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RESUMO 

 

Figueiredo MA. Avaliação dos compostos nitrogenados em saliva e sangue e do risco 
de sangramento durante exodontias em pacientes com insuficiência renal crônica 
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. 
Versão Corrigida.  

 

 

Acredita-se que, durante procedimentos invasivos, pacientes com insuficiência renal 

crônica (IRC) possam apresentar sangramento exacerbado e, talvez, de difícil 

controle, já que diversos fatores podem somar-se e precipitar esse desfecho. Este 

trabalho tem como objetivo mensurar o sangramento intra-operatório em exodontias 

de pacientes com insuficiência renal crônica, e identificar quais variáveis estariam 

relacionadas com um maior sangramento. Para este trabalho foi utilizada uma amostra 

de conveniência, constituída por pacientes com IRC em hemodiálise, selecionados de 

forma consecutiva, durante o período de junho de 2018 a novembro de 2019. Os 

pacientes eram de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade e apresentavam 

indicação de exodontia de dentes erupcionados. Durante o procedimento cirúrgico o 

sangue era aspirado para posterior mensuração da quantidade de sangue perdido. 

Foram atendidos 70 pacientes com IRC, mas a amostra final foi constituída por 43. 

Com relação aos exames laboratoriais apenas plaquetas apresentavam uma leve 

diminuição e a ureia e o fibrinogênio estavam aumentados. A mediana do volume de 

sangramento durante a exodontia foi de 4,38 ml e a do volume de sangramento por 

min de 0,27 ml/min. Nenhum paciente apresentou complicações de sangramento intra 

ou pós-operatórias. Não foi possível estabelecer nenhuma correlação entre o volume 

de  sangramento e os exames laboratoriais ou os compostos nitrogenados. 

Concluímos que o sangramento intra-operatório em exodontias de pacientes com IRC 

não foi exacerbado e que não é possível correlacionar nenhuma variável com um 

maior sangramento. 

 

 

Palavras Chave: Insuficiência Renal Crônica. Sangramento. Ureia. Cirurgia Bucal. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Figueiredo MA. Evaluation of nitrogen compounds in saliva and blood and the risk of 
bleeding during extractions in patients with chronic renal failure [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.  
 

 

The decrease in renal functions can compromise other organs and systems, leading 

to imbalances that may have clinical reflexes. It is believed that, during invasive 

procedures, patients with chronic renal failure (CRF) may have exacerbated bleeding 

and, perhaps, difficult to control, since several factors can add up and precipitate this 

outcome. This study aims to measure intraoperative bleeding in extractions of patients 

with chronic renal failure, and to identify which variables are related to greater bleeding. 

For this work, a convenience sample was used, consisting of patients with CRF on 

hemodialysis, selected consecutively, during the period from June 2018 to November 

2019. The patients were of both sexes, over 18 years of age and had an indication of 

tooth extraction erupted. During the surgical procedure, blood was aspirated for later 

measurement of the amount of blood lost. Seventy patients with CRF were treated, but 

the final sample consisted of 43. Regarding laboratory tests, only platelets showed a 

slight decrease and urea and fibrinogen were increased. The median bleeding volume 

during extraction was 4.38 ml and the bleeding volume per min was 0.27 ml / min. No 

patient had complications of intra or postoperative bleeding. It was not possible to 

establish any correlation between the volume of bleeding and laboratory tests or 

nitrogen compounds. We conclude that intraoperative bleeding in extractions of 

patients with CKD is not exarcebated and that it is not possible to correlate any variable 

with greater bleeding. 

 

 

Keywords: Renal Insufficiency. Chronic, hemorrhage. Urea. Surgery, oral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os rins são órgãos, responsáveis por diversas funções como o equilíbrio 

eletrolítico e ácido-básico, equilíbrio do PH, controle da pressão arterial, síntese de 

hormônios, além da participarem do controle da produção de células vermelhas e da 

ativação da vitamina D. Também tem um papel central na excreção de produtos do 

metabolismo e substâncias estranhas ao organismo. Assim, quando temos uma 

diminuição dessas funções renais, outros órgãos e sistemas podem ficar 

comprometidos (De Rossi; Glick, 1996; Ferguson; Whyman, 1998).  

Uma das consequências causada pelas complicações da perda de função dos 

rins são as alterações na coagulação. Tanto o acúmulo de ureia no organismo como 

as medicações utilizadas pelos pacientes podem influenciar na coagulação Almeras; 

Argilés, 2009) .  

Somam-se a esses dois fatores principais a presença de inflamação sistêmica, 

disfunção endotelial e calcificação vascular, que frequentemente são observados 

nesses pacientes, levando ao um aumento da possibilidade de sangramento 

(Almeras; Argilés, 2009; Lau; Vaziri, 2017). 

Acredita-se que, durante procedimentos invasivos, esses pacientes podem 

apresentar um sangramento exacerbado e talvez de difícil controle, já que diversos 

fatores podem somar-se e precipitar esse desfecho. Como a possibilidade de 

sangramento é uma das maiores preocupações do cirurgião dentista no manejo de 

pacientes em ambulatório odontológico, é necessário que se identifiquem os fatores 

de risco para evitar complicações severas (De Rossi; Glick, 1996; Kaw; Malhotra, 

2006). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e 

irreversível de um grande número de néfrons, por um período igual ou superior a três 

meses. No Brasil há uma estimativa que mais de dez milhões de pessoas tenham a 

doença, sendo que 133.464 mil estão em diálise e desses 29.545 (22,1%) dos 

pacientes em diálise estão na fila de espera para transplante renal (Neves et al., 2019). 

A DRC pode ser estadiada em diversos estágios, esse estadiamento é 

realizado de acordo com a taxa de filtração glomerular do paciente (Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 - Estadiamento da DRC de acordo com a taxa de filtração glomerular 

Estágios da DRC 
Taxa de Filtração 

Glomerular * 
Grau de Insuficiência Renal 

0 >90 
Grupo de Risco para DRC – 

Ausência de Lesão 

1 
acima de 

90mL/min/1,73m2 

Lesão Renal mas com 

Função ainda Normal 

2 
entre 60 e 89 

mL/min/1,73m2 

IR Leve – Função ainda 

Normal 

3 
entre 30 e 

59mL/min/1,73m2 

IR Moderada – Exames 

laboratoriais alterados 

4 
entre 15 e 29 

mL/min/1,73m2 

IR Severa – Apresenta 

sinais clínicos de uremia 

5 
inferior a 15 

mL/min/1,73m2 
IR Terminal – TRS 

Fonte: adaptado de Romão Jr. (2004). 

IR: Insuficiência Renal; DRC: Doença Renal Crônica; TRS: Terapia Renal Substitutiva 

 

Os dois últimos estágios da DRC, são conhecidos como insuficiência renal 

crônica (IRC) e, nesse ponto, podem ser observados diversos comprometimentos 

sistêmicos. 
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O comprometimento no equilíbrio hidroeletrolítico é caracterizado pelo aumento 

de eletrólitos no organismo que deveriam ser eliminados na urina, como sódio, fósforo 

e potássio, essa eliminação pelos rins tem um papel importante para a manutenção 

da homeostase (Dhondup; Qian, 2017). 

Regulação do equilíbrio ácido-básico (pH), acontece a partir de 3 reguladores, 

a excreção de carbono pelos pulmões, os sistemas de tamponamento nas células e a 

eliminação de bicarbonato pela urina. Quando o rim perde sua função esse sistema 

fica comprometido, pois há uma diminuição da capacidade de reabsorção e formação 

de bicarbonato, enquanto a produção de ácido permanece inalterada, apresentando 

assim uma diminuição na excreção de ácido (Dhondup; Qian, 2017; Chen et al., 2019).  

Outra importante função dos rins é a síntese de hormônios, principalmente a 

eritropoietina, que é o principal regulador da eritropoiese. Atuando quando há hipóxia 

nas células, aumentando o suprimento sanguíneo dos órgãos ou quando há uma 

diminuição das hemácias, a diminuição da função renal leva a uma diminuição da 

secreção de eritropoietina, podendo resultar em uma anemia para o paciente com IRC 

(Panjeta et al., 2017).  

O controle da pressão arterial ocorre através do sistema renina-angiotensina-

aldosterona. A renina produzida pelo rim estimula a produção da angiotensina I, que 

é convertida pela enzima conversora da angiotensina (ECA), em angiotensina II, 

estimulando a aldosterona e aumentando a reabsorção de sódio e água e aumentando 

a vasoconstrição, resultando em aumento da pressão arterial. Quando as funções dos 

rins estão alteradas a renina é produzida em excesso aumentando a pressão arterial 

(Remuzzi et al., 2005). 

Além de todos os comprometimentos sistêmicos já apresentados, a IRC leva 

ao acúmulo de produtos do metabolismo, como ureia, creatinina e ácido úrico. O 

acúmulo de ureia no organismo causa uma série de alterações em diversos órgãos e 

sistemas, conhecida como síndrome urêmica (de Oliveira et al., 2014; Dioguardi et al., 

2016). 

As manifestações clinicas da síndrome urêmica podem envolver diversos 

órgãos e sistemas como o sistema nervoso central, cardiovascular, metabólico e 

precipitar condições como a hiperfosfatemia, acidose metabólica, má nutrição e 

anemia (Almeras; Argilés, 2009; Lisowska-Myjak, 2014). Além dessas manifestações 

citadas anteriormente, a síndrome urêmica pode provocar um aumento no 

sangramento, principalmente durante procedimentos cirúrgicos, por prejudicar a 
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função plaquetária levando a alteração da adesão (Almeras; Argilés, 2009; Webster 

et al., 2017).   

Essa disfunção plaquetária pode estar associada a função dos receptores 

GPIb/V/IX e GPIIb/IIIa, que estão comprometidas devido ao aumento de toxinas 

urêmicas no plasma sanguíneo, esses receptores podem estar ligeiramente reduzidos 

levando a uma diminuição de ligação com o fator de von Willebrand e o fibrinogênio, 

diminuindo a ativação e a adesão plaquetária, devido a diminuição na liberação de 

grânulos para atrair plaquetas adicionais e formar o tampão plaquetário (Kaw; 

Malhotra; 2006; Galbusera et al., 2009).  

A ureia é o principal composto nitrogenado que se acumula no organismo de 

um paciente com IRC, mas outros tipos de compostos também podem apresentar-se 

aumentados, como o óxido nítrico (NO). 

O NO é sintetizado pela L-arginina e tem seus efeitos biológicos induzidos pelo 

composto guanilil ciclase resultando no aumento da produção de monofosfato de 

guanosina cíclico (cGMP), quando esses níveis se apresentam aumentados se tem 

um prejuízo na função plaquetaria, inibindo a interação plaqueta-plaqueta e plaqueta-

vaso, além de reduzir níveis de tromboxano A2 e ADP que vão contribuir na diminuição 

da agregação plaquetária (Kaw; Malhotra, 2006; Hedges et al., 2007; Galbusera et al., 

2009).   

Para diminuir esses comprometimentos sistêmicos, os pacientes em IRC são 

submetidos às terapias renais substitutivas (TRS), que consistem em opções 

terapêuticas utilizadas, quando uma falha orgânica ocorre nos rins, e são direcionadas 

para o suporte à função vital. Os três principais tipos de TRS são a diálise peritoneal, 

a hemodiálise e o transplante renal (Ricci et al., 2016). A TRS mais utilizada é a 

hemodiálise, que consiste em uma filtragem extracorpórea do sangue através de 

membranas semipermeáveis (Ricci et al., 2016). Este procedimento procura remover 

uréia, sódio, água e substâncias de alto e baixo peso molecular, além de controlar a 

pressão arterial. As sessões de hemodiálise são geralmente realizadas de três à 

quatro vezes por semana, com duração de quatro horas. Mas esses parâmetros 

podem ser alterados de acordo com a necessidade individual de cada paciente (Ricci 

et al., 2016). 

Durante a hemodiálise, quando o sangue passa através do dialisador, 

mecanismos responsáveis pela coagulação sanguínea são ativados, sendo, portanto, 
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necessário utilizar medicações anticoagulantes, como as heparinas (Brandenburger  

et al., 2017).  

No Brasil a mais utilizada é a heparina não fracionada (HNF) devido ao baixo 

custo, o tempo de meia vida ser curto cerca de uma hora, a alta eficiência, fácil 

monitorização dos níveis de anticoagulação do paciente (principalmente pelo exame 

de TTPa - tempo de tromboplastina ativada) e, quando atingem níveis indesejados, 

pode ser de fácil reversão com a protamina. A maior desvantagem da HNF é a 

trombocitopenia que é causada principalmente por anticorpos que são direcionadaos 

contra os complexos formados pela proteína plaquetária, pelo fator pláquetario 4 e a 

heparina. O principal mecanismo de ação da HNF é através da ligação com a anti-

trombina III, que aumenta a capacidade de inibir a atividade de fatores como os fatores 

Xa, IIa, XIIa (Gameiro et al., 2018; Aursulesei; Costache, 2019; Law et al., 2020). 

A heparina de baixo peso molecular (HBPM) é pouco utilizada devido ao alto 

custo da medicação, o tempo de meia vida ser prolongado cerca de cinco horas, não 

ter antagonista para reversão e o controle laboratorial ser mais difícil. Ela atua 

preponderantemente inibindo fator Xa devido ao tamanho reduzido de sua molécula 

que não permite a ligação simultânea com a anti-trombina III e ao fator IIa (figura 2.1). 

Dessa maneira, nem todos os centros possuem os métodos laboratoriais disponíveis 

para o controle laboratorial dessa medicação (Gameiro et al., 2018; Aursulesei; 

Costache, 2019; Law  et al., 2020). 

 

Figura 2.1 - A HNF ou HBPM  se ligando à antitrombina III e ao fator IIa simultaneamente 

 

Fonte: adaptado de Maciel (2002). 
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Pacientes com IRC em hemodiálise, também fazem o uso de antiagregantes 

plaquetários orais (ácido acetilsalicílico – AAS) para a prevenção de doenças 

cardiovasculares (DCV), pois apresentam maior risco a uma DCV do que a população 

em geral. Isso está associado a maior prevalência para os fatores de risco, como 

hipertensão e dislipidemia, além de fatores que são denominados não tradicionais, 

como anormalidades hemodinâmicas e metabólicas decorrentes da disfunção renal.  

O AAS age inativando irreversivelmente a enzima ciclo-oxigenase e, desse modo, 

previne a síntese de tromboxano A2, que tem um papel importante na agregação de 

plaquetas, afetando irreversivelmente sua atividade (Romão Jr, 2004; Simão et al., 

2013; Bajkin et al., 2015). 

Como fatores de risco para o aumento da possibilidade de eventos 

hemorrágicos, soma-se ao acúmulo de compostos nitrogenados e a utilização de 

heparinas e AAS, a disfunção endotelial apresentada pelos pacientes com IRC (Kaw; 

Malhotra, 2006; Galbusera et al., 2009). 

A disfunção endotelial pode estar relacionada a diversos fatores como, acúmulo 

de toxinas urêmica, inflamação, estresse oxidativo e distúrbios minerais ósseos 

(DMO), esse fatores fazem com que o endotélio sofra uma perda da capacidade de 

reparo, perda das propriedades de vasodilatação e podem afetar o sistema 

fibrinolítico. Isso tudo leva a uma rigidez dos vasos, e tornando a barreira endotelial 

mais susceptível a rupturas, além de trazer mais riscos cardiovasculares a esses 

pacientes (Molino et al., 2006; Vila Cuenca et al., 2020) . 

Clinicamente esses fatores combinados podem traduzir-se através da presença 

de hemorragias gengivais, petequias, equimoses (De Rossi; Glick, 1996). Além dos 

sinais clínicos os exames laboratoriais também podem ajudar o cirurgião dentista a 

identificar o risco hemorrágico no paciente com IRC. Exames corriqueiros como 

hemograma e coagulograma podem apontar para quadros de anemia, 

trombocitopenia e alterações na via intrínseca da coagulação. Mas as alterações na 

função plaquetária somente podem ser verificadas através de testes de agregação 

plaquetária, que costumam apresentar custo elevado e maior tempo de execução, 

quando comparado ao hemograma e ao coagulograma. 

Como os compostos nitrogenados tem sido responsabilizados por boa parte 

das alterações plaquetárias em pacientes com IRC, a mensuração dos níveis destes 

poderia também ser utilizada para prever uma disfunção hemorrágica nesses 

pacientes (Anuradha et al., 2015). Como os componentes nitrogenados tem sido 
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responsabilizados pela disfunção plaquetária teoricamente poderíamos utilizar 

exames que mensurassem esses componentes. 

Compostos nitrogenados, como a ureia, são normalmente mensurados em 

sangue, mas novos estudos sugerem o possível monitoramento desses marcadores 

biológicos em saliva (Tomás et al., 2008; Anuradha et al., 2015). Esse interesse na 

crescente utilização da saliva e outras amostras orais para o diagnóstico de doenças 

sistêmicas reside principalmente na forma de coleta, que é simples, rápida e não 

invasiva (Malamud, 2011; Mitterhofer et al., 2012). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo mensurar o sangramento intra-operatório em 

exodontias de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise, e avaliar se 

os compostos nitrogenados em sangue ou saliva estão relacionados com o maior 

sangramento no intra-operatório. 
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4 CASUÍSTICA - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP). Número CAAE 

73835117.0.0000.0075; número do parecer 2.291.623; aprovado em setembro de 

2017 (Anexo A). 

Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).  

 

4.2 Desenho do estudo 

 

O presente trabalho consiste em uma investigação observacional de corte 

transversal.  

 

4.3 Casuística 

 

Uma amostra de conveniência, constituída por participantes que foram 

selecionados de forma consecutiva, durante o período de junho de 2018 a novembro 

de 2019, entre os pacientes com IRC em hemodiálise que estivessem na fila de 

transplante de rim do Centro de Atendimento Pacientes Especiais (CAPE) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos de 

idade, realizando hemodiálise e que apresentassem indicação de exodontia de dentes 

erupcionados. 

 

4.3.2 Critérios de não inclusão 

 

Foram excluídos da pesquisa pacientes que apresentaram, a critério médico, 

importante instabilidade em sua condição sistêmica que impossibilitava a realização 
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de procedimentos cruentos ou pacientes que estavam fazendo uso de fármacos 

anticoagulantes, além da heparina durante a hemodiálise. 

 

4.4 Métodos 

 

Após o preenchimento de um questionário (Apêndice A), foram realizadas 

sialometria e coletas de sangue e saliva para avaliar compostos nitrogenados. 

 

4.4.1 Questionário 

 

O pesquisador preencheu o questionário com a história médica pregressa do 

paciente (Apêndice A) com informações obtidas através do prontuário e do centro de 

hemodiálise (Apêndice B) e questionamentos feitos diretamente ao paciente, como 

dados demográficos (sexo e idade), hábitos (tabagismo e etilismo), data do 

diagnóstico, etiologia da insuficiência renal crônica e medicações em uso.   

 

4.4.2 Exames complementares 

 

Todos os pacientes realizaram radiografia panorâmica.  

Os exames laboratoriais eram executados caso, durante o exame clínico e 

radiográfico, fosse identificada a necessidade de exodontias. 

Foram realizados os seguintes exames laboratoriais: hemograma completo, o 

índice internacional normalizado (INR) do tempo de protrombina (TP), tempo de 

tromboplastina parcialmente ativada (TTPA), tempo de trombina (TT), fibrinogênio, 

uréia, creatinina, plaquetas, glicemia em jejum e hemoglobina glicada. 

 

4.4.3 Sialometria 

 

A sialometria foi realizada através do método descrito por Falcão et al em 2012. 

Um par de chumaços de algodão eram colocados dentro de um pote coletor universal 

e o conjunto pesado em uma balança digital. Os pacientes eram orientados a deglutir 

toda a saliva que havia na cavidade oral e, em seguida, os chumaços de algodão 

colocados no assoalho da boca, próximo ao rebordo gengival, permanecendo nessa 

posição durante 2 minutos. Após esse tempo, o algodão era removido, reinserido 
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dentro do pote coletor universal e o conjunto era novamente pesado (Falcão et al., 

2012). A diferença de peso foi transformada de g/min diretamente em ml/minuto, já 

que a saliva tem uma densidade muito parecida a da água D=1g/ml (Castilho et al 

2011) 

 

4.4.4 Coleta das amostras de sangue para avaliar compostos nitrogenados 

 

A coleta de sangue era executada pela manhã, em jejum, momentos antes do 

procedimento cirúrgico, no CAPE. Parte das amostras era encaminhada ao Hospital 

Universitário – HU para a execução dos exames laboratoriais descritos no item 6.4.2. 

O restante da coleta de sangue era destinado à avaliação de compostos nitrogenados. 

Foi realizada coleta sanguínea dos pacientes a partir de punções realizadas 

nas veias medianas, basílica ou cefálica, no braço contralateral ao da fístula 

arteriovenosa. O braço era garroteado 5 cm acima do local da coleta. Com a mão do 

paciente fechada, era escolhida a veia mais proeminente, observada através da 

palpação, e realizada após antissepsia local com álcool a 70%. A coleta era feita com 

agulha 25x8 conectada a tubo a vácuo. 

Após a coleta os tubos eram mantidos em gelo e levados para o laboratório de 

análises clínicas do HU. 

Além desta coleta era realizado a coleta para armazenamento e análise 

posterior de compostos nitrogenados do sangue, que se deu da seguinte maneira. O 

material colhido permanecia em repouso a -4ºC por 30 minutos, era centrifugado 

durante 15 minutos em 3000 rotações por minutos. O soro era separado com a 

utilização de pipeta e colocado em Safe-Lock (Protein LoBind microcentrifuge tubes® 

- Eppendorf®, Hamburgo, Hamburgo,Alemanha)  identificado e congelado em freezer 

a -80oC.  

Os descartes do material seguiram as normas éticas e de biossegurança 

necessárias. As análises dos compostos nitrogenados foram realizadas ao final de 

todas as coletas. 

 

4.4.5 Coletas das amostras de saliva para avaliar compostos nitrogenados 

 

Foi realizada coleta de saliva total estimulada (STE). A coleta era realizada 

sempre pelo mesmo pesquisador, calibrado previamente para a coleta de saliva.  Os 
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pacientes foram orientados a não ingerir alimentos, bebidas e não realizar higiene oral 

por 60 minutos antes do exame. Para a coleta da STE, foi realizado bochecho prévio 

com água destilada por 30 segundos. Após o bochecho, o paciente era orientado a 

mastigar parafilm M durante 6 minutos. A saliva relativa ao primeiro minuto era 

descartada e a saliva relativa aos outros 5 minutos era depositada em um tubo tipo 

Falcon. 

A coleta foi feita por um único examinador e em ambiente bem ventilado, 

reservado e iluminado. Todas as amostras de saliva coletadas em que foram 

observados resíduos sanguíneos foram descartadas e coletadas nova amostra em 

outro momento oportuno. 

Após a coleta, a saliva foi imediatamente centrifugada e distribuída em tubos 

do tipo Safe-Lock (Protein LoBind microcentrifuge tubes® - Eppendorf®, Hamburgo, 

Hamburgo,Alemanha) devidamente etiquetados e identificados e congelada a -80°C, 

até o momento das análises bioquímicas.  

Ressalta-se que todos os procedimentos éticos e de biossegurança foram 

executados para o descarte da saliva coletada depois do término da análise proposta. 

As análises foram realizadas ao final de todas as coletas. 

 

4.4.6 Determinação das concentrações salivares e sanguíneas de compostos 

nitrogenados 

 

As análises incluíram a quantificação de óxido nítrico e uréia.  

A determinação do óxido nítrico e ureia (em sangue e saliva) foram realizadas 

através de testes colorimétricos enzimáticos automatizados, respectivamente, 

EnzyChrom™ Nitric Oxide Synthase Assay e EnzyChrom™ Urea Assay Kit (BioAssay 

Systems, Hayward CA, USA), seguindo-se as recomendações preconizadas pelo 

fabricante. A leitura das amostras foi realizada na leitora Stat Fax modelo 2100 da 

marca Awareness Technology. 

 

4.5 Técnica cirúrgica 

 

As exodontias foram realizadas sem a análise previa dos exames laboratoriais. 

Antes do procedimento foram realizadas aferição da pressão arterial e a glicemia 

capilar. 



39 

 

A anestesia foi executada através de técnica intrabucal, por bloqueio regional 

e complementação infiltrativa local (no caso de dentes inferiores) ou por infiltração 

local (no caso de dentes superiores), com cloridrato de prilocaína, 30 mg e 

Felipressina (octapressin), 0,03 UI. 

A exodontia foi realizada por meio de técnica cirúrgica minimamente traumática, 

de acordo com os procedimentos preconizados por Buhatem Medeiros et. al. (2017), 

que incluem sindesmotomia, luxação, avulsão dentária, curetagem periapical, 

irrigação abundante com soro fisiológico 0,9% (SF) e sutura com fio de seda ou nylon 

3-0. 

O tempo cirúrgico foi aferido em minutos e foi contabilizado desde a 

sindemotomia até o final da sutura. Foi contabilizado também o tempo de hemostasia, 

ou seja, contabilizado após a sutura até a completa ausência de sangramento, sendo 

que o paciente era dispensado somente após constatar que não apresentava nenhum 

sangramento local.  

Durante o procedimento o leito cirúrgico foi irrigado com SF e o sangue e o soro 

fisiológico intra-alveolares foram aspirados por meio de um sistema coletor de 

secreção de vias aéreas composto por: frasco coletor transparente graduado; tampa 

com vias para conexão dos tubos, rosca e anel de vedação interna; tubo de extensão 

para conexão com a sonda de aspiração; conector cônico para conexão com o tubo 

de aspiração do vácuo da cadeira odontológica. O sangramento do paciente foi 

mensurado subtraindo-se a quantidade final aspirada de fluidos, durante a extração, 

da quantidade de soro fisiológico utilizado para irrigação e da quantidade de saliva 

produzida pelo paciente por minuto (Buhatem Medeiros et al., 2017). 

Pacientes que apresentaram sangramento muito intenso foram submetidos a 

manobras hemostáticas locais com a utilização, a critério do operador, de pasta de 

ácido tranexâmico (macerado com soro fisiológico) intra e/ou extra-alveolar (Buhatem 

Medeiros et al., 2017). 

O procedimento cirúrgico foi considerado concluído após a observação de que 

não havia nenhum sangramento.  

A suspensão da heparina na sessão de hemodiálise seguinte ao dia do 

procedimento cirúrgico, também foi feita a critério do operador. 

Recomendações pós-operatórias padrão foram fornecidas aos pacientes após 

o procedimento cirúrgico e todos os pacientes foram medicados com analgésicos 

(dipirona ou paracetamol por, no máximo, 3 dias). Os pacientes que apresentaram 
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sinais clínicos de infecção foram medicados com amoxicilina 500 mg, 1 vez ao dia nos 

dias em que não era feita a hemodiálise e 2 vezes ao dia nos dias da hemodiálise por 

7 dias.  

Foram utilizados, como definição de complicações hemorrágicas pós-

operatórias, os critérios propostos por Lockhart: mais de 12 horas de sangramento, 

necessidade de retorno do paciente ao CAPE, presença de grandes hematomas ou 

equimoses e necessidade de transfusão sanguínea (Lockhart et al., 2003). 

Foi considerado sangramento anormal a perda de mais de 0,6 mL de sangue 

por minuto (Buhatem Medeiros et al., 2017). 

Todos os pacientes foram reavaliados após uma semana, mas foram 

orientados a retornar imediatamente em caso de sangramento. 

 

4.6 Análise estatístisca 

 

Os dados foram analisados no software Statistical Package for the Social 

Science (SPSS® for Windows, versão 22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Previamente às análises, foi aplicado o teste de normalidade Shapiro-Wilk, que 

atestou distribuição não-paramétrica dos dados. Foi realizada análise descritiva para 

obtenção de frequências absolutas, relativas, medidas de tendência central e 

dispersão. Foi aplicado o teste de Mann Whitney para comparação entre os grupos 

quanto ao volume de sangramento, história médica, exames laboratoriais e compostos 

nitrogenados em sangue e saliva. A correlação de Spearman foi utilizada para 

relacionar o volume de sangramento e variáveis independentes. Foram considerados 

estatisticamente significativos valores p≤0,05. 
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5 RESULTADOS 

 
5.1 Análise Descritiva 

 

Foram atendidos 69 indivíduos, mas a amostra final foi constituída por 43 

indivíduos com IRC em hemodiálise. A média de idade foi de 52,28 anos (variando de 

23 a 78 anos). Com relação ao sexo, 18 (41,9%) eram do sexo feminino e 25 (58,1%) 

do sexo masculino. 

O tempo médio de diagnóstico desses pacientes foi de 105,05 meses (variando 

de 16 meses a 300 meses, com mediana de 96 meses) e o tempo médio de 

hemodiálise foi de 69,63 meses (mediana= 60 meses; mínimo = 4 meses; máximo = 

300 meses). 

As etiologias mais comuns da DRC estão descritas na Tabela 5.1 

 

Tabela 5.1 – Etiologias da insuficiência renal crônica 
 

Causa da nefropatia n % 

Hipertensão arterial sistêmica 21 48,8 

Diabetes mellitus 11 25,6 

Displasia renal 02 4,8 

Glomerulonefrite crônica 01 2,3 

Doença de Berguer 01 2,3 

Nefropatia por IgA 01 2,3 

Rins policísticos 01 2,3 

Nefrolitíase 01 2,3 

Genética 01 2,3 

Indeterminado 03 7,0 

Fonte: a autora. 

 

Quanto à anticoagulação utilizada durante a hemodiálise, dos 34 indivíduos que 

retornaram com a carta enviada ao centro dialisador, 09 (26,5%) faziam o uso da 
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heparina de baixo peso molecular, 25 (73,5%) da heparina não fracionada (Tabela 

5.2). 

O tipo de acesso mais comum para a hemodiálise foi a fístula arteriovenosa 33 

(76,7%) dos indivíduos, 07 (16,3%) utilizavam catéter e 03 (7%) faziam uso de prótese 

arteriovenosa (Tabela 5.2).  

 

Tabela 5.2 – Tipos de heparina e de acessos vasculares para a hemodiálise 
 

Variáveis n % 

Tipo de anticoagulação durante hemodiálise 
 

Heparina de baixo peso molecular 09 26,5 

Heparina não fracionada 25 73,5 

Tipo de acesso para hemodiálise   

Fístula arteriovenosa 33 76,7 

Cateter central 07 16,3 

Prótese 03 7,0 

Fonte: a autora. 

 

 As medicações mais comumente utilizadas foram os anti-hipertensivos (58,1%) 

e os diuréticos (27,9%) descritos na tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Medicações utilizadas pelos participantes da pesquisa 
 

Medicações em uso n % 

Anti-hipertensivos 36 83,7 

Diuréticos 12 27,9 

Vasodilatadores 11 25,6 

Hipoglicemiantes orais 02 4,7 

Antiagregantes plaquetario (AAS) 31 72,1 

Vitaminas 24 55,8 

Quelantes de fósforo 19 44,2 

Ferro 12 27,9 

Ácido fólico 16 37,2 

Estatinas 18 41,9 

Hipocalcemiantes 18 41,9 

Antianêmicos 18 41,9 

Hormônio da tireoide 04 9,3 

Insulinas 10 23,3 

Protetores gástricos 13 30,2 

Antiinflamátorios Esteroidais 02 4,7 

Fonte: a autora. 

 

Resultados dos realizados exames laboratoriais realizados no dia da cirurgia 

estão dispostos na tabela 5.4 
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Tabela 5.4 – Exames laboratoriais realizados antes da cirurgia 

 

Variáveis Mediana Intervalo Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Valores de 

referência 

(VR) 

Glicemia de 

jejum (mg/dL) 

90,0 299,0 63 362 Normal: <=99 
mg/dL 
Risco aumentado 
para Diabetes: 
100 a 125 mg/dL 
Diabetes: >=126 
mg/dL 

Hemácias 

(x103/mm3) 

4.155 2.560 2.999 5.550 4.000 - 5.200 

Hemoglobina 

(g/dL) 

12,4 8,2 7,9 16,1 12 - 16 

 

Hematócrito 

(%) 

37,9 25,8 24,7 50,5 36 - 46 

VCM (fl) 91,9 32,9 73,8 106,7 80 - 100 

HCM (pg) 30,0 10,3 24,2 34,5 26 - 34 

CHCM (g/dL) 32,6 7,1 27,7 34,8 31 - 37 

RDW (%) 14,2 7,2 12,1 19,3 até 14,9 

Leucócitos 

(/mm3) 

5.910 8.610 3.160 11.770 4.500 - 

11.000 

Neutrófilos 

(/mm3) 

3.791 8.520 1.520 10.040 1.800 - 7.700 

Linfócitos 

(/mm3) 

1.416 2.213 588 2.801 1.000 - 4.800 

Monócitos 

(/mm3) 

499 1.138 251 1.389 80 - 1.200 

Eosinófilos 

(/mm3) 

189 2.611 51 2.662 45 - 600 

Basófilos 

(/mm3) 

 

32 116 7 123 0 - 200 

continua 
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conclusão  

 

Variáveis Mediana Intervalo Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Valores de 

referência 

(VR) 

      

Plaquetas 

(x103/mm3) 

195 301 115 416 150 – 400 

INR 1,10 0,20 1,00 1,20 1.00 

TTPa (s) 31,8 24,4 23,3 47,7 25,4 - 36,9 

TT (s) 15,4 6,2 13,2 19,4 10.3 - 16.6 

Fibrinogênio 

(mg/dL) 

355 629 217 846 200 - 393 

Ureia (mg/dL) 78 117 34 151,0 17 a 49 

Creatinina 

(mg/dL) 

7,24 12,78 3,05 15,83 0.50 a 0.90 

Hemoglobina 

glicada (%) 

6,0 9,0 3,0 12,0 - < 5,7%: 
tolerância 
normal a 
glicose 
 
- de 5,7 a 6,4%: 
risco 
aumentado 
para diabetes 
(pré-diabetes) 
 
- >= 6,5%: 
diabetes 

Fonte: a autora. 

 

Foram realizadas 43 cirurgias de extações dentárias, sendo 26 (60,5%) em 

maxila e 17 (39,5%) em mandíbula. Dez (23,3%) cirurgias foram múltiplas de dentes 

contíguos (2 a 4 dentes) e 33 (76,7%) foram de extrações únicas, (Tabela 5.4).  

O tempo médio de cirurgia foi de 15 minutos, variando de 5 a 44 minutos, desde 

a sindesmotomia até a finalização da sutura. O tempo de hemostasia após a cirurgia 
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variou de 2 minutos a 35 minutos. A odontosecção foi necessária em 02 (4,7%) 

indivíduos e em 01 (2,3%) foi necessário a abertura de retalho. 

O uso de medidas hemostáticas locais foi necessário em 3 (7%) pacientes, para 

controle do sangramento intraoperatório, mas não foi necessário a suspensão ou 

alteração do planejamento cirúrgico. E nos 3 casos, solicitamos, ao centro dialisador, 

a suspensão da heparina na hemodiálise do dia seguinte à exodontia (Tabela 5.5). 

 

Tabela 5.5 - Pacientes que foram necessários utilização de métodos hemostáticos locais e 
heparina suspensa 
 

 PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3 

Inr            1,14 1,13 1,16 

TTPA (S) 33,5 27,7 31,8 

TT (S) 14,9 15 16,5 

Fibrinogenio 355 400 275 

PLAQUETAS 
(X103/Mm3) 

195.000 148.000 158.000 

Antiagregante 
Plaquetario (AAS) 
 

SIM NÃO NÃO 

Tipo Da Heparina 
NÃO 

FRACIONADA 

NÃO 

FRACIONADA 

BAIXO PESO 

MOLECULAR 

Tempo De 
Hemodialise 

14 MESES 96 MESES 300 MESES 

Quantidade De 
Sangramento 

10,6 67,06 7,8 

Doença 
Periodontal 

SIM SIM NÃO 

Uso De 
Hemostaticos 
Locais 

SIM SIM SIM 

Tempo De 
Hemostasia Pós 
Cirurgica 

5 MIN 15 MIN 35 MIN 

Fonte: a autora. 
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Quanto ao volume de sangramento durante a exodontia observamos uma 

mediana de sangramento de 4,38 ml, variando de 0,02 ml a 67,06 ml. O volume de 

sangramento por min variou de obtivemos um resultado da mediana de 0,27 ml/min 

de sangramento (Tabela 5.6) Seguindo os critérios de Lockhart, não tivemos nenhuma 

complicação pós operatória após 7 dias. 

 

Tabela 5.6 - Dados das exodontias na amostra 

 

Variáveis Mediana;intervalo (variação) 
 

Pressão arterial sistólica (mediana; intervalo) 140; 70 (RANK 100-170) 

Pressão arterial diastólica (mediana; 

intervalo) 

80; 40 (RANK 60-100) 

Tempo de cirurgia em minutos (mediana; 

intervalo) 

15; 39 (RANK 5-44) 

Volume de sangramento em mL durante a 

exodontia (mediana; intervalo) 

4,38; 66,86 (RANK 0,02-67,06) 

Tempo de hemostasia em minutos (mediana; 

intervalo) 

05; 33 (RANK 2-35) 

Volume de sangramento por minuto 

(mL/min) 

0,27; 2,05(RANK 0,05 – 2,10) 

Fonte: a autora. 
Intervalo: Diferença entre o valor máximo e o valor mínimo; RANK: Classificação. 

 

 

Ao total foram coletadas 86 amostras, sendo 43 amostras de saliva e 43 

amostras de soro para identificação e quantificação dos compostos nitrogenados 

(ureia e óxido nítrico) (Tabela 5.7). 

  



48 

 

Tabela 5.7 - Quantificação de compostos nitrogenados em saliva e soro 

 

Variáveis Mediana Intervalo Valor  
Mínimo 

Valor 

Máximo 

SALIVA     

Ureia saliva (mg/dl) 29,51 44,32 18,07 62,39 

Óxido nítrico saliva (U/L) 20,01 43,82 7,19 51,01 

SORO     

Ureia soro (mg/dl) 55,64 47,81 33,88 81,69 

Óxido nítrico soro (U/L) 10,37 15,25 5,66 20,91 

Fonte: a autora. 

 

Quando feita a correlação de spearman entre o volume de sangramento por 

min e os compostos nitrogenados em saliva e soro, foi identificada correlação fraca 

entre a ureia no soro e a quantidade de sangramento por minuto (Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.8 - Correlação entre volume de sangramento por minuto e compostos nitrogenados 
em saliva e soro 

 

Compostos 

nitrogenados 

Volume de mL/min durante exodontia 

r p 

SALIVA   

Ureia saliva (mg/dl) 0,110 0,493 

Óxido nítrico saliva 

(U/L) 

0,012 0,939 

SORO   

Ureia soro (mg/dl) 0,226 0,160 

Óxido nítrico soro 

(U/L) 

0,061 0,711 

Fonte: a autora. 
Resultados para correlação de Spearman. 
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A correlação entre o volume de sangramento mL/min com as variáveis 

independentes do estudo, resultou-se fraca para a variável tempo de trombina, ureia 

e  hemoglobina glicada e muito fraca para todas as outras variáveis (Tabela 5.9). 

 

Tabela 5.9 - Correlação entre volume de sangramento por minuto durante a exodontia e as 
variáveis independentes 

 

Compostos nitrogenados Volume de sangramento mL/min durante 

exodontia 

r p 

Idade em anos -0,015 0,925 

Tempo de diagnóstico em 

meses 

-0,061 0,703 

Tempo de hemodiálise em 

meses 

-0,078 0,620 

Glicemia de jejum (mg/dL) -0,075 0,650 

Hemoglobina glicada (g/dL) -0,098 0,530 

Plaquetas (/mm3) -0,115 0,463 

TP/INR 0,114 0,479 

TTPa (s) 0,097 0,547 

TT (s) 0,227 0,158 

Fibrinogênio (mg/dL) -0,108 0,503 

Ureia (mg/dL) 0,148 0,343 

Creatinina (mg/dL) 0,146 0,352 

Hemoglobina glicada (%) -0,202 0,217 

Fonte: a autora. 
Resultados para correlação de Spearman. 

 

A variável que expressa os valores de sangramento em mL/min foi categorizada 

dicotomicamente utilizando o último quartil (p75), pois essa medida possibilita pontos 

de corte na escala da variável de tal forma que, uma das variáveis-reposta formada 

teve um quarto dos casos com maior sangramento, ou seja, 25% do tamanho total da 
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amostra. Essa medida representou mais fielmente aqueles indivíduos com maior 

volume de sangramento durante os procedimentos de exodontias (Tabela 5.10) 

Para isso dividimos a amostra em 32 pacientes que apresentaram volume de 

sangramento em ml/min ≤ 0,45 e 11 pacientes com volume em ml/min de > 0,45 

(Tabela 5.10). 

 
Tabela 5.10 - Comparação entre volume de sangramento por minuto durante a exodontia 

(menor ou maior a 0,45mL/min) e variáveis independentes 

 

Variáveis Volume de 

sangramento < 

0,45mL/min 

Volume de 

sangramento ≥ 

0,45mL/min 

p* 

n=32 n=11 

Idade em anos 48,5 (51,0) 51,0 (45,0) 0,606 

Tempo de diagnóstico em 

meses 

96,0 (284,0) 60,0 (132,0) 0,474 

Tempo de hemodiálise em 

meses 

54,0 (295,0) 60,0 (140,0) 0,823 

Glicemia de jejum (mg/dL) 90,0 (299,0) 89,0 (78,0) 0,898 

Hemoglobina (g/dL) 12,3 (8,2) 12,5 (2,8) 0,656 

Plaquetas (x103/mm3) 198,0 (301) 186,0 (159) 0,504 

INR 1,10 (0,20) 1,10 (0,20) 0,927 

TTPa (s) 32,0 (24,4) 30,9 (19,7) 0,638 

TT (s) 15,3 (5,1) 15,6 (6,2) 0,184 

Fibrinogênio (mg/dL) 355 (629) 364,5 (234) 0,738 

Ureia (mg/dL) 76,0 (117) 89,0 (66,0) 0,215 

Creatinina (mg/dL) 7,38 (11,07) 6,63 (11,72) 0,707 

Cálcio (mg/dL) 9,7 (7,7) 9,7 (1,3) 0,867 

Hemoglobina glicada (%) 6,2 (9,0) 5,8 (4,7) 0,687 

Ureia pré-diálise (mg/dL) 152,0 (178,7) 144,0 (134,0) 0,950 

continua 
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conclusão 

 

Variáveis Volume de 

sangramento < 

0,45mL/min 

Volume de 

sangramento ≥ 

0,45mL/min 

p* 

Ureia pós-diálise (mg/dL) 41,0 (132,0) 44,0 (38,0) 0,753 

Pressão arterial sistólica 

(mmHg) 

140 (70) 140 (60) 0,855 

Pressão arterial diastólica 

(mmHg) 

80 (40) 80 (30) 0,906 

Glicemia pós-prandial 

(mg/dL) 

114 (285) 111 (113) 0,728 

Tempo de hemostasia em 

minutos 

5 (33) 10 (25) 0,119 

Ureia saliva (mg/dl) 29,51 (43,84) 30,58 (24,46) 0,738 

Óxido nítrico saliva (U/L) 20,86 (43,82) 16,85 (35,17) 0,627 

Ureia soro (mg/dl) 55,40 (47,81) 63,46 (25,97) 0,310 

Óxido nítrico soro (U/L) 10,97 (13,48) 8,96 (12,97) 0,975 

Fonte: a autora. 
Resultados expressos em mediana e intervalo. 

 

Observamos outras variáveis como tipo de anticoagulação, uso de 

antiagregantes plaquetários, uso de medicação extra-alveolar não demonstraram 

associação com o volume por minuto de sangramento, apenas o sexo e a doença 

periodontal puderam ser relacionadas (p>0,05)  (Tabela 5.11). 
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Tabela 5.11 - Comparação entre volume de sangramento por minuto durante a exodontia e 
variáveis independentes 

 

Variáveis Volume de sangramento durante 
a exodontia em mL/min p 

n mediana intervalo 

Sexo     

Feminino 18 0,16 1,15 
0,045 

Masculino 25 0,34 2,06 

Tipo de anticoagulação 

Heparina de baixo peso 
molecular 

09 
0,28 1,31 

0,830 

Heparina Não fracionada 25 0,25 2,08 

Hipertensão arterial sistêmica 

Sim 37 0,25 2,08 
0,441 

Não 06 0,36 1,01 

Diabetes mellitus  

Sim 17 0,18 2,06 
0,449 

Não 26 0,28 2,02 

Tabagismo atual  

Sim 07 0,26 1,89 
0,895 

Não 36 0,27 2,08 

Consumo de álcool atual  

Sim 06 0,26 0,27 
0,916 

Não 37 0,26 2,08 

Uso de anti-hipertensivos  

Sim 25 0,29 2,08 
0,631 

Não 18 0,26 1,31 

Uso de hipoglicemiantes orais  

Sim 02 0,08 0,10 
0,089 

Não 41 0,28 2,08 

Uso de antiagregantes 
plaquetários (AAS) 

 

Sim 31 0,26 2,08 
0,797 

Não 12 0,27 1,99 

Uso de vasodilatadores  

Sim 11 0,46 1,99 
0,068 

Não 32 0,24 2,08 

Uso de insulinas  

Sim 10 0,17 1,31 
0,307 

Não 33 0,29 2,08 

Tipo de exodontia  

De dente único  33 0,26 2,06 0,698 

continua 
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conclusão 

Variáveis Volume de sangramento durante 
a exodontia em mL/min p 

n mediana intervalo 

Sexo     

De múltiplos dentes 10 0,30 2,02  

Dente extraído por doença periodontal 

Sim 11 1,13 2,05 
<0,01 

Não 32 0,18 0,54 

Uso de medicação extra alveolar 

Sim 04 0,41 1,66 
0,086 

Não 39 0,25 2,08 

Abertura de retalho 

Sim 01 0,16 - 
0,519 

Não 42 0,27 2,08 

Odontossecção 

Sim 02 0,39 0,03 
0,419 

Não 41 0,26 2,08 

Total 43 3,34 71,26 - 

Fonte: a autora. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nos dias atuais, um aumento de pessoas com doenças sistêmicas crônicas é 

visto diariamente, isso se dá devido ao fato do aumento na expectativa de vida, e pelo 

aumento de fatores de riscos para essas doenças (Jha, Garcia-Garcia et al. 2013). 

Apesar desse aumento, constituir cálculos amostrais em pacientes com doenças 

sistêmicas crônicas pode ser um obstáculo, devido as diversas complicações que 

essas doenças crônicas podem gerar nos pacientes no caso da IRC podem ser citados 

cansaço, câimbras e vômitos. Por outro lado, alguns pacientes simplesmente optam 

por não participar de estudos (Webster, Nagler et al. 2017). O presente estudo foi 

constituído por uma amostra de conveniência de 43 pacientes, para se obter essa 

amostra, 70 pacientes foram atendidos e 27 (38,5%) pacientes não puderam ser 

incluídos por não se enquadrarem nos critérios do estudo ou por não terem aceitado 

participar. 

No Brasil em 2017, a prevalência estimada de indivíduos com IRC foi de 

126.583 pacientes em TRS, sendo 58% do sexo masculino e 42,6% entre os 45 e 64 

anos de idade. A causa primaria mais comum encontrada foi a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) (34%) e o diabetes mellitus (DM) (31%) (Thomé et al., 2019). Outros 

estudos corroboram para os dados encontrados no Brasil, a DM e a HAS também 

foram as causas mais comuns encontradas em países desenvolvidos e em países em 

desenvolvimento de acordo com o Global Kidney Disease, nos países em 

desenvolvimento isso pode estar relacionado com a crescente globalização que vem 

ocorrendo, gerando grandes distúrbios no estilo de vida e acarretando no aumento de 

doenças como a DM e a HAS. Em relação a idade ela varia em todo o mundo, na índia 

a média foi de 51 anos, já nos Estados Unidos, afro-americanos e hispânicos tinham 

uma média de 57 e 58 anos respectivamente enquanto brancos tinham a média de 

idade de 63 anos (Jha et al., 2013).   

Com relação as características demográficas dos pacientes atendidos no 

presente estudo, observamos que a maioria apresentava um perfil similar àquele 

apresentado no parágrafo anterior. A maioria era do sexo masculino, com média de 

idade de 50 anos e apresentando a HAS e a DM como etiologias mais prevalentes da 

IRC. Os pacientes com IRC estavam em hemodiálise há mais de 5 anos, utilizando 

heparina não fracionada e fistula arteriovenosa. Apresentavam várias co-morbidades 
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que levavam ao uso de diversos medicamentos como anti-hipertensivos, diuréticos e 

insulinas. 

Nos exames laboratoriais pré-operatórios, realizados no dia da cirurgia, foram 

observadas poucas alterações. A mediana dos valores demonstrava um grupo de 

pacientes que apresentava pelo menos 50% de seus componentes com uma condição 

clinica muito adequada, já que hemograma e coagulograma e glicemia encontravam-

se dentro dos padrões de normalidade. 

Avaliando mínimos e máximos dos exames laboratoriais é possível verificar 

que, no hemograma, os valores mínimos identificavam que existiam pacientes que 

apresentavam anemia, leucopenia, neutropenia e linfopenia. A anemia era  a alteração 

mais perceptível já que o intervalo de hemácias e hemoglobina era expressivo (Tabela 

5.4).  

No coagulograma os valores mínimos de plaquetas não apontavam para uma 

trombocitopenia significativa (de expressão clínica), apesar de ser esperada uma 

diminuição na contagem de plaquetas, em decorrência da utilização da heparina. 

TP/INR e TTPa, que avaliam a via extrínseca e intrínseca da coagulação 

respectivamente, apresentavam valores máximos pouco significativos. Espera-se que 

os valores de TTPa apresentem alterações durante o uso de heparina de baixo peso 

molecular, mas os exames eram executados no dia posterior à hemodiálise. O TT é 

usado para avaliar a eficácia de terapia fibrinolítica e indica uma anormalidade na 

conversão do fibrinogênio em fibrina. No presente estudo esse exame também se 

encontrava em padrões muito próximos da normalidade, tanto em valores mínimos 

como máximos. Esse último fato nos remete a avaliação do fibrinogênio dos pacientes 

com IRC, cujos valores mínimos encontravam-se muito próximos dos valores 

máximos de normalidade. Já os valores máximos de fibrinogênio, dos pacientes com 

IRC, representavam mais que o dobro dos valores máximos de normalidade (Gameiro 

et al., 2018). 

A avaliação em conjunto dos exames de coagulação remete a um estado de 

hipercoagulabilidade, basicamente capitaneado pelos valores de fibrinogênio. O 

fibrinogênio é uma glicoproteína de alto peso molecular sintetizada pelo fígado e está 

presente principalmente no processo de coagulação quando a trombina cliva o 

fibrinogênio para gerar fibrina e dar sequência ao tampão secundário. É considerado 

um biomarcador inflamatório e regula a adesão e proliferação celular, vasoconstrição 

no local da lesão endotelial, estimulação da agregação de plaquetas e viscosidade do 
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sangue. O aumento da síntese e concentração do fibrinogênio no sangue é regulado 

pela inflamação, infecção e lesão tissular e compromete a fibrinólise e aumenta a 

ligação ao receptor plaquetário IIb/IIIa, aumentando a adesão plaquetária  (Shlipak et 

al., 2003; Molino et al., 2006; Pavord; Myers, 2011). 

Esse estado de hipercoagulação pode estar associado principalmente a 

inflamação sustentada de baixo grau, que pacientes com IRC apresentam, tendo mais 

estresse oxidativo, níveis maiores de proteína C reativa e de fibrinogênio, além de sua 

depuração diminuída (Shlipak et al., 2003; Pavord; Myers, 2011).  

Pacientes com IRC também podem apresentar uma disfunção endotelial que 

pode ser causada pelo aumento do estresse oxidativo, devido a inflamação sistêmica, 

e distúrbios minerais ósseos (DMO), com deposição de fosfato de cálcio nos vasos. 

Esses fatores fazem com que o endotélio sofra uma perda da capacidade de reparo e 

das propriedades de vasodilatação, além do sistema fibrinolítico também estar 

alterado devido aos níveis aumentados de hemocisteina e da liberação do ativador 

tecidual de plasminogenio. Citocinas inflamatórias e proteína C reativa aumentadas, 

elevam o número e a atividade das plaquetas, estimulando a formação do tampão 

primário e a sintetização de fator tecidual, aumentado cada vez mais a clivagem do 

fibrinogênio em fibrina e gerando esse estado de hipercoagulabilidade (Shlipak et al., 

2003; Molino et al., 2006; Pavord; Myers, 2011; Vila Cuenca et al., 2020). 

Os biomarcadores de função renal, ureia e creatinina, apresentaram-se 

elevados, fato que era esperado, já que os exames eram realizados no dia em que os 

pacientes não faziam hemodiálise. 

O acúmulo de ureia circulante nos pacientes com IRC pode levar a alterações 

da coagulação inviabilizando a adesão plaquetária. 

A creatinina é a conversão espontânea e constante da fosfocratina e da 

creatina, ela fornece uma fonte rápida e curta de ATP para os músculos e sua 

produção está totalmente relacionada a massa muscular e a dieta hiperproteica. Ela 

é produzida no fígado, armazenada nos músculos e eliminada pela urina. Quando o 

paciente está em IRC, as concentrações de creatinina aumentam, já que o rim não 

consegue filtrar e eliminar a creatinina  (Delanaye et al., 2017).  

Ao analisar as cirurgias realizadas nos pacientes com IRC em hemodiálise, 

foram realizadas 43 cirurgias, e de acordo com a literatura, esperava-se encontrar 

durante as cirurgias um volume de sangramento aumentado nesses pacientes, mas o 

observado foi exatamente o oposto, 32 pacientes apresentaram volume de 
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sangramento  ≤ 0,45 ml/min e 11 pacientes apresentaram volume de sangramento > 

0,45 ml/min. No estudo de Buhatem Medeiros et. al. (2017), onde foram analisados a 

média de sangramento entre pacientes com dupla terapia antiagregante (GE) e 

pacientes normorreativos (GC), o grupo controle apresentou um volume de 

sangramento de 0,6 ml/min. Isso pode ser explicado pelo estado de 

hipercoagulabilidade que foi observado nos exames laboratoriais. A ureia apesar de 

apresentar um aumento, estava dentro dos valores esperados, mas com aumento 

muito alto do fibrinogênio. Outro fator que poderia influenciar era o uso da heparina, a 

mais utilizada nos pacientes era a HNF (25 pacientes – 73,5%)  que apresenta uma 

meia vida de 4 horas, no dia da cirurgia já não se observava efeito nenhum da 

heparina, já que as cirurgias eram realizadas sempre no dia seguinte a hemodiálise.  

 Apesar da hipercoagulabilidade, pacientes com IRC, podem variar para 

estados de hipocoagulabilidade, que podem acontecer por motivos multifatoriais 

como, anemia, trombocitopenia, acúmulo de toxinas urêmicas, alteração morfológica 

dos vasos, e inflamação local como a periodontite. 3 dos paciente atendidos, durante 

as cirurgias foi observado um sangramento exacerbado. 2 deles tinham doença 

periodontal associada. Alguns estudos mostraram que , após tratamento periodontal, 

marcadores inflamatórios como a proteína C reativa e as interleucina 6 haviam 

diminuído, podendo indicar a associação da IRC e pacientes com doença periodontal. 

Nenhum outro exame dos pacientes estavam alterados, talvez o que realmente 

comprove a associação com a doença periodontal (Kim et al., 2017; Gäckler et al., 

2019). O terceiro paciente, não apresentava doença periodontal relacionada, mas o 

tempo de hemodiálise era o maior (300 meses), e o sangramento apresentado foi 

durante a hemostasia pós cirúrgica, esses dados podem estar relacionados com o tipo 

de heparina, já que ele faz uso da HBPM e ao tempo de hemodiálise. 

 Outro fator que poderia influenciar no sangramento eram os compostos 

nitrogenados, principalmente a uréia que estaria relacionada a alterações plaquetárias 

nos pacientes IRC em hemodiálise. A ureia e NO foram analisados em saliva e sangue 

e não foi possível estabelecer nenhuma correlações entre a quantidade de compostos 

nitrogenados e o aumento de sangramento, todos os nossos resultados foram de 

correlações fracas ou muito fracas (ρ=0,00 a 0,39) impossibilitando essa correlação. 

 Ao correlacionar o ultimo quartil (p75) formado por um quarto dos casos com 

maior sangramento (32 pacientes com volume de sangramento ≤ 0,45 ml/min e 11 

pacientes com volume de > 0,45 ml/min), não foi possível obter nenhuma correlação 
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com as variáveis independentes do estudo, corroborando para o que já foi mostrado 

anteriormente.  

 Na comparação entre volume de sangramento por minuto durante a exodontia 

e variáveis independentes do estudo a doença periodontal (p<0,01) foi a única variável 

estatisticamente significante. Quando buscamos na literatura, foi observado que o 

paciente com IRC tem mais prevalência a doença periodontal, talvez porque doenças 

crônicas, diminuem o cuidado com a saúde oral, além de serem pacientes com uma 

hipossalivação, fator que pode contribuir para a doença periodontal, podendo levar a 

uma maior inflamação local e assim podendo aumentar o sangramento local (Borawski 

et al., 2007). Quando observado o perfil do paciente do presente trabalho observa-se 

que sistemicamente temos um paciente com susceptibilidade a hipergoagulabilidade, 

mas localmente um paciente que apresenta um aumento do sangramento. 

 

 



 



61 

 

7 CONCLUSÃO  

 

Concluímos que o sangramento intra-operatório em exodontias de pacientes 

com insuficiência renal crônica é muito próximo ao de um paciente normorreativo, e 

não foi possível correlacionar que os compostos nitrogenados em sangue ou saliva 

estão relacionados com o maior sangramento. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

I – Dados de Identificação do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

1. Nome do Participante da Pesquisa: _____________________________________ 

Documento de identidade nº: ____________________ Sexo: M(  )    F (   ) 

Data de nascimento: ____________________________ 

Endereço: _________________________________________ nº: ____________ 

Bairro: _______________________________________ Cidade: _________________ 

Cep: _____________________________ Telefone:____________________________ 

Por meio da assinatura do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a equipe científica 
convida o(a) Senhor(a) para participar, de forma voluntária, da pesquisa: “Avaliação dos compostos 
nitrogenados em saliva e sangue e do risco de sangramento durante exodontias em pacientes com 
insuficiência renal crônica” 
Este termo destina-se a esclarecer ao participante da pesquisa sobre o projeto de pesquisa a ser 
desenvolvido pela aluna Marilia Andrade Figueiredo, sob orientação da Profª Drª Karem López Ortega. 

O presente estudo visa avaliar clínico e laboratorialmente fatores envolvidos durante e após a 
extração dentária de pacientes com insuficiência renal crônica e comparar com a de indivíduos sem essa 
condição (grupo controle). 

Os pacientes, que concordarem em participar da pesquisa, responderão a um questionário sobre a 
história médica atual e passada, medicações em uso e dados demográficos (sexo, idade, raça). Serão 
solicitados exames de sangue de rotina para avaliação das condições de saúde dos participantes da 
pesquisa, liberando-os para realização da extração dentária. Será realizada coleta de sangue no Centro de 
Atendimentoa Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CAPE-
FOUSP) e será realizada a análise dos exames em um laboratório especializado.  

Será também realizado exame clínico odontológico simples para diagnosticar eventuais alterações 
na boca; em caso de alguma anormalidade, as alterações serão tratadas em outras consultas no CAPE-
FOUSP. Além disso, será realizada coleta de saliva estimulada e coleta de lavado bucal para composição 
do biobanco e futuras análises da presença de alguns fatores relacionados à extração dentaria. 

Quando for observada necessidade de remoção de um ou mais dentes, a extração será realizada 
no ambulatório do CAPE-FOUSP sem nenhum custo, através de métodos convencionais. O participante da 
pesquisa será cuidadosamente orientado e examinado após esse procedimento.  

Essa pesquisa não trará benefícios diretos ao participante da pesquisa. Os benefícios ao participante 
da pesquisa e à população em geral virão de forma indireta após a conclusão da pesquisa, uma vez que os 
resultados contribuirão para melhoriados serviços odontológicos prestados a pessoas com insuficiência renal 
crônica 

Os riscos que o participante da pesquisa será submetido serão os mesmos de uma cirurgia simples 
para remoção de um, ou mais dentes erupcionados e os desconfortos serão mínimos, considerando que o 
pós-operatório de exodontias simples pode levar a pequenos inchaços, aparecimento de pequenas manchas 
roxas na pele e dor leve naregião da cirurgia. Todos esses sinais e sintomas são normais e esperados e 
podem ser controlados com manobras locais que serão ensinadas ao participante da pesquisa e com 
medicações que poderão ser prescritas após a cirurgia. 

Além disso, o questionário administrado é parte dos cuidados a serem tomados com pacientes com 
insuficiência renal crônica e a extração apenas será realizada no caso do participante da pesquisa necessitar 
que o procedimento seja realizado. 

As complicações que possam por ventura advir dos procedimentos cirúrgicos serão aquelas 
inerentes a qualquer cirurgia odontológica e serão controladas por pronto atendimento clínico e por meio de 
medicamentos, quando indicados. De qualquer forma, participante da pesquisa pode contatar a responsável 
pela pesquisa pelo telefone (11) 3091-7838 ou (11) 3091-7859 ou (11) 94250-5427 (24 horas), para maiores 
esclarecimentos. 

A sua identificação será preservada de forma que seu nome e dados pessoais não aparecerão nas 
publicações subsequentes à pesquisa nem serão citados em cursos, palestras ou aulas expositivas.  

 
Rubricas:    _______________________                     _____________________ 

                    Participante da pesquisa Pesq. Responsável 
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O participante da pesquisa não receberá e não efetuará qualquer pagamento pela sua participação 
na pesquisa, nem para realização dos exames laboratoriais. 

O participante da pesquisa poderá ter todas as informações que quiser sobre esta pesquisa ou 
pesquisas futuras que envolvam suas amostras. Fica claro que o participante da pesquisa terá o direito de 
não aceitar participar da pesquisa ou de interromper a realização de seu exame a qualquer momento sem 
prejuízo de qualquer benefício que esteja recebendo. 

A qualquer momento durante o andamento do estudo a pesquisadora Marília Andrade Figueiredo 
estará disponível para dúvidas e esclarecimentos pelo telefone (11) 3091-7838. 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – Avenida Professor Lineu Prestes nº 2227 – 
05508-000 – São Paulo – SP – Telefone (11) 3091.7960 – e-mail cepfo@usp.br. O horário de atendimento 
ao público e pesquisadores é: de segunda a sexta-feira das 9 as 12h e de 14 as 16h (exceto em feriados e 
recesso universitário).  O Comitê é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de 
caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 
em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
(Resolução CNS nº 466 de 2012). 
 O participante da pesquisa receberá uma via deste Termo De Consentimento Livre E Esclarecido. 
 

1. Reutilização dos dados ou material biológico: 
 
(   ) NÃO AUTORIZO a utilização de dados ou do material biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa. 
Neste caso, serão descartados em lixo biológico. 
(    ) SIM AUTORIZO a utilização de dados ou material biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa. 
 
 Para utilizar os dados ou material biológico (saliva e sangue) em outra pesquisa o participante da 
pesquisa quer ser consultado? 
 
(  ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (saliva e sangue)  em outra 
pesquisa, desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
(   ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (saliva e sangue) em outra 
pesquisa. 
 
 
Eu, _______________________________________________, portador do RG -
_____________________________ li e/ou ouvi as informações deste termo e compreendi para que serve o 
estudo e qual o procedimento a qual serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 
benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, 
sem justificar minha decisão e que isso não afetará o meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, 
que não terei despesas e que não receberei dinheiro por participar deste estudo e que devo entrar em contato 
com Marília Andrade Figueiredo caso tenha alguma dúvida. Eu concordo voluntariamente em participar do 
estudo “AVALIAÇÃO DOS COMPOSTOS NITROGENADOS EM SALIVA E SANGUE E DO RISCO DE 
SANGRAMENTO DURANTE EXODONTIAS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA” 
 
 

___________________________________     ____________________________________ 
        Assinatura do participante da pesquisa            Assinatura do pesquisador responsável 

 
São Paulo, _______ de _____________________ de _________. 
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APÊNDICE B – Ficha Grupo de Estudo 

 

FICHA GRUPO ESTUDO 

Data: ____/____/____  

Nome: _________________________________________________________Idade: _______________ 

Gênero:        Masculino ☐ Feminino ☐ 

Causa da Nefropatia: __________________________________________________________________ 

Tempo do diagnóstico: _________________________________________________________________ 

Tempo de hemodiálise: ________________________________________________________________ 

Tipo de anticoagulante: ________________________________________________________________ 

Dias de hemodiálise: __________________________________________________________________ 

Tipo de acesso: fistula (      ), cateter  (      ), acesso central   (      ) 

Se já perdeu algum acesso:Sim☐ Não☐ Pq perdeu:________________________________________ 

Nome e telefone do centro dialisador: _____________________________________________________ 

tipo de filtro:__________________________________ tempo de uso do filtro:_____________________ 

O paciente tem alguma das doenças listadas abaixo? 

Hipertensão         Sim☐ Não☐ Não sabe☐ 

Pressão Arterial: _____ mmgH x _____ mmgH 

Diabetes:                              Sim☐ Não☐ Não sabe☐  Tipo:_______         

Glicemia Capilar: _________ mg/dl 

História passada de uso de álcool: Sim☐ Não☐ Bebe atualmente: Sim☐ Não☐ 

Qual a frequência do uso do álcool?     Diariamente☐ Semanalmente☐ 

 2-4 vezes por semana☐ Nos finais de semana☐ Ocasionalmente☐ 

Você fuma? Ou Já foi fumante?    Sim☐ Não☐ 

 

MEDICAÇÕES EM USO  
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Avaliação intraoral e extraoral 

Exame Intraoral 

Data: ______________________ 

( ) Cárie ( ) Gengivite ( ) Periodontite ( ) Boca seca ( ) Líquen plano 

( ) Ardência bucal ( ) Candidíase ( ) Outra lesão: __________________________ 

 

 

NUMERO DE ELEMENTOS DENTAIS PRESENTES: __________________________  

NÚMERO DE EXODONTIAS A SEREM EXECUTADAS: __________________________ 
 
NÚMERO DE ENDODONTIAS A SEREM EXECUTADAS: ________________________ 
 
NÚMERO DE RESTAURAÇOES A SEREM EXECUTADAS: _______________________ 
 
NÚMERO DE DENTES PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO PERIODONTAL: _______ 

Nome do Medicamento Posologia Nome do 
Medicamento 

Posologia 
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Exames laboratoriais 

Resultados de exames laboratoriais 

Data: _______________________ 

Glicemia de jejum: _________mg/dl 

Hemácias                    /mm3 Leucócitos /mm3 

Hemoglobina g/dl Neutrófilos % 

Hematócrito % Linfócitos % 

VCM Fl Monócitos % 

HCM pg Eosinófilos % 

CHCM % Basófilos % 

RDW % Plaquetas /mm3 

 

IRN: ______________     HB Glicada:_______________% 

TTPa: _____________s 

TT: ____________s 

Fibrinogênio: ______________    Data:____/____ 

Uréia: ______________mg/dl    Uréia pré:____________ 

Creatinina: ______________mg/dl   Uréia pós:__________ 

Cálcio: ______________mg/dl 

Proteínas Totais: ______________g/dl 

Albumina: ______________g/dl    TGO:________U/L 

Globulinas: ______________g/dl   TGP:________U/L 

Colesterol – Total:____________mg/dl   GGT:________U/L 

        HDL:_____________mg/dl 

          LDL:_____________mg/dl 

        Não HDL:_________mg/dl 

Fosfatase:_______________U/L 

PTH:________________ 

Triglicérides:__________mg/dl 

 

 

 

Avaliação da exodontia 

Avaliação do intra-operatório 
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Data (cirurgia): ____/____/______ 

 

Dente extraído: ______________   Saliva:_______________ml/5min 

( ) dente com extensa lesão de cárie   Soro:_______________ml 

( ) raiz residual      Total Bronquinho:___________ml 

( ) cirurgia pré-protética     Sialometria:_________- 2min 

( ) doença periodontal            _________- 1min 

( ) indicação ortodôntica Total sangue:___________ Total Saliva:_____________ 

Tempo de execução da cirurgia: ______________ Tempo Sugador: _________________ 

Dificuldades encontradas:    

___________________________________________ 

Intercorrências:  

___________________________________________ 

Uso de agentes hemostáticos:  

Medicação intra alveolar: _______________________________________________________ 

Medicação extra alveolar: _______________________________________________________ 

Tecnica Cirurgica: 

( ) Abertura de Retalho 

( ) Fórceps e elevador Tempo de Hemostasia: _______________ 

( ) Odontossecção 

( ) Osteotomia 

Anestésicos utilizadose Número de tubetes: _________________________ 

 

 

Avaliações pós-operatórias 

PÓS OPERATORIO = 7 DIAS 

Pressão arterial pré ____mmgH x _____ mmgH Pressão arterial pós ____ mmgH x _____ mmgH 
Glicemia capilar pré Mg/dl Glicemia capilar pós Mg/dl 
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Edema         sim ( ) não ( ) 
Sangramento        sim ( ) não ( ) 
Quanto Sangrou? _________________________________________________ 
Dor         sim ( ) não ( ) 
Halitose         sim ( ) não ( ) 
Trismo         sim ( ) não ( ) 
Angina de Ludwig       sim ( ) não ( ) 
Inapetência        sim ( ) não ( ) 
Indisposição        sim ( ) não ( ) 
Prurido        sim ( ) não ( ) 
Paladar desagradável      sim ( ) não ( ) 
 
 
 
Fez uso de analgésico: ( ) sim ( ) não 
Quantas vezes tomou o analgésico: ________________________________________ 
 
Fez uso do antibiótico: ( ) sim ( ) não 
 
Se não, pq? ___________________________________________________________ 
 
Alguma reação adversa: _________________________________________________ 

 

Instruções pós-operatórias 

Orientações Pós-Operatórias 

 

NÃO FAZER BOCHECHOS E NÃO CUSPIR POR 7 DIAS; 

DORMIR COM A CABEÇA ELEVADA – 2 TRAVESSEIROS OU DOBRAR O QUE DORME 
NO MEIO; 

AO CHEGAR EM CASA FAZER COMPRESSAS DE GELO A CADA 20 MIN DURANTE 2 
DIAS NA REGIÃO ONDE O DENTE FOI EXTRAIDO;  

7 DIAS DE ALIMENTAÇÃO LÍQUIDA OU PASTOSA; 

7 DIAS DE ALIMENTAÇÃO FRIA OU GELADA; 

EVITAR ALIMENTOS QUENTES OU DUROS; 

NOS 7 PRIMEIROS DIAS EVITE PEGAR PESO E EXERCÍCIOS FÍSICOS; 

FAZER REPOUSO 

EVITAR CALOR 
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ESCOVAR OS DENTES NORMALMENTE, NO LOCAL ONDE O DENTE FOI EXTRAIDO 
LIMPAR COM GAZE OU COTONETE MOLHADO EM ÁGUA; 

NÃO CONSUMA BEBIDAS ALCOÓLICAS; NÃO FUMAR 

NÃO TOME MEDICAÇÃO SEM ORIENTAÇÃO DO SEU DENTISTA. 

 

 

RETORNO: DIA ____/____/____ 

         HORÁRIO: ___________ 
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APÊNDICE C – Carta enviada ao centro de hemodiálise 

 

Ao Centro de Hemodiálise 

 

Venho através dessa solicitar a ajuda do centro de hemodiálise para responder algumas 

perguntas em relação ao paciente Sr(a):_____________________________ para 

complemento da ficha de anamnese da pesquisa “Avaliação dos compostos nitrogenados em 

saliva e sangue e do risco de sangramento durante exodontias em pacientes com insuficiência 

renal crônica” que está sendo realizada do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da 

Faculdade de Odontologia de São Paulo – CAPE- FOUSP 

 

Causa da Nefropatia: _________________________________________________________________ 

Inicio da hemodiálise:__________________________________________________________________ 

Tipo de anticoagulante: Heparina de baixo peso molecular (  ) – tipo:____________________________  

             Heparina não fracionada (   ) – tipo:__________________________________ 

Dias de hemodiálise: _________________________________________________________________ 

Tipo de filtro: ________________________________________________________________________ 

Tempo de uso do filtro: ________________________________________________________________ 

 

Nome do centro dialisador: ____________________________________________________________   

Telefone do centro dialisador: __________________________________________________________   

 

Me coloco à disposição para eventuais dúvidas 

Obrigada pela atenção 

      São Paulo, _____________________________ 

 

Doutoranda Marilia Andrade Figueiredo 
Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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