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RESUMO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) leva a uma perda progressiva e irreversível da 

função renal, e o seu estágio final e mais grave exige uma terapia de suporte por meio 

de hemodiálise. Pacientes com DRC apresentam um maior risco de desenvolver 

complicações cardiovasculares, como a aterosclerose. Essa condição se caracteriza pelo 

acúmulo de placas gordurosas na camada íntima dos vasos sanguíneos, que quando 

calcificadas podem ser observadas em radiografias panorâmicas. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar a ocorrência dessas calcificações na artéria carótida (CAC) 

detectáveis em radiografia panorâmica digital de pacientes com DRC submetidos à 

hemodiálise. Os dados clínicos foram obtidos dos prontuários do setor de Nefrologia do 

Hospital Onofre Lopes da UFRN e as radiografias panorâmicas foram coletadas do 

banco de dados do Serviço de Imagenologia do Departamento de Odontologia da 

UFRN. As análises dos exames foram feitas por um único radiologista previamente 

calibrado. Dos 309 pacientes integrantes da pesquisa, 15,9% apresentaram as 

calcificações. Para verificar as associações entre a presença de CAC, e as variáveis 

independentes do estudo, os testes do Qui-quadrado e o exato de Fisher foram 

utilizados. Foi verificada associação estatisticamente significativa (p≤0,05) entre a 

presença dessas calcificações com idade, sexo, tempo de hemodiálise, diabetes mellitus 

e alongamento do processo estilóide. Os resultados revelaram uma alta ocorrência de 

CAC nos pacientes com DRC em hemodiálise, quando comparados à população em 

geral. 

 

Palavras-chave: Hemodiálise. Radiografia Panorâmica. Aterosclerose.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) leads to a progressive and irreversible kidney 

failure. The final and most severe stage of the disease often requires support therapy by 

hemodialysis. CKD patients have a higher risk of developing cardiovascular 

complications, such as atherosclerosis. This condition is characterized for the fatty 

plaques accumulation in inner layer of blood vessels, which when calcified can be 

observed on panoramic radiographs. The aim of this study was to evaluate the detectable 

carotid artery calcifications (CAC) occurrence in digital panoramic radiography in CKD 

patients undergoing hemodialysis. The clinical data were obtained from Nephrology 

department records of the Onofre Lopes Hospital of Federal University of Rio Grande do 

Norte, RN (UFRN) and the panoramic radiographs were collected from imaging service 

database at the Dentistry Department of UFRN. The exams analyzes were done by a 

single radiologist, previously calibrated. Of the 309 patients in the study, 15.9% had 

calcifications. To verify the associations between the presence of CAC, and the 

independent variables of the study, Chi-square and Fisher's exact tests were used. A 

statistically significant association (p≤0.05) was observed between the presence of these 

calcifications and age, sex, hemodialysis time, diabetes mellitus and presence of styloid 

process elongation. The results revealed a high occurrence of CAC in patients with CKD 

on hemodialysis when compared to the general population. 

 

Key-words: Hemodialysis. Panoramic Radiography. Atherosclerosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A Doença renal crônica (DRC) é definida como alterações na estrutura ou função 

renal, presentes por mais de 03 meses, com implicações na saúde do indivíduo. Essa 

condição é progressiva e irreversível e evolui até seu estágio final, exigindo terapia de 

suporte por meio de hemodiálise, quando, neste caso, a função renal do paciente passa a 

ser realizada por um máquina (KDIGO, 2013).   

 As doenças cardiovasculares representam a mais importante comorbidade nos 

pacientes com DRC, sendo, inclusive, a principal causa de morte nesses indivíduos 

(GBD COLLABORATORS, 2015). Estudos reportam que esses pacientes possuem um 

maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares, quando comparados à população 

em geral, muito embora os mecanismos dessa associação não estejam ainda totalmente 

esclarecidos (MATSUSHITA et al., 2014; TONELLI et al., 2006). 

 A presença de tradicionais fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, tabagismo, sedentarismo ou hiperlipidemia não são suficientes para justificar o 

alto índice de doenças cardiovasculares nesses pacientes. Fatores não tradicionais, 

inerentes a DRC por si, ou ao seu tratamento, parecem atuar contribuindo para essa alta 

prevalência, e, consequentemente, para os maiores índices de morbidade e mortalidade 

relacionadas a eventos cardiovasculares observados nesses indivíduos (AFSAR et al., 

2014; ARDHANARI; ALPERT; AGGARWAL, 2014; YERRAM et al., 2007).  

 A doença aterosclerótica se caracteriza pela formação e acúmulo de placas de 

gorduras, passíveis de sofrerem calcificação, na camada íntima de artérias de médio 

calibre, as quais podem levar à completa obliteração da luz desses vasos  

(CHIRAKARNJANAKORN et al., 2017). Estudos associaram a presença destas placas 

aterosclerótica calcificadas em artéria carótida a eventos cardiovasculares isquêmicos e 

aumento da mortalidade em pacientes em hemodiálise (COLLADO et al., 2015; 

TANAKA et al., 2012). 

 Estudos anteriores utilizaram as radiografias panorâmicas como instrumento de 

identificação das CAC (FRIEDLANDER; LANDE, 1981; ALMOG et al., 2000; 

BAYER et al., 2011), e foi verificado que esse exame no formato digital apresenta uma 

excelente especificidade para a identificação dessas calcificações (KHAMBETE et al., 

2012).  

 Assim como as CAC, outras calcificações sejam elas patológicas, como 

linfonodos calcificados, sialólitos, tonsilólitos, ou flebólitos; sejam elas, anatômicas, 
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como o ligamento estiloide calcificado, cartilagem da tireoide calcificada, ou 

calcificação na cartilagem tritícea, também, podem ser observadas nas radiografias 

panorâmicas (ALMOG et al., 2000). Estudos encontraram uma prevalência de 2,61% 

dessas outras calcificações na região maxilofacial na população em geral (GARAY; 

NETTO; OLATE, 2014), porém, nenhum trabalho anterior buscou estabelecer a 

ocorrência dessas outras calcificações maxilofaciais em pacientes com DRC.  

 Em função da elevada prevalência de complicações cardiovasculares em pacientes 

com DRC, foi objetivo deste estudo, investigar a ocorrência de CAC em pacientes no 

estágio terminal desta doença submetidos à hemodiálise. Pretendeu-se com esta 

pesquisa, esclarecer fatores associados às CAC no grupo avaliado, assim como 

investigar a presença de outros tipos de calcificações na região maxilofacial. Do nosso 

conhecimento, apenas dois estudos anteriores (KANSU et al., 2005; LEE et al., 2014) 

abordaram este tema, entretanto, possuíam um tamanho de amostra reduzido e 

utilizaram radiografias panorâmicas analógicas para análise.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA E DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

  

 A Doença renal crônica (DRC) é caracterizada por alterações estruturais ou 

funcionais dos rins, que perdurem por mais de 03 meses, com implicações na saúde do 

indivíduo. É estratificada em 05 estágios de acordo com a severidade da patologia. 

Sendo o estágio 01 o dano renal com TFG normal ou aumentada (>90ml ∙ min-1 per 

1,73m2); o estágio 02 o dano renal com leve diminuição na TFG (60 – 89ml ∙ min-1 per 

1,73m2); os estágios 03 e 04 com TFG moderadamente (30-59ml ∙ min-1 per 1,73m2 ) e 

severamente (15-29ml ∙ min-1 per 1,73m2 ) diminuídas, respectivamente. E o quinto 

estágio chamado de falência renal se caracteriza por uma TFG menor que 15ml ∙ min-1 

per 1,73m2 ou necessidade de diálise (KDIGO, 2013). 

 A DRC é considerada como um problema de saúde mundial que afeta entre 5 a 

10% da população global. Como a função renal diminui, há uma progressiva 

deterioração da homeostase mineral, com mudanças nas concentrações séricas e 

teciduais de cálcio e fósforo, além de alterações nos níveis circulantes de alguns 

hormônios (KDIGO, 2009). 

 Está estabelecido na literatura que portadores de DRC possuem maior risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares, quando comparados à população em geral, 

mesmo que os mecanismos dessa associação não estejam ainda totalmente esclarecidos 

(AFSAR et al., 2014; LIM et al., 2015; MATSUSHITA et al., 2014; TONELLI et al., 

2006) 

 Em uma pesquisa que avaliou mais de 01 milhão de prontuários de adultos com 

DRC não dialíticos, que tiveram a taxa de creatinina acompanhada entre 1996 e 2000, 

foi observado que houve uma associação entre uma reduzida TFG e o risco de morte, 

eventos cardiovasculares e hospitalização (GO et al., 2004).  

 A associação entre problemas cardiovasculares e a DRC parece não estar, apenas, 

relacionada com os tradicionais fatores de risco como hipertensão, diabetes, 

hiperlipidemia, tabagismo, obesidade. Fatores não tradicionais parecem desempenhar 

um importante papel no surgimento dessas complicações. A literatura cita a associação 

entre inflamação, desnutrição e aterosclerose, conhecida como a síndrome MIA 

(malnutrition, inflammation and atherosclerosis), como condição frequentemente 

presente nesses pacientes (DUMMER; THOMÉ; VERONESE, 2007). 
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2.2 ATEROSCLEROSE NA DRC 

 

 A aterosclerose é uma desordem da camada íntima de artérias de médio calibre, 

caracterizada pelo acúmulo de placas de gorduras que podem levar a oclusão total 

desses vasos. Muito comumente a aterosclerose é confundida com a arteriosclerose. 

Nesta segunda, ocorre uma calcificação difusa com aumento da espessura da camada 

média da aorta e seus principais ramos acarretando em um aumento da rigidez e perda 

de elasticidade nestes vasos (CHIRAKARNJANAKORN et al., 2017).  

 O envolvimento das camadas média e íntima pode ocorrer de forma isolada e 

independente (MOE et al., 2002) outras sugerem que ambos os processos ocorrem 

simultaneamente (LONDON et al., 2003). A calcificação arteriosclerótica das artérias 

carótidas, e a presença de placas ateroscleróticas calcificadas ou não, no interior destes 

vasos, apesar de possuírem fatores de risco diferentes, apresentam associação, 

independentemente entre si, e estão mais presentes nos pacientes em estágio final da 

DRC (SUMIDA et al., 2010). 

 Um estudo transversal com 205 pacientes dialíticos avaliou as calcificações 

vasculares e valvulares por meio de Tomografia eléctron-beam, e concluiu que 

calcificação coronária é comum, severa e associada a eventos isquêmicos 

cardiovasculares em pacientes renais em estágio final. Embora não tenha uma 

explicação clara sobre como se dá essa associação, os autores sugeriram que a 

desregulação do metabolismo nesses pacientes pode influenciar o risco de calcificação 

arteriosclerótica em vasos e válvulas cardíacas (RAGGI et al., 2002).  

 A calcificação vascular trata-se de um processo ativo mediado por células, 

similarmente como ocorre na formação óssea. O início do processo de calcificação se 

daria com a ação da CBFA1 regulando a diferenciação de células do músculo liso 

vascular em células semelhantes a osteoblastos, as quais seriam capazes de formar 

proteínas da matriz óssea que regulariam a mineralização. O aumento do produto entre 

os níveis de cálcio e fósforo no sangue aceleraria o processo (MOE; CHEN, 2004). 

 O processo de diferenciação osteoblástica e mineralização ocorre quando a ação 

de fatores promotores, como o nível elevado de fósforo, supera a de fatores inibidores 

como a proteína Gla da matriz (MGP), fetuina-A, osteoprotegerina (OPG) e outros. O 

melhor entendimento desse mecanismo em condições patológicas pode auxiliar no 
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desenvolvimento de ações terapêuticas de prevenção a calcificação vascular (JONO et 

al., 2006). 

 Alguns autores citam o metabolismo do fosfato e cálcio alterados, o aumento nos 

níveis do paratormônio e a deficiência na produção de vitamina D como fatores 

presentes nos pacientes com DRC determinantes para o desenvolvimento de 

calcificação vascular (COVIC et al., 2010). Especificamente para pacientes submetidos 

à diálise, têm-se sugerido estratégias terapêuticas que visem ao controle desses e outros 

fatores para prevenir o processo de calcificação vascular nesses pacientes (CHEN; 

HSU; CHEN, 2017). 

 Com o objetivo de avaliar a presença e severidade de aterosclerose em pacientes 

em hemodiálise, alguns autores conduziram um estudo prospectivo, multicêntrico e 

observacional no qual 110 pacientes dialíticos foram acompanhados por cerca de 06 

anos. Os achados da ultrassonografia Doppler de carótidas foram classificados em 04 

níveis de severidade. Seus resultados mostraram que 83% desses pacientes 

apresentavam placas ateroscleróticas e que essas, principalmente quando calcificadas, 

são preditores tanto de surgimento de novos eventos cardiovasculares como de 

mortalidade cardiovascular (COLLADO et al., 2015). 

 Um outro estudo que avaliou 1198 pacientes com idade igual ou superior a 50 

anos com DRC leve ou moderada, através de exames de ultrassonografia de carótida, 

relataram que a disfunção renal estava associada com aterosclerose na artéria carótida 

independente dos fatores de risco tradicionais (TANAKA et al., 2012). 

 

2.3 RADIOGRAFIA PANORÂMICA E O DAGNÓSTICO DE CAC 

 

 No inicio dos anos 80, ocorreu o primeiro relato na literatura da possibilidade de 

se detectar a presença de calcificações em artéria carótida nas laterais de radiografia 

panorâmica (FRIEDLANDER; LANDE, 1981). 

 O exame panorâmico, com o passar do tempo, passou a ser considerado um 

importante meio diagnóstico para a detecção de calcificações na região das carótidas e 

por consequente na estratégia de prevenção de complicações vasculares encefálicas 

(CARTER; TSIMIDIS; FABIANO, 1998). Outros autores, além de ressaltarem esse 

papel da radiografia panorâmica, chamaram atenção para a importância do diagnóstico 

diferencial com outras entidades anatômicas ou patológicas comumente encontradas na 
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região em questão e da necessidade da opinião de um radiologista odontológico 

experiente para esta elucidação (ALMOG et al., 2000). 

 Embora a panorâmica não seja um exame padrão-ouro para detecção de estenoses 

da carótida, o cirurgião-dentista assume papel importante no encaminhamento precoce 

ao médico de pacientes com achados de imagens suspeitas de CAC, uma vez que se 

trata de um método diagnóstico, simples, de baixo custo e risco e de fácil acesso 

(BAYER et al., 2011). 

 Após acompanharem por 05 anos, grupos de pacientes com e sem CAC, 

detectáveis por radiografia panorâmica, avaliando possíveis fatores risco para doenças 

vasculares, alguns autores concluíram que os indivíduos do grupo com CAC precisam 

ser advertidos para o controle, frequente, desses fatores, uma vez que se mostraram mais 

susceptíveis ao aparecimento deles (JOHANSSON et al., 2015). 

 Uma pesquisa avaliou 210 carótidas de 105 pacientes divididos em 2 grupos, com 

e sem a presença de calcificação em artéria carótida, detectáveis por meio de radiografia 

panorâmica convencional. Após isso, esses pacientes foram posteriormente submetidos 

a uma avaliação ultrassonográfica e foi observado que a radiografia panorâmica 

convencional apresentou uma sensibilidade, especificidade e acurácia de 79,8%, 81,1% 

e 80,5% respectivamente, quando comparadas com o ultrassom (ERTAS; SISMAN, 

2011). 

 Já em outra publicação, na qual foram utilizadas panorâmicas no formato digital, 

foi verificado que esses exames apresentaram uma sensibilidade de 76% e 

especificidade de 98,66% na identificação de CAC quando comparados ao exame 

ultrassonográfico. Os autores defenderam a ideia de que se bem treinado, o cirurgião-

dentista, em sua rotina clínica, pode detectar placas ateromatosas e referenciar o 

paciente ao médico competente para tratamento precoce (KHAMBETE et al., 2012). 

 Para a detecção da CAC é necessário fazer diagnóstico diferencial com algumas 

radiopacidades anatômicas como cartilagem tritícea calcificada, corno superior da 

cartilagem da tireoide calcificado, corno maior do osso hioide, processo estilóide, 

calcificações dos ligamentos estiloides e estilomandibulares, além da epiglote; e ainda 

com algumas radiopacidades patológicas como linfonodos calcificados, sialólitos de 

glândulas salivares, flebólitos e tonsilólitos (PORNPRASERTSUK-DAMRONGSRI; 

THANAKUN, 2006). 

  Em um estudo com cadáveres, foi concluído que não apenas as CAC aparecem 

como imagens radiopacas na região lateral da panorâmica. A calcificação da cartilagem 
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tritícea se mostrou como principal causa de erro diagnóstico para as CAC. Outras 

entidades como osso hióide, cartilagem cricóide e glândula tireoide (corno superior) 

também podem causar confusão (KAMIKAWA et al., 2006). 

 Em um levantamento feito com 3028 radiografias panorâmicas, os autores 

chegaram a uma prevalência de calcificações em tecidos moles em geral, que acometem 

a região maxilofacial, de 2,61%. Dentre essas calcificações, 29% foram diagnosticadas 

como CAC, 56% eram tonsilólitos, 11% sialólitos e 4% linfonodos calcificados 

(GARAY; NETTO; OLATE, 2014). 

 Após acompanhamento de 71 pacientes, alguns autores concluíram, em sua 

publicação, que CAC detectadas em radiografias panorâmicas são poderosos 

marcadores para subsequentes desfechos cardiovasculares como infarto, derrame e 

morte (COHEN et al., 2002). 

 Um estudo com 1650 panorâmicas visou avaliar a confiabilidade da radiografia 

panorâmica na detecção de CAC comparado à ultrassonografia Doppler. Os autores 

concluíram que embora a panorâmica não seja o exame mais confiável na detecção de 

CAC, os dentistas precisam estar atentos a esses achados radiográficos, principalmente 

nos pacientes mais velhos com fatores de risco para eventos cardiovasculares como 

diabetes, obesidade, tabagismo e principalmente hipertensão, com o intuito de aumentar 

o tempo e a qualidade de vida desses indivíduos (ATALAY et al., 2015). 

 A investigação de 1548 pacientes odontológicos assintomáticos do ponto de vista 

neurológico, com mais de 50 anos, mostrou que uma significante parte de CAC ocultas, 

descobertas na panorâmica, representava um nível de estenose na carótida mais severo 

(FRIEDLANDER et al., 2005).  

 Diversos estudos investigaram a prevalência dessas calcificações, vistas em 

panorâmicas, na população em geral, encontrando valores que variaram de 0,43% a 

9,9% (FRIEDLANDER; LANDE, 1981; HUBAR, 1999; ALMOG et al., 2002; BAYER 

et al., 2011; FRIEDLANDER; COHEN, 2007; GARAY; NETTO; OLATE, 2014; 

JOHANSSON et al., 2011;LEE et al., 2013;PORNPRASERTSUK-DAMRONGSRI; 

ABREU et al., 2015; BRITO et al., 2016). 

 No Brasil, alguns estudos também investigaram a ocorrência de CAC na 

população em geral. Em pesquisa realizada em São Luís do Maranhão, foram avaliadas 

723 panorâmicas de rotina de pacientes com mais de 40 anos de idade, com uma 

prevalência encontrada de 2,9% de presença de CAC, sem associação entre a suas 

localizações, seja uni ou bilateral, com a presença de hipertensão, diabetes nem 
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obesidade (ABREU et al., 2015). Em outra investigação com 505 pacientes (média de 

50,1 anos) realizada em Piracicaba-SP, os autores chegaram a uma prevalência de 

7,92% de CAC, sendo que dentre os fatores estudados, apenas idade e tabagismo 

apresentaram associação com a presença da calcificação (BRITO et al., 2015). 

 Vários estudos na literatura procuraram estabelecer uma associação entre uma 

maior prevalência dessas calcificações em pacientes com as mais variadas patologias. 

Em pesquisa realizada com 49 homens em tratamento odontológico que faziam uso de 

insulina com média de idade de 66,2 anos, foi relatada uma prevalência de CAC de 

20,4% no grupo de diabetes mellitus tipo 2 enquanto que 4% no grupo controle 

(FRIEDLANDER; MAEDER, 2000). 

 Além da Diabetes Mellitus, outros trabalhos demonstraram uma maior prevalência 

de CAC detectáveis em panorâmica em outras condições patológicas como Síndrome da 

Apneia obstrutiva do sono, Síndrome metabólica, AIDS, hiperparatireoidismo primário 

e Síndrome Z (CHANG et al., 2012; DA SILVA JÚNIOR et al., 2014; FRIEDLANDER 

et al., 2013, 1999; PORNPRASERTSUK-DAMRONGSRI et al., 2009). 

 Em pesquisa na qual foram avaliadas a ocorrência de CAC, detectáveis em 

panorâmicas, em pacientes com litíase renal comparando com um grupo controle, foi 

constatado não haver associação estatisticamente entre esses agravos (PATIL et al., 

2016). 

 Em um estudo pioneiro com o objetivo de estabelecer a prevalência de CAC em 

radiografias panorâmicas de pacientes com DRC em hemodiálise e já transplantados, 

foram avaliados 69 exames (34 em hemodiálise e 35 transplantados) com média de 

idade de 39,45 anos e foi observada uma prevalência de 17,6% para pacientes em 

hemodiálise e 15,7% em transplantados renais, contra 3% do grupo controle (KANSU 

et al., 2005). 

 Já em outra publicação mais recente, na qual os autores examinaram 100 

panorâmicas de pacientes com DRC, sendo 37 no estágio inicial da doença, 32 em pré-

diálise e 31 em hemodiálise encontrando uma prevalência de 21% nesses últimos. Não 

houve diferença significativa entre sexos e o estágio da doença nos grupos com e sem 

CAC. Concluiu-se, ainda, que nesses pacientes com injúria renal, a presença de CAC 

detectáveis em panorâmica é maior naqueles com níveis mais altos de triglicerídeos e 

potássio (LEE et al., 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar a ocorrência de calcificações na artéria carótida (CAC) em pacientes 

com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar a associação entre idade, sexo, tempo de hemodiálise, doenças 

sistêmicas e parâmetros bioquímicos com a presença de CAC; 

• Verificar a frequência de outras calcificações na região maxilofacial e avaliar 

possíveis associações delas com a presença de CAC. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

 Estudo transversal e de associação. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 Para a execução deste estudo foram seguidos os critérios da Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual versa sobre a ética em pesquisa com 

seres humanos.  O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, sendo aprovado com o parecer 

nº 1.663.957 (ANEXO A). 

 

4.3 AMOSTRAGEM 

 

 A amostra do estudo consistiu de pacientes, portadores de Doença renal crônica, 

submetidos à hemodiálise que realizaram radiografia panorâmica entre janeiro de 2013 

e Dezembro de 2016 no serviço de Imagenologia do Departamento de Odontologia da 

UFRN. 

 Para o cálculo do tamanho da amostra utilizou-se o Fator de Erro (FE) e erro α de 

5%. Foi considerada uma prevalência de 15,9% de CAC, encontrada nos indivíduos do 

estudo. Além disso, foi acrescentado 15% no final do cálculo com intuito de ajustar o 

tamanho da amostra às possíveis associações (BURTON et al., 1994), conforme a 

seguinte equação: 

� =
��. � . �

��� + ��% 

 Desta forma, para determinar a ocorrência de CAC em pacientes com DRC em 

hemodiálise e testar as associações, seria necessário um n mínimo de 235 participantes 

na pesquisa.  
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4.3.1 Critério de inclusão 

 

• Radiografias panorâmicas de boa qualidade que apresentassem contraste 

e densidade adequados para uma correta interpretação. 

 

4.3.2 Critério de exclusão 

 

• Pacientes sem prontuário clínico no Setor de Nefrologia do Hospital 

Onofre Lopes; 

   

 Compareceram, durante período da pesquisa, 461 pacientes encaminhados do 

Hospital Onofre Lopes para aquisição de radiografia panorâmica no serviço de Imagem 

do Departamento de Odontologia da UFRN. Após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, chegou-se a um valor de n igual a 309 participantes, utilizado para o cálculo 

da ocorrência de CAC nestes pacientes.  

 No entanto, para outras análises propostas nesta pesquisa, foram adotados 

diferentes tamanhos de amostra devido à incompletude no preenchimento dos 

prontuários clínicos. Por isso, as variáveis laboratoriais não alcançaram o valor mínimo 

de n calculado.  

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 As variáveis desta pesquisa foram coletadas por um único pesquisador. Os dados 

radiográficos foram obtidos a partir da análise e interpretação das radiografias 

panorâmicas, enquanto que os dados clínicos foram extraídos dos prontuários desses 

pacientes, arquivados no setor de Nefrologia do Hospital Onofre Lopes.  Vale ressaltar 

que as variáveis bioquímicas foram coletadas a partir do exame laboratorial mais 

próximo à data de aquisição do exame radiográfico. 

 O quadro 1 descreve as variáveis estudadas nesta pesquisa quanto a definição, tipo 

e categoria utilizados.  
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Quadro 1 - Descrição, tipo e categorias das variáveis do estudo. Natal/RN, 2017. 

Variável 
dependente Descrição Tipo Escala de 

medidas 

Presença de CAC 

Presença de imagem 
sugestiva de CAC na 
radiografia 
panorâmica 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Variáveis 
independentes Descrição Tipo Escala de 

medidas 

Sexo 
Distinção biológica 
entre homens e 
mulheres 

Categórica 
nominal 

Feminino 
Masculino 

Idade 

Tempo de vida na 
data de realização da 
Radiografia 
Panorâmica. 

Categórica 
ordinal Anos 

Hipertensão arterial 
Doença relatada no 
prontuário clínico do 
paciente. 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Diabetes Mellitus 
Doença relatada no 
prontuário clínico do 
paciente. 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Tempo de 
hemodiálise 

Tempo decorrido do 
inicio da 
Hemodiálise até a 
aquisição da 
Radiografia 
Panorâmica. 

Categórica 
ordinal Anos 

Glicemia Taxa de glicose no 
sangue 

Categórica 
nominal 

mg/dL 

Ureia 
Dosagem sanguínea 
de Ureia 

Categórica 
ordinal mg/dL 

Creatinina 

Medida da 
concentração de 
creatinina no soro 
sanguíneo 

Categórica 
ordinal mg/dL 

Potássio 
Medida dos níveis de 
Potássio no sangue. 

Categórica 
nominal mmol/dL 
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Colesterol total 
Dosagem da soma 
das frações de 
colesterol 

Categórica 
nominal 

mg/dL 

LDL Colesterol 

Dosagem da fração 
do colesterol total 
que corresponde às 
lipoproteínas de 
baixa densidade. 

Categórica 
nominal mg/dL 

HDL Colesterol 

Dosagem da fração 
do colesterol total 
que corresponde à 
lipoproteína de alta 
densidade. 

Categórica 
nominal mg/dL 

Triglicerídeos 
Dosagem do nível 
sanguíneo de 
triglicerídeos. 

Categórica 
nominal mg/dL 

Cálcio Medida dos níveis de 
Cálcio no sangue. 

Categórica 
nominal mg/dL 

Fósforo Medida dos níveis de 
fósforo no sangue 

Categórica 
nominal 

mg/dL 

Presença de outras 
calcificações na 

região maxilofacial 

Presença de alguma 
imagem sugestiva de 
outras calcificações 
em tecidos moles na 
Panorâmica 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Cartilagem tritícea 
calcificada 

Imagem sugestiva de 
cartilagem tritícea da 
tireoide calcificada 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Cartilagem cricóide 
da tireoide 
calcificada 

Imagem sugestiva de 
cartilagem da 
tireoide calcificada 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Linfonodos 
calcificados 

Imagem sugestiva de 
linfonodos 
calcificados 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Tonsilólitos 
Imagem sugestiva de 
tonsilólitos 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Sialólitos Imagem sugestiva de 
sialólitos 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 
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Flebólitos Imagem sugestiva de 
flebólitos 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Alongamento do 
Processo estilóide 

Imagem sugestiva de 
calcificação do 
processo Estilóide 

Categórica 
nominal 

Sim 
Não 

Fonte: o autor 

  

 Foi realizada a categorização baseada nos seus respectivos valores de referência 

das seguintes variáveis: níveis de glicemia (99mg/dL), potássio (5mmol/dL), colesterol 

total (200mg/dL), LDL colesterol (129mg/dL), HDL colesterol (60mg/dL), 

Triglicerídeos (150mg/dL), cálcio (10mg/dL) e fósforo (4,5mg/dL). A categorização das 

variáveis creatinina (<8mg/dL, 8-11mg/dL, >11mg/dL) e ureia (<115mg/dL, 115-

155mg/dL, >155mg/dL) foi feita em tercis baseada na avaliação da distribuição, por 

esses pacientes apresentarem níveis sanguíneos muito acima daqueles considerados 

normais. Além delas, idade (≤35 anos, 36-50 anos, >50 anos) e tempo de diálise (≤ 01 

ano, 1–3 anos, >03 anos) também tiveram suas categorias definidas em tercis, após 

análise de suas distribuições. 

 

4.5 ANÁLISE DAS CALCIFICAÇÕES 

 

 A análise das calcificações em artéria carótida e em outras regiões do complexo 

maxilofacial foi realizada em radiografias panorâmicas por um único examinador, 

utilizando o programa computacional Kodak Dental Software da Carestream® em um 

monitor de 15 polegadas da HP modelo V206Hz Led em uma sala com baixa 

iluminação. Todas as imagens foram obtidas por dois técnicos previamente treinados e 

calibrados, através do aparelho panorâmico digital Carestream® KODAK 8000C. 

 O nível de concordância intra-examinador para o diagnóstico das calcificações foi 

calculado a partir da avaliação repetida das panorâmicas em um intervalo de 30 dias 

utilizando cerca de 10% da amostra. O coeficiente Kappa obtido foi de 0,839. 

 A identificação das calcificações em artéria carótida e o diagnóstico diferencial 

com outras radiopacidades que se referem a estruturas anatômicas e demais 

calcificações em tecidos moles foi feita com base em definições e conceitos já 

estabelecidos na literatura, conforme descrito a seguir: 
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Calcificação em artéria carótida 

 Foram consideradas como imagens sugestivas de calcificações em artéria carótida 

as radiopacidades vértico-lineares, irregulares, heterogêneas observadas nas laterais da 

radiografia panorâmica, projetadas no nível das vértebras C3 e C4, abaixo do ângulo da 

mandíbula, acima ou abaixo do osso hioide (Figura 1). 

 Essas imagens poderiam se apresentar ainda na forma única ou em múltiplos 

pontos calcificados não-contínuos de variados tamanhos (ALMOG et al., 2000; 

CARTER, 2000; LEE et al., 2014). 

 Vale salientar, que, radiograficamente, não é possível distinguir as calcificações 

que envolvem a camada intima, portanto aquelas ligadas à aterosclerose, daquelas que 

acometem a camada média da artéria, mais relacionadas com a arteriosclerose. 

 

Figura 1 - Radiografia panorâmica exibindo massa radiopaca vértico-linear, irregular e 
heterogênea no nível das vértebras C3 e C4 do lado direito de paciente com DRC em 
hemodiálise sugestiva de CAC. 

 
Fonte: Arquivo do Serviço de imagem do DOD/UFRN. 
  

 Calcificação da cartilagem tritícea  

 Para o diagnóstico de calcificação da cartilagem tritícea foram consideradas as 

imagens radiopacas arredondadas ou ovais com bordas corticalizadas regulares e bem 

definidas, projetadas entre o corno maior do osso hioide e o corno superior da 

cartilagem da tireoide (AHMAD; MADDEN; PEREZ, 2005). 

 Calcificação da cartilagem da tireoide 

 Foram consideradas como calcificação da cartilagem da tireoide as imagens 

radiopacas arredondadas com longo eixo na vertical em forma de “cordão” projetadas 
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adjacente a vértebra C4 ou superposta à sombra dos tecidos moles pré-vertebrais ou um 

pouco a anterior a eles e dentro do espaço aéreo faríngeo (CARTER, 2000). 

 Linfonodos calcificados 

 Foram consideradas como linfonodos calcificados as massas radiopacas de 

contorno bem definido únicas ou múltiplas de aspecto interno indefinido o que confere 

um aspecto de “couve-flor” (WHITE, 2007). 

 Tonsilólitos 

 Para o diagnóstico de tonsilólitos foram consideradas as múltiplas radiopacidades 

agrupadas localizadas acima do espaço aéreo orofaríngeo, projetadas adjacente ao 

palato mole (ALMOG et al., 2000). 

 Flebólitos 

 Foram considerados flebólitos as imagens como múltiplos anéis radiopacos e 

radiolúcidos concêntricos mais comumente encontrados em hemangiomas (ALMOG et 

al., 2000). 

 Sialólitos 

 Foram considerados sialólitos aquelas radiopacidades, quase sempre unilaterais, 

de contorno regular e difusamente calcificadas, que aparecem abaixo da borda da 

mandíbula próxima a região do ramo (ALMOG et al., 2000). 

 Calcificação/alongamento do ligamento/processo estiloide 

 Foi considerado um ligamento calcificado ou processo estiloide alongado aqueles 

que apresentassem comprimento maior do que 30 mm na radiografia (WHITE, 2007). 

  

4.6 ANÁLISES DOS DADOS 

 

 A construção do banco de dados da pesquisa e as análises estatísticas foram 

realizadas na plataforma do software SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) 

versão 22.0.  

 Para o cálculo do p valor e verificação das associações entre a variável dependente 

- presença de CAC - e as variáveis independentes do estudo, foram realizados o Teste 

Qui quadrado e o Teste exato de Fisher, sendo este último quando uma frequência 

esperada fosse menor que 05. Além disso, as Razões de Prevalência (RP) e Intervalos de 

Confiança (IC) a 95% também foram calculados.  
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5 RESULTADOS 

 

 Em 309 pacientes (180 homens e 129 mulheres), com média de idade de 43,7 

anos, a ocorrência de CAC detectadas em radiografias panorâmicas foi de 15,9% (11,9 – 

19,9). Quanto à localização, 5,8% dos pacientes apresentaram CAC apenas no lado 

direito, 3,9% apenas no lado esquerdo, enquanto que 6,1% apresentaram bilateralmente. 

 A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra quanto as variáveis: idade, 

parâmetros laboratoriais investigados com seus respectivos valores de referência, tempo 

de hemodiálise, sexo e doença sistêmica relatada.  

 Metabolicamente, os participantes da amostra, em média, apresentaram taxas de 

creatinina e ureia, consideravelmente, elevadas. A glicemia, os triglicerídeos e as 

dosagens de potássio e fósforo também se mostraram acima dos níveis normais, 

enquanto que as taxas de colesterol total, LDL e HDL, além da dosagem de cálcio, 

tiveram suas médias menores do que seus respectivos valores de referência. 

 
Tabela 1- Caracterização da amostra. Natal/RN, 2017. 

Variáveis n 
  Média ± Desvio 

padrão 
Valores de 
referência 

Idade 309 43,75  ± 14,15 ------ 
Glicemia 172 102,97  ± 38,70 75 a 99 mg/dL 
Ureia 199 134,64  ± 45,87 10 a 45 mg/dL 
Creatinina 199 9,48  ± 3,70 0,3 a 1,6 mg/dL 
Potássio 195 5,55  ± 1,08 3,5 a 5,0 mEq/L 
Colesterol 132 165,36  ± 43,65 <200 mg/dL 
LDL 96 87,35  ± 36,19 <129 mg/dL 
HDL 100 45,13  ± 21,46 >60 mg/dL 
Triglicerídeos 122 168,35  ± 85,37 <150 mg/dL 
Cálcio 187 9,26  ± 1,24 8 a 10 mg/dL 
Fósforo 182 5,26  ± 1,72 2,5 a 4,5 mg/dL 

 n Mediana Q25 – Q75  

 
Tempo de hemodiálise 

(em meses) 

 
275 

 
17,0 

 
5,0 – 53,0 

 

 
n %  
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Sexo    
       Masc. 180 58,3  
       Fem. 129 41,7  
Doença sistêmica*    
      Hipertensão arterial 208 75,4  
      Diabetes Mellitus 65 23,6  
      Lúpus Eritematoso 12   4,3  
      Outras Doenças 5  1,8  
* Os pacientes poderiam apresentar mais de uma comorbidades. O total de pacientes com dados 
coletados sobre a presença de Doenças sistêmicas foi de 276 indivíduos. 
Fonte: o autor 
 Após aplicação do teste do Qui-quadrado, foi observado que as variáveis: sexo, 

idade, Diabetes mostraram associação estatisticamente significativa (p<0,05) com a 

presença de CAC, conforme mostra a tabela 2. A razão de prevalência demonstrou uma 

ocorrência 71% maior de CAC em mulheres em relação aos homens, e 393% maior em 

indivíduos acima de 50 anos quando comparados àqueles com até 35 anos. 

 Quanto ao tempo de diálise, a associação entre a presença de CAC foi 

estatisticamente significativa, sobretudo nos pacientes com mais de 03 anos de 

tratamento, os quais apresentaram uma frequência de CAC 102% maior do que os 

indivíduos com até 01 ano de hemodiálise.    

 

Tabela 2 – Distribuição das frequências das variáveis sexo, idade, doença sistêmica, tempo de 
hemodiálise e as laboratoriais nos pacientes com DRC com e sem CAC, o valor de p, razão de 
prevalência e os intervalos de confiança a 95%. Natal/RN, 2017. 

Variáveis Com CAC 
n (%) 

Sem CAC 
n (%) p valor RP (IC 95%) 

Sexo   0,039 1,712 (1,023 – 2,868) 
        Feminino 27 (20,9) 102 (79,1)   
        Masculino 22 (12,2) 158 (87,8)   
Idade   < 0,001  

Até 35 anos  5   (5,4) 87 (94,6)  1 
36 a 50 anos 18 (15,0)  102 (85,0)  2,760(1,064 – 7,157) 
Acima de 50 anos 26 (26,8) 71 (73,2)  4,932(1,978 – 12,297) 

Hipertensão arterial   0,539 1,235 (0,625 – 2,442) 
Sim 34 (16,3) 174 (83,7)   
Não   9 (13,2)   59 (86,8)   

Diabetes Mellitus   0,022 1,924(1,107 – 3,342) 
 Sim  16 (24,6)   49 (75,4)   
 Não  27 (12,7) 184 (87,3)   

Tempo de hemodiálise   0,056  
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Até 01 ano 13 (11,4) 101 (88,6)  1 
Entre 01 a 03 anos 9 (12,9)   61 (87,1)  1,127(0,509 – 2,499) 
Acima de 03 anos 21(23,1)   70 (79,6)  2,024(1,073 – 3,817) 

Glicemia   0,097 1,915 (0,883 – 4,154) 
Até 99 mg/dL 11  (9,7) 102 (90,3)   
Acima de 99 mg/dL 11 (18,6)   48 (81,4)   

Ureia   0,484  
Até 115 mg/dL 6 (8,7) 63 (91,3)  1 
De 115 a 155 mg/dL 10 (14,9) 57 (85,1)  1,716(0,661 – 4,459) 
Acima de 155 mg/dL 9 (14,3) 54 (85,7)  1,643(0,620 – 4,355) 

Creatinina   0,450  
Até 8,0 mg/dL 8 (10,1) 71 (89,9)  1 
De 8,0 a 11mg/dL 7 (12,3) 50 (87,7)  1,213(0,466 – 3,153) 
Acima de 11,0 mg/dL 11 (17,2) 53 (82,8)  1,697(0,726 – 3,967) 

Potássio   0,790 1,112 (0,507 – 2,443) 
Até 5,0 mg/dL   8 (11,9)   59 (88,1)   
Acima de 5,0 mg/ dL 17 (13,3) 111 (86,7)   

Colesterol total   0,198* 2,040 (0,808 – 5,153) 
Até 200 mg/dL 10 (9,8) 92 (90,2)   
Acima de 200 mg/dL 6 (20,0) 24 (80,0)   

LDL colesterol   0,109* 3,000 (0,895 – 10,058) 
Até 129 mg/dL     7    (8,3) 77 (91,7)   
Acima de 129 mg/dL 3 (25,0)   9 (75,0)   

HDL colesterol   0,098* 0,381 (0,130 – 1,116) 
Acima de 60 mg/dL 4 (25,0) 12 (75,0)   
Até 60 mg/dL      8   (9,5) 76 (90,5)   

Triglicerídeos   0,143 2,184 (0,736 – 6,477) 
Até 150 mg/dL  4   (7,4) 50 (92,6)   
Acima de 150 mg/ dL 11 (16,2) 57 (83,8)   

Cálcio   0,626 1,227 (0,542 – 2,773) 
Até 10,0 mg/dL 17 (12,1) 123 (87,9)   
Acima de 10,0 mg/dL   7 (14,9)   40 (85,1)   

Fósforo   0,797 0,904 (0,419 – 1,949) 
Até 4,5mg/dL   9 (14,1) 55 (85,9)   
Acima de 4,5 mg/dL 15 (12,7)  103 (87,3)   

* Foi realizado o Teste Exato de Fisher. 
Fonte: o autor 

 

 O gráfico 1 mostra a distribuição da frequência de outras calcificações em tecidos 

moles na região maxilofacial detectáveis em radiografia panorâmica encontradas no 

estudo. O alongamento do processo estilóide foi o mais presente entre os pacientes com 

DRC pesquisados. 
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Gráfico 1- Distribuição das outras calcificações em tecidos moles detectáveis em panorâmica 
encontradas no estudo. Natal/RN, 2016. 

 
 Fonte: O autor. 
 

 Do total de 309 pacientes da pesquisa, 26,2% deles apresentaram pelo menos uma 

das outras calcificações da região maxilofacial que não as CAC. Quando considerado 

apenas o grupo de indivíduos com CAC, a ocorrência foi de 32,6%. Após aplicação do 

teste do Qui-quadrado, foi verificado que não há associação estatisticamente 

significativa entre a presença de CAC e a presença de pelo menos uma das outras 

calcificações detectáveis na radiografia panorâmica.  

 Apesar disso, ao submeter cada tipo das outras calcificações aos testes do Qui-

quadrado ou Exato de Fisher, observou-se uma associação estatisticamente significativa 

entre a presença de CAC e o alongamento do processo estilóide, conforme mostra a 

tabela 3. 

  

Tabela 3- Distribuição das frequências da presença de outras calcificações maxilofaciais em 
pacientes com DRC com e sem CAC, o valor de p, a razão de prevalência e o intervalo de 
confiança a 95%. Natal/RN, 2017. 
 Com CAC 

n (%) 
Sem CAC 

n (%) 
p valor RP (IC 95%) 

     
Outra calcificação maxilofacial   0,264 1,365 (0,795 – 2,343) 

Sim 16 (19,8) 65 (80,2)   
Não 33 (14,5) 195 (85,5)   

Calcificação da cartilagem Tritícea   0,778* 0,741 (0,248 – 2,212) 

15,9%

12,9%

8,1%

6,5%

4,9%

0,6%

0,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
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Linfonodos calcificados
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Calcificação do ligamento
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Sim 3 (12) 22 (88,0)   

Não 46 (16,2) 238 (83,8)   
Calcificação da cartilagem da Tireoide   0,751* 0,615 (0,161 – 2,350) 

Sim 2 (10,0) 18 (90,0)   
Não 47 (16,3) 242 (83,7)   

Tonsilolitos    1,000* 0,834 (0,224 – 3,111) 

Sim 2 (13,3) 13 (86,7)   
Não 47 (16,0) 247 (84,0)   

Alongamento do processo estilóide   0,002 2,428 (1,415 – 4,168) 
Sim 13 (32,5) 27 (67,5)   

Não 36 (13,4) 233 (86,6)   
* Foi realizado o Teste Exato de Fisher. 
 Fonte: o autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

 A ocorrência de CAC observadas em radiografia panorâmica digitais de pacientes 

com DRC em hemodiálise avaliados nesta pesquisa foi de 15,9%, mostrando-se 

significativamente mais alta quando comparada à frequência desta alteração na 

população em geral, que varia de 0,43% a 9,9%, conforme mostram estudos anteriores 

(FRIEDLANDER; LANDE, 1981; HUBAR, 1999; ALMOG et al., 2002; BAYER et 

al., 2011; FRIEDLANDER; COHEN, 2007; GARAY; NETTO; OLATE, 2014; 

JOHANSSON et al., 2011; LEE et al., 2013; PORNPRASERTSUK-DAMRONGSRI; 

ABREU et al., 2015; BRITO et al., 2016). 

 A frequência encontrada neste trabalho foi semelhante àquela do estudo 

conduzido por Kansu et al., (2005), que também avaliou a presença de CAC, 

identificadas em panorâmicas, de pacientes que faziam hemodiálise e chegou a um valor 

de 17,6%. Já Lee et al., (2014) em estudo similar, realizado com pacientes nos mais 

diversos níveis de severidade da doença renal, encontraram uma frequência de  21,80% 

no grupo que realizava hemodiálise. Ambos os estudos, além do menor número de 

exames avaliados, utilizaram radiografias panorâmicas analógicas interpretadas em 

negatoscópio, diferentemente desta pesquisa, na qual os exames foram analisados a 

partir de seu formato digital, o que confere um maior grau de confiabilidade às 

interpretações (KHAMBETE et al., 2014). 

 A maior ocorrência de CAC nos pacientes submetidos à hemodiálise ainda não 

está bem esclarecido, e constata-se que, os fatores de risco que tradicionalmente estão 

associados ao desenvolvimento de CAC, como dislipidemia, hipertensão, diabetes, 

tabagismo e obesidade, não são suficientes para explicar essa elevada ocorrência nos 

pacientes em questão (PECOITS-FILHO et al., 2002). Acredita-se que outros fatores 

presentes nos pacientes com DRC podem estar associados a esta elevada ocorrência. 

(ARDHANARI; ALPERT; AGGARWAL, 2014). 

 Dentre esses fatores, destaca-se a inflamação crônica que tem sido associada a um 

maior desenvolvimento de aterosclerose. Acredita-se que os níveis elevados de 

marcadores inflamatórios como citocinas, moléculas de adesão, quimiocinas e espécies 

reativas de oxigênio, encontrados nestes pacientes podem favorecer a formação da placa 

aterosclerótica, e consequentemente das CAC (AFSAR et al., 2014; 

CHIRAKARNJANAKORN et al., 2017; DUMMER; THOMÉ; VERONESE, 2007; 

PECOITS-FILHO et al., 2002).. 
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 Nos pacientes com DRC a inflamação crônica pode estar relacionada a níveis 

elevados de ureia na corrente sanguínea como também ao aumento das toxinas que não 

são filtradas durante a hemodiálise. Alguns fatores inerentes ao próprio procedimento 

dialítico, tais como bioincompatibilidade da membrana do aparelho, dialisato não 

estéril, cateteres permanentes e infecções também podem estimular o desenvolvimento 

da inflamação (ARDHANARI; ALPERT; AGGARWAL, 2014; STENVINKEL; 

ALVESTRAND, 2002).  

 Outro fator importante que poderia explicar a maior ocorrência de aterosclerose 

nos pacientes com DRC seria o estresse oxidativo provocado pelo aumento dos radicais 

livres circulantes, e a diminuição dos níveis de antioxidantes observados em pacientes 

submetidos a longos períodos de hemodiálise (NGUYEN-KHOA et al., 2001; 

PECOITS-FILHO et al., 2002; VAZIRI, 2004). Desta forma, pacientes na fase final de 

DRC, que estão submetidos à hemodiálise, são mais expostos ao estresse oxidativo e a 

inflamação crônica, fatores que favorecem o desenvolvimento de aterosclerose, que, por 

sua vez, representa uma condição importante para o desenvolvimento das CAC. Esses 

achados poderiam justificar a associação entre tempo de hemodiálise e presença de 

CAC encontrada nesta pesquisa.  

 O desequilíbrio do metabolismo mineral também foi relacionado a uma maior 

ocorrência de CAC em pacientes com DRC em hemodiálise. Alguns autores defendem 

que os níveis alterados de hormônio da paratireoide, vitamina D, cálcio sérico e 

principalmente fosfato desempenham um importante papel favorecendo o processo de 

calcificação vascular (COVIC et al., 2010; TEJWANI; QIAN, 2013). No presente 

estudo, não foram avaliados o hormônio da paratireoide e a vitamina D, entretanto, 

foram investigados os níveis de cálcio e fósforo, que apesar de alterados, não 

apresentaram associação significativa com a presença das CAC. Resultados semelhantes 

aos nossos foram encontrados por Lee et al., (2014).  

 Foi constatada uma associação significativa da presença de CAC, com a idade dos 

pacientes, quanto maior a idade, maior a frequência das calcificações em carótida. Esses 

resultados corroboram os de Lee et al., (2014). A natureza crônica e progressiva da 

doença aterosclerótica, e a maior prevalência com o envelhecimento, poderiam explicar 

essa associação. 

 Nesta pesquisa as CAC foram significativamente mais observadas nas mulheres 

com DRC em hemodiálise, resultado discordante do encontrado por Lee et al., (2014), 

que não demonstrou uma associação significativa das CAC com o sexo dos pacientes.  



35 
 

Acreditamos que esta associação não pôde ser constada na pesquisa de Lee et al., 

(2014), em função do tamanho da amostra utilizada. Patil et al., (2015) avaliaram a 

prevalência de calcificações em artéria carótida em mulheres pós menopausa, sem 

doença renal crônica, e constataram uma prevalência aumentada. De acordo com os 

autores, esta maior ocorrência pode estar associada à redução dos níveis de estrógeno, 

que favorecem o desenvolvimento das CAC. Não foi objetivo de esse estudo investigar 

as taxas hormonais, entretanto, alterações no estrógeno poderiam explicar a maior 

ocorrência das CAC encontrada nas mulheres com DRC, uma vez que a maioria das 

mulheres avaliadas encontrava-se no período pós-menopausa.     

 Na investigação da associação da presença de CAC com as doenças sistêmicas, 

foi observada uma associação significativa com diabetes mellitus, resultados que não 

corroboram os de Lee et al., (2014), mas que podem ser justificados novamente pelo 

tamanho da amostra. Em pesquisa que investigou a ocorrência de CAC em pacientes 

com diabetes mellitus tipo 2, foi demonstrada uma maior ocorrência de calcificações 

nos pacientes com diabetes quando comparados ao grupo controle (FRIEDLANDER; 

MAEDER, 2000). Mais recentemente, autores observaram que a presença de diabetes 

mellitus aumenta o risco do desenvolvimento de placas ateromatosas, (CONSTANTIN 

et al., 2016). Isso ocorre por que as alterações metabólicas características nos diabéticos, 

como hiperglicemia, ácidos graxos livres e resistência à insulina ativam mecanismos 

moleculares que provocam estresse oxidativo, diminuição da biodisponibilidade do 

óxido nítrico, levando a uma menor resposta da musculatura lisa endotelial aos fatores 

de relaxamento, e desregulação plaquetária com os aumentos de fatores pró-trombóticos  

(AMARANTE et al., 2007). 

 Nesta pesquisa foi investigada a ocorrência de outras calcificações maxilofaciais 

como sialólitos, tonsilólitos, flebólitos, calcificações em linfonodos e em cartilagens e 

do processo estiloide. Foram encontrados todos os tipos de calcificação em pacientes 

com DRC, com exceção dos flebólitos, entretanto, apenas o alongamento do processo 

estiloide apresentou uma associação significante com as CAC. Não foram encontrados 

outros estudos avaliando a presença de outras calcificações em tecido mole nos 

pacientes com DRC.  

 Não obstante os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no aumento do risco de 

eventos cardiovasculares em pacientes com DRC ainda não serem um consenso na 

literatura médica, a busca pelo diagnóstico precoce de sinais de comprometimento 

cardiovascular, o pronto encaminhamento para avaliação médica e o inicio antecipado 
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de medidas preventivas, devem ser incentivados (AZIMI; SARLAK; TOFANGCHIHA, 

2016; MCLAUGHLIN, 2001). 

 Os pacientes com DRC em hemodiálise são candidatos ao transplante renal e a 

radiografia panorâmica é um dos exames que fazem parte do protocolo de análise na 

fase pré-transplante. Este exame tem um baixo custo financeiro, mínimo risco biológico 

e pode ser um auxiliar importante na detecção de CAC nos pacientes renais crônicos, 

apesar de não ser o exame padrão-ouro. A análise cuidadosa da radiografia panorâmica 

deve conduzir o cirurgião-dentista a ampliar sua investigação, muitas vezes direcionada 

apenas para a busca de focos infeciosos na cavidade bucal, para a identificação dessas 

CAC e servir como um importante indicativo para a utilização de outros meios 

diagnósticos mais precisos como o Doppler de carótida.  

 Uma interpretação criteriosa da radiografia panorâmica pode levar a um 

diagnóstico precoce e tratamento adequado, prevenindo futuras complicações 

cardiovasculares mais graves nesses pacientes. Por isso vale ressaltar a importância da 

busca constante do conhecimento na identificação desses achados radiológicos, seja por 

parte do cirurgião-dentista clínico ou radiologista, envolvidos no manejo de pacientes 

com DRC submetidos à hemodiálise. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados encontrados, foi possível concluir que: 

 

• Os pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) que estão em hemodiálise 

apresentaram maior ocorrência de CAC, detectáveis em radiografia panorâmica, 

do que na população em geral relatada em estudos anteriores;  

• A presença de CAC foi associada aos pacientes de maior idade, do sexo 

feminino, com mais tempo de hemodiálise e portadores de diabetes mellitus; 

• Nenhum parâmetro laboratorial investigado demonstrou associação com a 

presença de CAC nesses pacientes; 

• Dentre as calcificações em tecidos moles detectáveis em panorâmica, a presença 

do alongamento do processo estilóide se mostrou a mais frequente e a única com 

associação com a presença de CAC. 
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