui creme dental, n(%) 

Sim  

Não 

 

 

168 (95%) 

9 (5%) 

Como o paciente realiza a higiene oral, n(%) 

Bochecho 

Escovação 

Bochecho + escovação 

Bochecho + escovação + fio dental 

Fio dental + escovação 

 

6 (3,4%) 

102 (57,7%) 

39 (22%) 

13 (7,3%) 

12 (6,7%) 



30 
 

Não faz 5 (2,8%) 

 

Frequência diária da utilização do método de 

higienização, Md(min-max) 

Bochecho  

Escovação 

Bochecho + escovação 

Bochecho + escovação + fio dental 

Fio dental + escovação 

Não faz 

 

 

 

2,3 (1-3) 

2,3 (1-4) 

2,2 (1-4) 

2,6 (2-4) 

2,5 (2-3) 

0 

 

 O escore total gerado pelo OHIP-14 teve mediana de 5,5 pontos, variando entre zero e 

44 pontos. Os escores relacionados especificamente às sete dimensões englobadas pelo 

instrumento OHIP-14 estão expostos na Tabela 5 abaixo. 

Tabela 5 – Escores gerados pelo instrumento OHIP-14 entre pacientes com doença renal 

crônica submetidos à hemodiálise na cidade de Sobral no mês de Junho de 2016 

 Mínimo 

 

Mediana Máximo 

Escore total 0 

 

5,5 44 

Limitação funcional 0 

 

0 6 

Dor física 0 

 

1 7 

Desconforto psicológico 0 

 

0 7 

Deficiência física 0 

 

0 6 

Deficiência psicológica 0 

 

0 6 

Incapacidade social 0 

 

0 6 

Desvantagem social 0 

 

0 6 

 A Tabela 6 mostra que cerca de um quarto dos pacientes (24,9%) apresentava quadro 

de depressão, visto que obtiveram pontuação igual ou maior que 18 pelo escore gerado pelo 

instrumento CES-D. A mediana de pontuação foi de 11 pontos, variando de 0 a 46 de um total 

de 60 pontos, como indicado na Tabela 6 abaixo. 
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Tabela 6 – Prevalência e escores de depressão de acordo com o instrumento CES-D 

entre pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise na cidade de Sobral 

no mês de Junho de 2016 

Variáveis 

 

n(%) 

Depressão, n(%) 

Não 

Sim 

 

 

133 (75,1 %) 

44 (24,9 %) 

Escore, Md (min-max) 

 

11 (0-46) 

 

 A correlação entre os escores gerados pelos testes OHIP-14 e CES-D foi testada 

através do Teste de Spearman, obtendo um coeficiente de correlação positiva de 0,450 

(p<0,001). Demonstrando assim que quanto maior a pontuação do OHIP-14 (pior qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal) maior a pontuação do CES-D (mais sintomas depressivos). 

Essa correlação está mostrada na Figura 2. 

 

Figura 1 – Correlação entre os escores gerados pelos instrumentos OHIP-14 e CES-D 

entre pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise na cidade de Sobral 

no mês de Junho de 2016  

Teste de Spearman | r=coeficiente de correlação 

 

 A comparação dos escores gerados pelo OHIP-14 entre pacientes com e sem depressão 

foi realizada pelo Teste de Mann-Whitney. A pontuação foi maior entre os pacientes com 
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depressão quando comparados com aqueles sem depressão, respectivamente: 18,5 versus 9,0 

(p<0,001), como mostrado na Tabela 7.  

Tabela 7 – Comparação dos escores gerados pelo instrumento OHIP-14 entre pacientes 

deprimidos e não deprimidos com doença renal crônica submetidos à hemodiálise na 

cidade de Sobral no mês de Junho de 2016 

 Com depressão 

 

Sem depressão P 

Escore, Md (min-max) 

 

18,5 (0-46) 9 (0-28) <0,001 

Teste de Mann-Whitney 

 Pelo procedimento do método de regressão logística multivariada, foram detectados 

dois preditores independentes para presença de depressão entre pacientes com DRC em HD: 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal (acessada pelo OHIP-14) e sexo masculino. 

Pontuações altas geradas pelo OHIP-14 (pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal) são 

fatores de risco para depressão aumentando em 13% o risco de depressão; enquanto que o 

sexo masculino é um protetor para depressão, diminuindo em 34% o risco de depressão.  As 

variáveis idade, tempo de diálise, estado civil e classe social não foram capazes de predizer a 

presença de depressão, como mostrado na Tabela 8.  

Tabela 8 – Regressão logística para testar preditores (variáveis independentes) da 

presença de depressão (variável dependente) entre pacientes com doença renal crônica 

submetidos à hemodiálise na cidade de Sobral no mês de Junho de 2016 

 OR IC 95% P 

Qualidade de vida relacionada à saúde bucal 1,134 1,079-1,235 <0,001 

Sexo masculino 0,340 0,142-0,811 0,014 

Idade 1,023 0,987-1,056 0,102 

Tempo de diálise 1,002 0,975-1,019 0,560 

Estado civil 0,587 0,308-1,153 0,119 

Classe Social 1,261 0,693-2,295 0,445 

Regressão logística multivariada 

 

5 DISCUSSÃO 

  

 5.1 Perfil Epidemiológico 

 A pesquisa contou com 68% da amostra pertencente ao sexo masculino como vem 

sendo observado no censo nacional, no qual a população do sexo masculino é de 57% e 43% 

do sexo feminino (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2016). A maioria dos 
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pacientes pertence às classes sociais C e D e realiza as sessões de hemodiálise pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), que ainda é a maior fonte pagadora das sessões de diálise (83%) no 

país (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2016). Os gastos com tratamento 

dialítico e programa de transplante renal, no Brasil, chega a ser 1,4 bilhões de reais ao ano, 

classificando a Doença Renal Crônica como de grande impacto e relevância para o sistema de 

saúde e configurando-a como um problema de saúde pública (ROMÃO-JUNIOR, 2004) . 

 A mediana de idade (49 anos) dos pacientes em tratamento dialítico aproxima-se da 

média nacional, na qual 43,5% estão na faixa etária entre 43 e 65 anos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2016). 

 Quanto ao uso de tabaco e álcool pelo pacientes, foi possível perceber que 24% e 

21,5%, respectivamente, admitiram fazer uso dessas substâncias. Na área da nefrologia, o 

abuso de substâncias deve ser destacado, visto que, de acordo com a literatura, a prevalência 

dessa prática é relativamente alta. Em estudos anteriores, realizados no mesmo campo da 

atual pesquisa, foi possível observar que 13,8% dos pacientes admitiram ter sido dependentes 

de substâncias toxicodependente (SANTOS & ARCANJO, 2013). Portanto, nota-se um 

aumento do uso dessas substâncias, no atual estudo, porém dentro de níveis encontrados em 

outros estudos que foram de 19% (CUKOR et al., 2007).  No entanto, admite-se como 

limitação do estudo, dados a respeito do tempo de abuso dessas substâncias.  

 

 5.2 Perfil Clínico 

 A mediana de tempo de manutenção em hemodiálise é de 32 meses, a maioria (78%) 

utiliza fístula arteriovenosa como acesso para a hemodiálise, porcentagem próxima à nacional 

(77,1%) definida no censo do ano de 2016, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(2016).  Uma boa qualidade de hemodiálise depende diretamente da presença de um acesso 

vascular eficiente, pois permite a conexão da circulação do paciente ao circuito externo de 

hemodiálise, esse deve fornecer um fluxo adequado, duradouro, facilmente obtido e com 

baixo índice de complicações. Nascimento et al. (1999) também ressalta que as fístulas 

arteriovenosas são as que mais se aproximam do acesso ideal, proporcionando um tratamento 

mais efetivo e um aumento da qualidade de vida dos pacientes. 

 Hipertensão arterial (39%), diabetes mellitus (18,1%) e glomerunefrite crônica 

(14,7%) são as doenças de base que mais levaram os pacientes da região noroeste do Ceará a 

iniciarem o tratamento de hemodiálise. Esses dados convergem com os resultados do censo 

nacional de 2016 ao destacar que, essas patologias são base para a DRC, respectivamente, em 
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34%, 30% e 9% dos casos. Podemos destacar também uma importante porcentagem de 

pacientes que tiveram a doença base classificada como indefinida, aproximadamente 18,6%.  

 No entanto, o grau de comorbidades, avaliado pelo índice de Khan, definiu que a 

amostra pesquisada possuía um grau, predominantemente, leve (42,3%). Essa classificação 

sinaliza para uma possível diminuição na quantidade de internações e complicações durante o 

tratamento. 

 Para mensurar se pacientes com DRC em HD recebem tratamento adequado, a dose de 

HD é medida através do Kt/V, tornando-o o indicador de qualidade e adequação do 

tratamento dialítico. A dose de diálise empregada foi avaliada usando uma equação Kt / V de 

segunda geração, conforme descrito por Daugirdas (1993). Para valores de referência é 

preconizado que esse seja maior que 1,2 (BREITSAMETER et al., 2012). Portanto, a amostra 

da pesquisa obteve uma mediana de 1,6, demonstrando a eficiência do tratamento dialítico 

oferecido aos pacientes. 

 Enquanto isso, a hemoglobina obteve média de 9,2 ± 1,7, valores compatíveis com um 

importante quadro anêmico. Em se tratando dos aspectos nutricionais é possível perceber que 

o nível sérico de albumina apresentou mediana de 3,1, revelando-se, dessa maneira, uma 

discreta redução quando comparado com os dados da literatura. Já o produto cálcio x fósforo 

apresentou-se dentro dos limites de normalidade, abaixo de 55 mg2/dl2, contribuindo como 

fator de proteção das doenças cardiovasculares.  

  

 5.3 Utilizações dos serviços odontológicos pelo pacientes portadores de DRC 

 Cerca de 61,5% dos pacientes da amostra julgam necessitar de algum tratamento 

odontológico, possivelmente por visualizarem problemas odontológicos comuns, tais como 

cáries, gengivite, periodontite e acúmulo de cálculo (DIAS et al, 2007). No entanto, somente 

30,5% referiram dor de dente nos últimos seis meses, mesmo sendo uma causa apontada 

como a principal na procura pelo atendimento odontológico, como indicado no estudo de Fréo 

(2014). A dor referida pelos pacientes é considerável, visto que em uma escala de 1 a 5, a 

mediana foi de 3, então podemos considerar que a experiência de dor relatada pode ser um 

dos fatores depressor da qualidade de vida. 

 Dias et al. (2007) concluiu que os pacientes, avaliados em seu estudo, apresentaram 

elevada média de CPO-D e número de dentes perdidos (P), baixo nível de dentes obturados, 

além de índice de placa (IP) de leve a moderado. O tempo de tratamento da doença não 

alterou ou interferiu no acúmulo de placa bacteriana e na prevalência de cárie dentária. 
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Portanto, as condições de saúde bucal não tiveram melhoras à medida que o paciente avança 

no tempo de tratamento, sendo um dado relevante, pois revela a necessidades de serviços de 

odontológicos e reabilitador, além do enfoque em medidas preventivas das doenças bucais em 

pacientes renais crônicos.  

 A utilização dos serviços odontológicos pelos pacientes em tratamento dialítico pode 

ser considerado satisfatório, visto que 92,1% estiveram em consulta odontológica pelo menos 

uma vez na vida e o último atendimento foi realizado a menos de um ano por 57% dos 

pacientes. O local de preferência de atendimento odontológico foi apontado por 40,7% dos 

pacientes como o Centro de Saúde da Família. Esse dado reforça o papel Atenção Primária à 

Saúde como porta preferencial de entrada no serviço e a responsável pelo fluxo do usuário na 

Rede de Atenção à Saúde, através da organização e coordenação do cuidado (BRASIL, 2015).   

 As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio, 

logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2015). Godoi et 

al. (2014), em seu estudo, comenta que, na saúde bucal, a estruturação da rede de atenção 

surge como uma solução abrangente na gestão, assim  como no processo de trabalho dos 

profissionais da Odontologia. Então, a RAS, tendo a saúde bucal como rede temática, 

possibilita a integração e articulação dos pontos de atenção à saúde bucal de forma que 

possam garantir atenção contínua e integral aos usuários.  

 A região de saúde a qual o município de Sobral pertence oferece serviços de saúde 

bucal organizados, de modo a seguir os pressupostos de uma rede regionalizada com a 

atenção primária pautada pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) e como unidade de 

referência na atenção secundária os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), porém 

não há referência para o atendimento odontológico na atenção terciária, tão pouco há 

cirurgiões-dentistas que realizam o serviço odontológico nas unidades de diálise.  

 Os serviços odontológicos procurados para atendimento foram avaliados como bom 

(53,7%), seguido de muito bom (29,4%). Aos que não conseguiram atendimento ressaltaram 

como principal causa a dificuldade de acesso pela distância da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) da casa ou dificuldade de transporte ou locomoção até o local de atendimento. 

 As ações assistenciais precisam estar articuladas a um conjunto amplo de medidas, que 

envolvam a análise do contexto institucional, estrutura organizacional, capacidade instalada, 

disponibilidade de recursos humanos, gestão e possibilidade de acesso da população aos 

serviços (SOUZA et al, 2011). O atendimento da população em tratamento dialítico deve ser 
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baseado em um modelo de atenção à saúde construída com bases em condições que permitam 

a sua efetivação, visto que diante de todas as manifestações orais, torna-se uma necessidade 

absoluta a visita regular ao dentista, para que se possa realizar a manutenção da saúde bucal, 

juntamente com uma adequada  higiene bucal, minimizar os efeitos da doença renal crônica, 

principalmente no diagnóstico e tratamento das infecções orais (WEINERT & HECK, 2011). 

 

5.4 Hábitos de Higiene Bucal entre os pacientes em hemodiálise 

 As marcas do serviço mutilador praticado pela odontologia trazem reflexos entre os 

pacientes, visto que 45% fazem uso de próteses dentárias, numa mediana de idade de 49 anos 

e a busca pela reorientação dos serviços de saúde bucal, através de ações de promoção de 

saúde e de educação em saúde também tem seus reflexos, visto que pelo menos 57,6% 

relataram já ter recebido orientações sobre saúde bucal, citando o cirurgião-dentista (82,3%) 

como principal fonte das informações, mas durante a entrevista outros atores importantes 

como agentes comunitários de saúde (ACS) (1%) e enfermeiros (3,9%) também foram 

citados, assim como foi correlacionado as orientações ao Centro de Saúde da Família em 

3,9% da amostra. 

 Sobre os métodos de higienização da cavidade oral, é possível destacar que a maioria 

dos pacientes elegeu pelo menos um método, físico ou químico, ou a associação dos métodos. 

Sendo a escovação, o método eleito de predileção da presente amostra, tendo um freqüência 

média de 2,3 vezes ao dia, obtendo uma frequência menor que observada no estudo de Barros 

et al. (2014) que foi de 3 vezes ao dia.  

 Pacientes em tratamento dialítico devem ser conscientizados da importância da 

manutenção da saúde bucal para a saúde sistêmica. Dessa forma, faz-se necessário que os 

pacientes sejam motivados e orientados a respeito da adequada higiene oral e consultas 

periódicas ao dentista.  

 Bastos et al. (2011) relataram maior gravidade da doença periodontal em paciente com 

DRC em hemodiálise associada a maior quantidade de microrganismos periodontopatógenos. 

Também já foram descritas piores condições de higiene oral, incluindo maior acúmulo de 

placa/biofilme dental, cálculo dental, e sangramento gengival em população de pacientes em 

hemodiálise. A condição precária pode ser justificada pela negligência, uma vez que a higiene 

oral não seria de alta prioridade, ressaltando a necessidade de conscientização deste grupo de 

pacientes. O tempo de hemodiálise pode influenciar no prognóstico dos pacientes. Alguns 

trabalhos demonstram que a doença periodontal (DP) se agrava com o tempo de hemodiálise. 

Diferentemente, não observamos neste estudo a correlação do tempo de diálise com a 
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extensão e/ou a gravidade e risco da doença periodontal. Assim, o correto diagnóstico e o 

tratamento periodontal seriam de grande valia em pacientes em hemodiálise, considerando 

que a inflamação e a infecção presentes na cavidade bucal podem contribuir como focos 

sistêmicos. A presença de um processo infeccioso e inflamatório crônico, como a DP, pode 

influenciar de forma negativa na progressão da doença renal crônica, motivo pelo qual se 

destaca a necessidade de realização de uma abordagem multidisciplinar preventiva e 

intervencionista nesta população, enfatizando a importância da saúde oral (KIM et al, 2017). 

 5.5 Interface entre o impacto da saúde bucal na qualidade de vida do paciente e a 

presença de depressão 

 A DP e outras manifestações de cuidados bucais inadequados são frequentes nos 

pacientes com DRC e, por determinarem aumento sistêmico dos marcadores inflamatórios de 

infecção e complicações ateroscleróticas, podem contribuir para a maior morbimortalidade 

observada na doença renal. O indivíduo que descuida de sua saúde bucal pode apresentar 

problemas clínicos mais graves no curso da DRC. Isso pode se dar devido à idade usualmente 

mais avançada dos pacientes, à ocorrência de comorbidades comuns, tais como o diabetes 

mellitus, à necessidade frequente do uso de múltiplas medicações e a um estado de disfunção 

imune (BASTOS et al, 2011). 

  Assim, a falta de cuidado com a saúde bucal pode constituir um importante problema 

clínico. De maneira geral, não é comum a realização da investigação clínica da cavidade bucal 

na avaliação de pacientes com DRC. Causa preocupação a observação de que a maioria dos 

pacientes vistos por nefrologistas (59,4%) e enfermeiros (61,8%) é encaminhada ao dentista 

em menos de 30% das consultas (BASTOS et al, 2011). A amostra de nefrologistas e de 

profissionais de enfermagem participantes do estudo demonstrou conhecimento autorrelatado 

sobre DP considerado bom, embora com prática clínica limitada, expressada pelo baixo 

percentual de encaminhamento para tratamento especializado da doença (BASTOS et al., 

2011). 

 Doentes renais em Hemodiálise (HD) são submetidos a vários fatores de estresse, os 

quais contribuem para a alta prevalência de depressão identificada entre pacientes com DRC 

submetidos a HD, sendo, portanto, a depressão uma desordem psiquiátrica comumente 

manifestada entre os pacientes.  Visto que, a rigidez dietética e de horário, mudanças 

potenciais nos contextos familiar, ocupacional e social, e preocupações diversas com a doença 



38 
 

e seu tratamento, fazem com que muitos dos pacientes encontrem dificuldades em se adaptar 

à doença, suas consequências e incerteza do futuro (BARBOSA et al., 2007). 

 A literatura existente sugere que a prevalência de depressão podem atingir 30% dos 

pacientes (CUKOR, 2006). Além disso, a qualidade de vida não melhorou entre os pacientes 

em HD na última década, podendo tornar a depressão resistente a tratamento. Então, é crucial 

verificar as variáveis potencialmente modificáveis associadas à qualidade de vida e depressão, 

tais como as relacionadas à saúde bucal (FRÉO, 2014).  

 Os sinais de depressão mais acentuados na população com DRC seria esperado e se 

confirmou na pesquisa de FRÉO (2014) e também se correlaciona com os baixos índices de 

percepção de saúde oral e qualidade de vida. Apesar de higiene bucal inadequada e 72,2% dos 

pacientes percebiam sua saúde bucal como ruim ou muito ruim, com frequentes problemas 

orais, contrariamente a essas conclusões, verificou-se que a saúde bucal não era uma grande 

preocupação para os pacientes em hemodiálise. 

 Fatores psicossociais como a depressão ocasionam baixa qualidade de higiene bucal e 

deficiente saúde bucal devido ao acúmulo do biofilme dental podendo ter influência no 

desenvolvimento da doença periodontal (BARROS et al., 2014). 

 A DP quando não tratada adequadamente pode levar a perdas dentárias, trazendo 

prejuízos na função mastigatória, na fonética e na estética dos pacientes. Contudo, estudos 

mostram que variáveis odontológicas, como perda dentária, estão associadas à pior qualidade 

de vida. No entanto, o julgamento da percepção da condição bucal, realizada pelos pacientes, 

ocorre com certa cautela, usando, critérios como os sintomas e problemas funcionais e sociais 

(TEIXEIRA et al., 2015). 

 

5.6 Implicações 

 Sendo a depressão em pacientes em HD associada a uma maioria de fatores 

imodificáveis, tais como: sexo, aspectos psicossociais de cada indivíduo, impactos na 

capacidade funcional, características próprias do tratamento em si (dependência a um 

máquina, restrições dietéticas, consciência da alta mortalidade associada à DRC), torna-se 

relevante a busca por fatores associados à depressão que sejam modificáveis. O fato da saúde 

bucal ser um fator modificável e nosso resultado mostrar que a qualidade de vida relacionada 

à saúde bucal está associada à depressão, com pontuações altas geradas pelo OHIP (baixa 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal) aumentar em 13% do risco de depressão, sugere-

se: a inclusão do cirurgião-dentista na equipe de nefrologia e a capacitação dos demais 
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profissionais constituintes da equipe multiprofissional, representados pelos enfermeiros, 

médicos, nutricionistas, psicólogos e assistente social, para um olhar diferenciado em relação 

à saúde bucal  como importante fator relacionado a qualidade de vida do paciente renal. 

Salienta-se, dessa forma, a necessidade perene do empoderamento destes profissionais, bem 

como, dos pacientes e cuidadores para a efetiva consolidação dos cuidados necessários com a 

saúde bucal.  

 Além do fortalecimento e estreitamento da relação entre Equipe de Saúde Bucal, 

atuante na Atenção Primária à Saúde, e os profissionais da unidade de diálise visando uma 

atenção longitudinal aos pacientes. 

 Dado o exposto, é pertinente ressaltar a construção de parcerias firmadas entre a Santa 

Casa de Misericórdia de Sobral, como hospital-ensino, e o Curso de Odontologia da UFC-

Sobral, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que tragam possibilidades 

na modificação desse fator de risco associado a depressão de pacientes renais, com vistas a 

favorecer-lhes maior qualidade de vida. 
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6 CONCLUSÃO 

A associação entre qualidade de vida relacionada à saúde bucal e depressão em 

pacientes portadores de DRC, que realizam hemodiálise é clara, promovendo uma reflexão 

acerca da atenção odontológica à esses pacientes e os impactos que geram. Fica evidente que 

uma menor qualidade de vida influencia negativamente o sintoma de depressão que, por sua 

vez, tende a reduz a percepção de saúde bucal. Então, para garantir uma qualidade de vida ao 

portador de DRC é necessário um tratamento interdisciplinar, visando diminuir as 

complicações inerentes ao estudo. Além do que, o papel do acompanhamento odontológico 

aos pacientes evita o desenvolvimento ou agravo das morbidades, visto que os cuidados com 

a saúde bucal são normalmente negligenciados pelos pacientes.  
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APÊNDICE A – PERFIL LABORARIAL DOS PACIENTES PORTADORES DE 

DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE 

 

Creatinina= 

Hemoglobina= 

Albumina= 

Cálcio= 

Fósforo= 

Produto cálcio-fosforo= 

Paratormonio= 

KtV= 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL 

Você possui dentadura/ponte?  (  )Sim     (  ) Não    (  ) Não sei 

Recebeu orientação sobre saúde bucal?  

 (  ) Sim De quem= _____________________________    (  ) Não (  ) Não sabe 

TIPO: _______________________________________ 

Possui escova de dente  ( )Sim ( )Não 

Utiliza pasta de dente  ( )Sim ( )Não 

De que modo você realiza a sua higiene oral? 

(   ) Bochecho _____ vezes/dia 

(   ) Bochecho + Escovação ____ vezes/dia 

(   )Escovação____ vezes/dia 

(   ) Bochecho + Escovação + Fio dental ____ vezes/dia 

(   )Fio dental + Escovação ____ vezes/dia 

(   ) Não faz higiene oral 
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APÊNDICE C – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICO PELOS 

PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE 

O senhor(a) acha que precisa de tratamento dentário atualmente? 

(   )Não  (   )Sim   (   )Não sabe/não respondeu 

Nos últimos 6 meses o senhor teve dor de dente? 

(   )Não  (   )Sim   (   )Não sabe/não respondeu 

Aponte na escala o quanto foi esta dor 1(um) significa muita pouca dor e 5(cinco) uma dor 

muito forte. 

(     )  

Alguma vez na vida o senhor foi ao consultório do dentista? 

(   )Não  (   )Sim   (   )Não sabe/não respondeu 

Quando o senhor consultou o dentista pela última vez? 

(   )Menos de um ano   (    )Um a dois anos   (   )Três anos ou mais            

(   )Não se aplica   (    )Não sabe/ não respondeu   

Onde foi sua última procura por atendimento dentário? 

(   )Farmácia    (   )PSF (   )Consultório particular      (   )Consultório de empresa  

(    )Consultório popular  (   )Plano de saúde              (   )Ambulatório de hospital                

(    )Pronto-socorro   (    )Agente comunitário de saúde 

Se conseguiu atendimento, o que o senhor achou do tratamento na última consulta? 

(   )Muito bom    (   )Bom   (   )Regular    (  )Ruim         

(   )Muito ruim   (   )Não se aplica  (   )Não sabe 

Se não conseguiu, diga o motivo de não ter conseguido: 

( )Local distante-dificuldade de acesso 

( )Dificuldade de transporte 

( )Horário incompatível 
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( )Atendimento demorado 

( )Local sem dentista 

( )Sem acompanhante e precisa de acompanhante 

( )Não gosta dos profissionais do local que seria atendido  
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ANEXO I - PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO  

Nome: 

Sexo:  O Masc.     O Fem.  

Idade: 

Estado Civil: (  )Solteiro    (  )Casado    (   )Viúvo     (  ) Divorciado 

Fumante O Sim     O Não Quantidade-Tempo= 

Consumo de álcool O Sim     O Não     Quantidade-Tempo= 

Plano de Saúde(    )  SUS(    )  Outro(     ) Qual?____________ 

 

Classe social  (  )A   (  )B    (   )C     (  ) D    (  ) E 
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ANEXO II - PERFIL CLÍNICO E ÍNDICE DE KHAN 

Doença de base:  

Tempo em hemodiálise (meses) 

Acesso para hemodiálise: (   )Fístula     (   ) Cateter  (   )Prótese 

IMC= 

Comorbidade – Indice de Khan  ( ) Leve  (      )Moderada  (       )Grave 

Diabetes   ( )SIM  ( )NÃO 

História de AVC ( )SIM  ( )NÃO 

IAM   ( )SIM  ( )NÃO 

Angina pectoris ( )SIM  ( )NÃO 

ICC   ( )SIM  ( )NÃO 

D. Vasc. Periférica ( )SIM  ( )NÃO 

Malignidade  ( )SIM  ( )NÃO 

Cirrose  ( )SIM  ( )NÃO 

DPOC   ( )SIM  ( )NÃO 

Colagenose  ( )SIM  ( )NÃO 

Úlcera péptica  ( )SIM  ( )NÃO 

Faixa etária 

( ) 18-40 

( ) 41-50 

( ) 51-60 

( ) 61-70 

( ) 71-80 

( ) >  80 
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ANEXO III - PERCEPÇÂO DA SAÚDE BUCAL – Oral Impacts on Daily Performances 

(OHIP-14) 

LIMITAÇÃO FUNCIONAL 

1. Você já teve problemas para falar alguma palavra por causa de problemas com seus dentes, 

boca ou dentadura?  

(  )Sempre                 (  )Com bastante frequência                    (  ) Às vezes                      

(  )Quase nunca            (  )Nunca                                       

2. Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado por problemas com seus dentes, boca 

ou dentadura? 

(  ) Sempre    (  )Com bastante frequência                  (  ) Às vezes                      

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

DOR FÍSICA  

3. Você já teve dores fortes em sua boca?  

(  ) Sempre    (  )Com bastante frequência                  (  ) Às vezes                         

(  )Quase nunca              (  )Nunca                                      

4. Você tem se sentido incomodado ao comer algum alimentos por causa de problemas com 

seus dentes, boca ou dentadura?  

(  ) Sempre    (  )Com bastante frequência                  (  ) Às vezes                         

(  )Quase nunca         (  )Nunca 

DESCONFORTO PSICOLÓGICO  

5. Você tem se sentido pouco a vontade por caus de problemas com seus dentes, boca ou 

dentadura?  

(  )Sempre    (  )Com bastante frequência                (  ) Às vezes                       

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                   

6. Você já se sentiu estressado por causa de problemas com seus dentes, boca ou dentaduras?  
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(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

7. Sua alimentação tem sido prejudicada por causa da problemas com seus dentes , boca ou 

dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

                              

8. Você teve que parar suas refeições por causa de problemas com seus dentes , boca ou 

dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência             (  ) Às vezes                          

(  )Quase nunca        (  )Nunca 

DEFICIÊNCIA PSICOLÓGICA 

9. Você tem encontrado dificuldades para relaxar por causa de problemas com seus dentes, 

boca ou dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

10. Você já foi um pouco envergonhado por causa de problemas com os dentes, boca ou 

dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

INCAPACIDADE SOCIAL 

11. Você tem estado um pouco irritado com outras pessoas por causa de problemas com seus 

dentes , boca ou dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       



54 
 

 

12 . Você já teve dificuldade em fazer seus trabalhos diários por causa de problemas com seus 

dentes , boca ou dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

DESVANTAGEM SOCIAL 

13. Você já sentiu que a vida em geral ficou pior devido a problemas com seus dentes, boca 

ou dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       

 

14. Você tem estado sem poder fazer suas atividades diárias por causa de problemas com seus 

dentes, boca ou dentadura?  

(  )Sempre   (  )Com bastante frequência               (  ) Às vezes                        

(  )Quase nunca         (  )Nunca                                       
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ANEXO IV - Escala de depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos – CES-D 

DURANTE A ÚLTIMA SEMANA : 

Raramente 

(menos que 

1 dia) 

Durante pouco 

tempo 

(1 ou 2 dias) 

Durante um 

tempo 

moderado 

(de 3 a 4 dias) 

Durante a maior 

parte do tempo 

(de 5 a 7 dias) 

01. Senti-me incomodado com coisas que 

habitualmente não me incomodam 
        

02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite         

03. Senti não conseguir melhorar meu estado de 

ânimo mesmo com a ajuda de familiares e amigos 
        

04. Senti-me, comparando-me às outras pessoas, 

tendo tanto valor quanto a maioria delas 
        

05. Senti dificuldade em me concentrar no que 

estava fazendo 
        

06. Senti-me deprimido         

07. Senti que tive de fazer esforço para dar conta 

das minhas tarefas habituais 
        

08. Senti-me otimista com relação ao futuro         

09. Considerei que a minha vida tinha sido um 

fracasso 
        

10. Senti-me amedrontado         

11. Meu sono não foi repousante         

12. Estive feliz         

13. Falei menos que o habitual         

14. Senti-me sozinho         

15. As pessoas não foram amistosas comigo         

16. Aproveitei minha vida         

17. Tive crises de choro         
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18. Senti-me triste         

19. Senti que as pessoas não gostavam de mim         

20. Não consegui levar adiante minhas coisas         
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ANEXO V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado Senhor(a) 

Meu nome é Antonia Edênia Oliveira Norte, sou dentista, estou cursando Mestrado em Saúde da 
Família e desenvolvendo uma pesquisa intitulada: “Saúde bucal, qualidade de vida e depressão em pacientes 

com doença renal crônica submetidos à hemodiálise”. O objetivo do estudo é conhecer aspectos da saúde bucal 

nos portadores da doença renal crônica em nossa região e suas correlações com a qualidade de vida e a 

depressão. 

Os resultados desse estudo serão de grande ajuda, pois possibilitarão que os profissionais envolvidos no 

cuidado aos pacientes que fazem o tratamento de hemodiálise tenham mais dados sobre como a percepção de 

saúde bucal se correlaciona com a depressão e a qualidade de vida durante o tratamento de hemodiálise. 

Dessa forma, venho convidar o(a) senhor(a) para participar dessa pesquisa, na qual sua participação é 

muito importante. Para isso, precisarei ter acesso às informações contidas em prontuários que o senhor(a) possui 

na Unidade de Diálise e o senhor(a) também será entrevistado a respeito da sua classe social, as doenças que já 

lhe afetou,  sua saúde bucal e  hábitos de saúde bucal, o uso dos serviços odontológico e fatores depressivos. 

Se o senhor(a) não quiser participar do estudo, não implicará em qualquer consequência direta 

relacionada ao seu tratamento. Asseguro que o senhor(a) tem o direito e a liberdade de desistir de sua 

participação a qualquer momento, antes de iniciar ou mesmo durante a realização do estudo.  

Destaco que essa pesquisa envolve riscos mínimos como o constrangimento em responder questões de 

um questionário. Entretanto, garanto total empenho em minimizar estes riscos através, por exemplo, de 

orientações clara sobre os objetivos da pesquisa. Asseguro-lhe também que os benefícios sobre a percepção da 

saúde bucal no contexto da nefrologia são consideravelmente maiores que os riscos mínimos, pois permitirá a 

adoção de medidas promotoras de saúde bucal voltadas para pacientes em tratamento hemodialítico.  

O resultado da pesquisa será divulgado e a sua identidade será mantida no anonimato, bem como 

qualquer informação que possa identificá-lo(a). 

 Para esclarecimentos adicionais, o senhor poderá procurar: Unidade de Diálise da Santa Casa de Sobral, 

Rua Major Franco, s/n – Sobral, CE e pelo meu telefone celular 88-992928053 . 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a participação no estudo, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú- Endereço: 

Av.Comandante Maurocélio Rocha Ponte, 150-Derby-Sobral/CE-CEP:62.040-370.  Fone: (88) 3677-4255/ (88) 

3677-4242 

Se o senhor(a) concordar em participar, assine a declaração abaixo. Pela atenção, muito obrigado. 

 

....................................................................... 

Antonia Edênia Oliveira Norte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que tomei conhecimento do estudo mencionado acima, fui devidamente esclarecido(a) e concordo em 

dele participar. 

Sobral,......de...............................de 201....    

 

                            .............................................................................................................. 

                                            Assinatura do(a) Participante                                      ou digital 

..................................................................................... 

Nome da pessoa que conduziu a discussão do Consentimento 

 ......................................................................................  

Assinatura da pessoa que conduziu a discussão do Consentimento 

tel:(85)

