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NOTAS PRELIMINARES 

 

A dissertação está apresentada no formato de artigos científicos de autoria do aluno, 

seguindo o modelo regulamentado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba. Os artigos estão compilados 

dentro da formatação exigida pelo periódico Oral surgery, oral medicine, oral 

pathology, oral radiology and endodontics, para o qual serão enviados para 

publicação após a avaliação da banca examinadora e tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

A calcificação na artéria carótida (CAC) é uma das complicações mais graves e 

frequentes que ocorre nos pacientes portadores de doença renal crônica. Nos 

últimos anos, a literatura odontológica tem alertado os cirurgiões-dentistas quanto à 

possibilidade de a radiografia panorâmica detectar essas lesões. Entretanto, pouco 

se sabe a respeito da confiabilidade desse método no diagnóstico dessas 

calcificações. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar por meio de dois 

artigos científicos a prevalência de CAC nas radiografias panorâmicas digitais (RPD) 

de doentes renais crônicos sob tratamento de hemodiálise e verificar se esse exame 

pode ser confiável no diagnóstico dessas lesões. O primeiro artigo analisou a 

prevalência das calcificações nas RPD de doentes renais crônicos e comparou esse 

resultado com os achados radiográficos de um grupo de pacientes saudáveis. A 

análise estatística pelo teste qui-quadrado revelou diferença significativa (p< 0.001) 

na prevalência dessas lesões entre os grupos avaliados, uma vez que 28% (n= 14) 

das radiografias dos pacientes que realizavam hemodiálise apresentavam imagens 

de CAC, enquanto que apenas 2% (n=1) das radiografias do grupo controle 

possuíam essas imagens. O segundo artigo verificou a confiabilidade da RDP no 

diagnóstico da CAC, comparando os resultados obtidos nesse exame com os da 

ultrassonografia (USG). Os parâmetros utilizados para essa avaliação foram a 

precisão, sensibilidade, especificidade e o valor preditivo positivo. Os resultados 

mostraram que a radiografia panorâmica foi precisa em diagnosticar 71,43% dos 

casos de CAC confirmados pela ultrassonografia, apresentando baixa sensibilidade 

(37.93%), alta especificidade (95.12%) e bom valor preditivo positivo (84.61%). Além 

disso, o teste de McNemar revelou uma diferença estatisticamente significante (p< 

0.001) entre a capacidade de diagnosticar CAC da RPD, quando comparada à USG. 

Diante do exposto, pode-se concluir que os doentes renais crônicos sob tratamento 

de hemodiálise são significativamente mais afetados por CAC do que a população 

saudável e que apesar da RPD não ser indicada como exame de escolha para 

investigação da presença de CAC, ela pode ser uma ferramenta útil no diagnóstico 

de lesões em pacientes assintomáticos. 

 

Palavras-chave: Calcificação na artéria carótida, estágio final da doença renal, 

radiografia panorâmica 
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ABSTRACT 

 

The carotid artery calcification (CAC) is one of the most serious and frequent 

complications occurring in patients with chronic kidney disease. In recent years, the 

dental literature has warned dentists about the possibility of panoramic radiography 

to detect these lesions. However, little is known about the reliability of this method in 

the diagnosis of calcifications. The objective of this study was to evaluate by means 

of two scientific articles the prevalence of CAC in digital panoramic radiographs 

(DPR) of patients with chronic kidney failure under hemodialysis treatment and see if 

this examination can be reliable in the diagnosis of these lesions. The first article 

analyzed the prevalence of calcifications in the DPR of patients with chronic kidney 

failure and compared these results with the radiographic findings of a group of 

healthy patients. Statistical analysis using chi-square test revealed a significant 

difference (p <0.001) in the prevalence of these lesions among the study groups, 

since 28% (n = 14) of the radiographs of patients on hemodialysis had pictures of 

CAC, whereas only 2% (n = 1) radiographs of the control group had these images. 

The second article verified the reliability of the DPR in the diagnosis of CAC, 

comparing the results of that examination with ultrasonography (USG). The 

parameters used for this evaluation were precision, sensitivity, specificity and positive 

predictive value. The results showed that the panoramic radiograph was 71.43% 

accurate in diagnosing cases of CAC confirmed by ultrasound, with low sensitivity 

(37.93%), high specificity (95.12%) and good positive predictive value (84.61%). In 

addition, the McNemar test revealed a statistically significant difference (p <0.001) 

between the ability of DPR to diagnose CAC compared to the USG. On the above, 

we can conclude that patients with chronic kidney failure under hemodialysis 

treatment are significantly more affected by the CAC that the healthy population and 

that despite the DPR is not indicated as test of choice to investigate the presence of 

CAC, it can be a useful tool in the diagnosis of lesions in asymptomatic patients. 

 

Key words: Carotid artery calcification, End-stage renal disease, Panoramic 

radiographs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a doença renal tem se tornado um grave problema de 

saúde pública mundial devido à sua alta prevalência, ao custo exorbitante nos 

tratamentos e à redução significativa da expectativa de vida das pessoas afetadas. 

Essa doença resulta do declínio gradual e progressivo da função dos rins associado 

à redução na taxa de filtração glomerular (BROSNAHAN, FRAER, 2010; FLORES, et 

al. 2009). 

Os principais fatores etiológicos responsáveis pela falência do sistema renal 

são atribuídos a causas endógenas, tais como distúrbios metabólicos, imunológicos, 

vasculares, congênitos ou obstruções do trato urinário; e causas exógenas, que 

podem ser exemplificadas pelos processos infecciosos (RIEGERSPERGER, 

SUNDER-PLASSMANN, 2007). 

Atualmente, existem várias modalidades de tratamento que visam evitar a 

progressão da doença renal. Porém, a definição da forma mais adequada requer a 

compreensão do estágio em que a doença se encontra, das suas possíveis 

complicações e da presença de outras enfermidades no indivíduo (MACGREGOR, 

BOAG, INNES, 2006). 

Quando o paciente atinge estágios avançados da doença, a função renal se 

deteriora ao ponto de não conseguir suprir as necessidades básicas para manter a 

vida. Nestas situações, a terapia renal substitutiva é exigida na forma de diálise e/ou 

transplante (SHARMA, PRADEEP, 2007).  

A partir desse momento, tanto a doença renal quanto sua terapia provocam 

uma série de alterações sistêmicas que interferem diretamente na qualidade de vida 

dos pacientes (CASTILLO et al., 2007). Uma das principais complicações sistêmicas 

que acometem os doentes renais sob tratamento de hemodiálise é o distúrbio no 

metabolismo mineral. Esse distúrbio geralmente é associado ao aumento 

considerável do risco de esses pacientes desenvolverem calcificações vasculares 

(KURNATOWSKA et al., 2010). 

As calcificações podem atingir a camada íntima ou média das artérias e sua 

presença confere valor prognóstico negativo independente da sua localização 

(EDDINGTON, SINHA, KALRA, 2009; TOUSSAINT, KERR, 2007). A ocorrência 

dessas lesões favorece o surgimento de algumas situações isquêmicas graves, tais 

como os acidentes vasculares encefálicos (MOE, CHEN, 2008). 
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O acidente vascular encefálico (AVE) é responsável pela morte de milhões de 

pessoas no mundo e pode ser provocado por eventos isquêmicos ou hemorrágicos. 

Os causados por hemorragia resultam da ruptura de vasos sanguíneos 

intracranianos e correspondem a 20% de todos os casos dessa doença. 

Aproximadamente 80% dos AVEs ocorrem por causa da obstrução do lúmen de um 

vaso, resultando em isquemia distal do lado da obliteração. Na maior parte dos 

casos, os acidentes isquêmicos originam-se devido à presença de calcificações na 

bifurcação da artéria carótida comum (ERTAS, SISMAN, 2011; ANDERSON et al., 

1993). 

Em geral, os pacientes portadores de calcificações nas artérias carótidas 

(CACs) são assintomáticos e seu diagnóstico só é possível através da realização de 

exames complementares. Dentre os diferentes métodos para diagnosticar as CACs, 

a angiografia é considerada o padrão-ouro. No entanto, por ser um exame invasivo, 

sua solicitação é bastante limitada. Alternativamente, a ultrassonografia (USG) surge 

como uma técnica não invasiva que apresenta resultados semelhantes à angiografia 

(ROMANO-SOUSA et al., 2009; GELEV et al., 2007; MADDEN et al., 2007). 

Entretanto, esse exame não é realizado de forma rotineira nos consultórios médicos.  

Nos últimos anos, a literatura odontológica tem alertado os cirurgiões 

dentistas quanto à possibilidade de a radiografia panorâmica (RP) detectar CAC 

(ERTAS, SISMAN, 2011; JOHANSSON et al., 2011; GOKCE et al., 2008; UTHMAN, 

AL-SAFFAR, 2008; FRIEDLANDER, GRATT, 1994). Radiograficamente, essas 

lesões aparecem como uma massa radiopaca nodular ou como nódulos lineares 

verticais difusos sobrepostos ao tecido mole pré-vertebral, na região inferior do 

ângulo da mandíbula e acima ou abaixo do osso hióide (POMPRASERTSUK-

DAMRONGSRI et al., 2009; MUPPARAPU, KIM, 2007). 

Assim, um exame odontológico de rotina poderia contribuir para a prevenção 

dos AVEs. No entanto, pouco se sabe a respeito da confiabilidade desse método no 

diagnóstico das CACs. Neste sentido, justifica-se a realização de estudos que 

investiguem a ocorrência de CAC em RP de pacientes portadores de doença renal 

crônica submetidos à diálise. Como também, faz-se necessário analisar o grau de 

precisão, sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo desse exame 

radiográfico no diagnóstico de CACs. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar por meio de dois 

artigos científicos a prevalência de CAC em radiografias panorâmicas digitais de 
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doentes renais crônicos sob tratamento de hemodiálise e verificar se esse exame 

pode ser confiável no diagnóstico dessas lesões.  
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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo verificou a prevalência de calcificações na artéria 

carótida (CAC) em radiografias panorâmicas digitais (RPD) de pacientes portadores 

de doença renal crônica submetidos à hemodiálise e comparou esse resultado com 

o observado no grupo de pacientes saudáveis.  

Metodologia: foram avaliadas 100 RPDs de pacientes atendidos pelo Serviço de 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, sendo que 50 radiografias 

pertenciam ao grupo dos doentes renais crônicos (GI) e 50 ao grupo controle (GII). 

Cada grupo era formado por 25 homens e 25 mulheres, com idade entre 18-60 anos.  

As RPDs foram examinadas por um profissional experiente, que investigou a 

presença de imagens sugestivas de CAC. Todos os pacientes que 

radiograficamente apresentavam essa lesão foram encaminhados para a realização 

do exame de ultrassonografia. 

Resultados: as CACs foram encontradas nas radiografias de 15 pacientes. Os 

sonogramas confirmaram a presença das lesões detectadas pelas radiografias 

panorâmicas e apenas um caso foi registrado como sendo falso-positivo. Dos 15 

indivíduos portadores de CAC, 14 pertenciam ao GI e um ao GII. Esse resultado 

revelou que existe diferença estatisticamente significativamente (p< 0.001) na 

quantidade de pessoas afetadas entre os grupos avaliados. Além disso, foi visto que 

a média de idade dos pacientes afetados por CAC (49.33 ±7.46) foi 

significativamente (p= 0.002) maior do que a dos pacientes que não apresentavam 

essa lesão (39.61 ±11.09). 

Conclusão: a RPD foi capaz de detectar CAC em pacientes assintomáticos e a 

prevalência dessas lesões foi significativamente maior em portadores de doença 

renal crônica submetidos à hemodiálise do que em pessoas saudáveis.   
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ABSTRACT 

Objective: This study verified the prevalence of carotid artery calcification (CAC) on 

digital panoramic radiographs (DPR) of patients with chronic kidney disease on 

hemodialysis and compared this result with that seen in the group of healthy patients. 

Methodology: A total of 100 DPRs of patients seen by the Dentistry Service of the 

Federal University of Paraíba, and that 50 radiographs belonged to the group of 

patients with chronic renal failure (GI) and 50 to the control group (GII). Each group 

consisted of 25 men and 25 women, aged between 18-60 years. The DPRs were 

examined by an experienced professional, who investigated the presence of images 

suggestive of CAC. All patients had radiographically this lesion were referred to the 

examination of ultrasonography. 

Results: CACs were found on radiographs of 15 patients. Sonograms confirmed the 

presence of lesions detected by panoramic radiographs and only one case was 

reported as false positive. Of the 15 individuals with CAC, 14 belonged to GI and one 

to GII. This result showed that there was statistically significantly (p <0.001) in the 

number of people affected between the groups. Moreover, it was seen that the 

average age of patients affected by CAC (49.33 ± 7.46) was significantly (p = 0.002) 

higher than that of patients without this injury (39.61 ± 11.09). 

Conclusion: The DPR was able to detect CAC in asymptomatic patients and the 

prevalence of these lesions was significantly higher in patients with chronic kidney 

disease on hemodialysis than in healthy people. 
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INTRODUÇÃO 

  

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença grave, causada por 

interrupção do suprimento sanguíneo no encéfalo decorrente de hemorragia ou 

isquemia. Estima-se que aproximadamente 80% de todos os AVEs sejam de 

natureza isquêmica, e que boa parte deles esteja relacionada à presença de 

calcificações na artéria carótida (CAC).1,2 

 As artérias carótidas comuns são os principais vasos responsáveis pela 

irrigação da região de cabeça e pescoço. Cada artéria comum bifurca-se em 

carótida interna e externa, frequentemente na altura da terceira (C3) e quarta (C4) 

vértebras cervicais.3 A presença de calcificações nessa região pode resultar em 

obstrução parcial ou total do vaso, aumentando consideravelmente as chances de o 

paciente sofrer um AVE.4,5  

Classicamente, uma série de fatores estão relacionados ao risco aumentado 

de os pacientes desenvolverem CAC, dentre os quais podemos destacar a 

obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, hábitos alimentares inadequados, avanço 

da idade, fumo, alcoolismo e a terapia anti-neoplásica.6 Além disso, alguns autores 

sugerem que a doença renal crônica também representa um importante fator de 

risco para o desenvolvimento de CAC, uma vez que esse grupo de pacientes é mais 

susceptível a desenvolver calcificações vasculares.7-9 

Por serem calcificadas, essas lesões podem ser observadas em radiografias 

que envolvem a região dos vasos afetados. Na radiografia panorâmica (RP), as 

CACs aparecem como uma massa nodular radiopaca ou como vários nódulos 

lineares verticais difusos, localizados frequentemente próximo as vértebras cervicais, 

ao nível da junção intervertebral C3-C4.10-14 
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A importância clínica desse achado radiográfico é tanta que as 

recomendações atuais propõem que os pacientes diagnosticados com imagens 

compatíveis de CACs sejam imediatamente encaminhados para uma avaliação 

médica.15 Adotando essa atitude, o cirurgião-dentista poderia contribuir para a 

prevenção do AVE. Nesse contexto, diversos estudos odontológicos relataram a 

análise de imagens sugestivas de CACs em RPs da população em geral.5,6,16-19 No 

entanto, são escassos os trabalhos que investigaram a prevalência dessas 

calcificações em pacientes que realizam hemodiálise. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de CAC nas 

radiografias panorâmicas digitais (RPD) de pacientes portadores de doença renal 

crônica submetidos à hemodiálise, quando comparados a um grupo de pacientes 

saudáveis.  

 

METODOLOGIA 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa-PB sob protocolo de número 

467/10 (Anexo 1). Foram convidados a participar da pesquisa todos os pacientes 

que procuraram o serviço de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba no 

período de janeiro a novembro de 2011 e realizaram a RPD como exame 

complementar para o planejamento do tratamento de reabilitação oral. Aqueles que 

concordaram em participar voluntariamente desse projeto, autorizaram a utilização 

dos dados através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1).   

Os pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão foram distribuídos 

em dois grupos. Participaram do primeiro grupo (GI) 50 portadores de doença renal 
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crônica (25 homens e 25 mulheres) submetidos ao tratamento de hemodiálise há 

pelo menos um ano e com idade entre 18 e 60 anos. O grupo controle (GII) foi 

composto por 50 indivíduos saudáveis (25 homens e 25 mulheres) com a mesma 

faixa etária do grupo dos doentes renais. Com intuito de limitar os possíveis vieses, 

não participaram desse estudo os pacientes que apresentassem outra condição de 

saúde que pudesse influenciar no desenvolvimento de CAC. Assim, foram excluídos 

os pacientes com história conhecida de doença vascular grave, diabéticos, 

fumantes, etilistas, portadores do vírus da imunodeficiência adquirida ou da hepatite 

e aqueles que estivessem submetidos terapia anti-neoplásica. 

 Durante a consulta inicial também foi avaliado o Índice de Massa Corporal 

(IMC) de cada paciente (Apêndice 2), sendo excluídos do estudo os pacientes 

considerados obesos. O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pelo valor 

correspondente ao quadrado da sua altura. Com base nesse índice são 

considerados obesos os pacientes que apresentam o IMC maior que 30 kg/m2.20 

Todas as RPDs utilizadas nesse trabalho foram realizadas pelo aparelho 

Kodak 9000C 3D (Carestream Health, Rochester, New York, USA), operado numa 

faixa de 64-74 kV, 8-10 mA e com tempo de exposição variando entre 13-15.1 

segundos, dependendo do tamanho do paciente. Após a sua obtenção, as imagens 

foram armazenadas no formato Tagged image file format (TIFF), sem compressão, 

com uma resolução média de 2700 x 1530 pixels, em um console que estava ligado 

ao aparelho radiográfico. Posteriormente, essas imagens foram analisadas por um 

radiologista, no modo de “tela cheia”, utilizando um monitor de LCD AOC 22” 

Widescreen com resolução máxima de 1680 x 1050. Durante a avaliação das 

imagens foi permitido o ajuste do seu contraste, brilho e ampliação, até que a 

observação fosse a melhor possível.  
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A presença de nódulos radiopacos na região de tecido mole, adjacente as 

vértebras cervicais C3 e C4, foi considerada imagem sugestiva de CAC (Figura 1). 

Além disso, foi realizado diagnóstico diferencial com estruturas anatômicas ou 

patologias que pudessem estar presentes na área avaliada. Durante a análise das 

radiografias, foi registrada a uni ou bilateralidade das imagens de CAC. 

Para confirmação dos achados radiográficos, os pacientes que apresentavam 

imagens sugestivas de CACs foram encaminhados para ultrassonografia (USG) 

carotídea com Doppler colorido. As USGs foram realizadas por um médico 

radiologista experiente, utilizando o aparelho Medison SonoAce X8 (Medison, 

Korea), operado pelo transdutor linear (7-10 MHz).   

Os dados obtidos nos exames foram organizados e submetidos à análise 

estatística, com nível de significância de 5% (p< 0.05). O teste t-student foi 

empregado para comparar se existia diferença entre o período de tempo que os 

grupos estão expostos a uma determinada situação (exemplo: idade) em relação a 

uma variável estudada (exemplo: gênero). Para verificar se havia relação entre duas 

variáveis (gênero versus presença de calcificação ou grupos versus presença de 

calcificação) foi utilizado o teste qui-quadrado (χ2). 

 

RESULTADOS 

  

Cada grupo foi constituído por 25 homens e 25 mulheres, com uma média de 

idade de 40.78 (±12.25) anos para os participantes do GI (doentes renais crônicos) e 

de 41.36 (±10.05) anos para os membros GII (controle). Em relação ao gênero, os 

homens apresentaram uma média de idade de 42.80 (±10.87) anos e as mulheres 

de 40.68 (±11.08). A análise estatística desses dados revelou que não existe 
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diferença estatisticamente significante entre a média de idade dos indivíduos dos 

dois grupos avaliados (p= 0.796) e nem dessa quando comparada entre os gêneros 

dos participantes deste trabalho  (p= 0.336). 

Dentre todos os pacientes avaliados radiograficamente (n=100), 15% (n= 15) 

dos indivíduos apresentaram CACs, sendo nove pessoas do gênero masculino e 

seis do feminino. No entanto, o teste qui-quadrado mostrou que não existe relação 

(p= 0.401) entre a presença de calcificações e o gênero dos pacientes estudados 

(Tabela 1).  

Relacionando-se a média de idade dos participantes do estudo com a 

presença de CAC na RPD, foi verificado que os pacientes que apresentavam CACs 

tinham uma média de idade de 49.33 (±7.46) anos, enquanto os pacientes não 

afetados possuíam uma média de idade 39.61 anos (±11.09). Essa diferença foi 

estatisticamente significativamente (Tabela 2). 

A análise das RPDs dos doentes renais crônicos (n=50) revelou que 28% (n= 

14) dos pacientes apresentavam imagens sugestivas de CACs. No grupo controle, 

composto por indivíduos saudáveis (n=50), essas calcificações foram encontradas 

em apenas 2% (n= 1) das radiografias. Comparando os grupos avaliados, verificou-

se uma diferença estatisticamente significante (p< 0.001) na prevalência de CAC, 

sendo os doentes renais crônicos o grupo de indivíduos mais afetados por essas 

lesões (Tabela 3). 

Em relação ao lado mais afetado, foi observado que a maioria dos pacientes 

(n=9) apresentava lesões localizadas apenas no lado direito das radiografias, 

enquanto que seis pacientes apresentavam calcificações bilaterais. 

 A média de tempo que os pacientes estavam submetidos ao tratamento de 

hemodiálise foi de 6.02 anos (±4.26). Relacionando o tempo de hemodiálise com a 



23 
 

presença de CAC na RPD, foi observado que os pacientes que apresentavam CACs 

estavam submetidos ao tratamento hemodiálise a 6.00 (±3.44) anos e os não 

portadores de CAC a 6.03 (±4.59) anos. Dessa forma, não foi verificada diferença 

estatisticamente significante (p= 0.984) entre o tempo de tratamento dos grupos 

avaliados (Tabela 2).  

Todos os pacientes que apresentaram imagens de CAC na RPD (n= 15) 

foram encaminhados para a realização da USG. Desses, dez (66.67%) pacientes 

compareceram para a realização do exame. Os sonogramas confirmaram a 

presença de CAC no local indicado pela radiografia em nove pacientes (90%) e 

apenas um caso foi tido como falso-positivo.  

 

DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos, a RP tem sido relatada como uma ferramenta que pode 

auxiliar na identificação de CAC.1 A presença de imagens sugestivas dessas lesões 

merece atenção especial, pois elas representam um risco aumentado de os 

pacientes desenvolverem complicações cerebrovasculares.21-23 Em geral, os estudos 

apontam que as CACs são detectadas em uma frequência de 0.5 a 6% de todas as 

RP de pacientes adultos.5,6,18,19,24  

Entretanto, em alguns grupos de pacientes, esses achados são mais 

frequentemente observados. Pesquisas realizadas com portadores de doenças 

sistêmicas revelaram alta prevalência das calcificações nas RPs desses indivíduos.8-

10,16,17,25 Nos doentes renais crônicos, a maior incidência de calcificações detectadas 

em RPs foi relatada por Gokce et al.9 que observaram essas lesões em 27.4% dos 

indivíduos tratados por diálise periotenal.   
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Além desse, outros estudos avaliaram a prevalência de CAC em RPs de 

doentes renais crônicos submetidos ao tratamento de hemodiálise. Kansu et al.25 

encontraram calcificações em 17.6% das radiografias desse grupo de indivíduos e 

em apenas 3% das radiografias dos pacientes do grupo controle. Em conclusão, os 

autores afirmaram que existe diferença estatisticamente significante entre a 

prevalência de CAC de pacientes que realizam hemodiálise e de indivíduos 

saudáveis. Essa taxa elevada de calcificações detectadas radiograficamente foi 

novamente observada em pacientes tratados com hemodiálise por Kansu et al.8  

Concordando com a alta prevalência relatada na literatura, o presente 

trabalho verificou que 28% das RPDs dos pacientes que realizavam hemodiálise 

apresentavam imagens de CACs. Enquanto isso, apenas 2% dos pacientes do 

grupo controle apresentavam imagens sugestivas de calcificação. Comparando 

estatisticamente esses grupos, percebe-se que os doentes renais foram 

significativamente mais afetados por calcificações do que o grupo controle, 

composto por indivíduos saudáveis que apresentavam mesma faixa etária. 

De acordo com Schiffrin, Lipman, Mann26 essa grande quantidade de 

calcificações vasculares encontrada nos doentes renais crônicos ocorre devido a 

uma série alterações metabólicas presentes nesses pacientes, que resultam na 

formação de fatores ativadores de calcificação. Além disso, Gokce et al.9 sugerem 

que o risco de os doentes renais desenvolverem calcificações arteriais parece 

aumentar com o avanço da idade e do tempo que os pacientes realizam diálise. No 

presente estudo, foi observado que os pacientes portadores de CACs apresentavam 

uma média de idade significativamente mais elevada do que os pacientes sem 

calcificações. Entretanto, essa diferença não foi verificada quando avaliado o tempo 

que os pacientes estavam submetidos à hemodiálise. 
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Em relação ao sexo dos pacientes afetados por CAC, foi observado que a 

maioria deles era do gênero masculino, porém sem diferença estatisticamente 

significante da quantidade de pacientes do gênero feminino. Dados semelhantes 

foram relatados por Uthman e Al-Saffar17, Horsley et al.27, Beckstrom et al.28, 

Friedlander et al.29 Discordando desses trabalhos, Ertas e Sisman1, Tamura et al.6, 

Gokce et al.9, Christou et al.30 relataram uma maior frequência de CAC em pacientes 

do gênero feminino. Assim, parece não haver relação entre a predisposição de 

desenvolver calcificações e o gênero dos pacientes.  

Todas as pessoas diagnosticadas (n= 15) com CACs foram encaminhadas 

para a realização da USG com Doppler colorido. Entre aqueles que realizaram o 

exame (n= 10), os sonogramas confirmaram a presença das lesões detectadas 

pelas RPDs em nove pacientes e apenas um caso foi registrado como sendo falso-

positivo. Esse resultado reforça a utilidade da RP na identificação de CAC. 

Diante do exposto, pode-se concluir que a prevalência de CAC é 

significativamente maior em pacientes portadores de doença renal crônica 

submetidos à hemodiálise do que em pacientes saudáveis.  

Além disso, os resultados encontrados permitem afirmar que a radiografia 

panorâmica digital foi capaz de detectar CAC em pacientes assintomáticos. Assim, o 

cirurgião dentista deve ficar atento na identificação radiográfica dessas lesões, como 

forma de contribuir para a prevenção do AVE. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição dos achados radiográficos de CAC em relação ao gênero. 

 Imagem de CAC na RPD   

 

 
 

Presente Ausente Total p* 

n n n  

Gênero 

Masculino 9 41 50 0.401 

Feminino 6 44 50  

Total 15 85 100  

*Teste χ2 

 

Tabela 2 - Média de idade e do tempo que os pacientes estavam submetidos a 

hemodiálise nos indivíduos que apresentavam ou não CACs. 

 Pacientes com CAC Pacientes sem CAC  

 (n= 15) (n= 85) Valor de p* 

Idade (anos) 49.33 ± 7.46** 39.61 ± 11.09 0.002 

Tempo de 

hemodiálise (anos) 
6.00 ± 3.44 6.03 ± 4.59 0.984 

*Teste t-student 

**Os dados estão expressos em média ± desvio-padrão  

 

Tabela 3 - Distribuição dos achados radiográficos de CAC em relação aos grupos 

avaliados. 

 Imagem de CAC na RPD   

 

 
 

Presente Ausente Total p* 

n n n  

Grupos 

GI 14 36 50  

GII 01 49 50 < 0.001 

Total 15 85 100  

*Teste χ2 
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ILUSTRAÇÕES 
 
 
Figura 01: Imagem sugestiva de CAC detectada através da RPD. 
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi verificar a confiabilidade da radiografia 

panorâmica digital (RPD) no diagnóstico de calcificações na artéria carótida (CAC).  

Metodologia: Trinta e cinco pacientes de alto risco para o desenvolvimento de CAC 

que tinham a RPD foram encaminhados para realização do exame de 

ultrassonografia (USG).  Assim, um total de 70 artérias foram avaliadas pelos dois 

exames. Os principais parâmetros utilizados para avaliar a confiabilidade da 

radiografia panorâmica no diagnóstico de CAC foram a precisão, sensibilidade, 

especificidade e o valor preditivo positivo (VPP) desse método quando comparado à 

USG. Além disso, o teste de McNemar foi utilizado para verificar se existia diferença 

estatisticamente significante entre a RPD e USG no diagnóstico de CAC. 

Resultados: de acordo com a USG um total de 17 (48.57%) pacientes apresentavam 

CACs. Esses indivíduos apresentavam um total de 29 (41.43%) artérias carótidas 

atingidas por calcificações. O exame radiográfico foi preciso em acertar 71.43% 

(n=50) dos casos avaliados. O grau de sensibilidade desse método foi de 37.93%, 

especificidade de 95.12% e o VPP de 84.61%. Além disso, foi verificada uma 

diferença estatisticamente significante (p< 0.001) entre os exames avaliados na 

capacidade de diagnosticar CAC. 

Conclusão: Os valores encontrados sugerem que a RPD apresenta alta 

especificidade, moderada precisão e baixa sensibilidade. Assim, essa radiografia 

não deve ser indicada como exame de escolha para investigação da presença de 

CAC. Apesar disso, o bom VPP apresentado pela RPD, permite afirmar que esta é 

uma ferramenta útil no diagnóstico dessas lesões em pacientes assintomáticos. 
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ABSTRACT 

Objective: The objective of this study was to verify the reliability of digital panoramic 

radiography (DPR) in the diagnosis of carotid artery calcification (CAC). 

Methodology: Thirty-five patients at high risk for the development of CAC that had 

been the DPR were referred for examination during ultrasonography (USG). Thus, a 

total of 70 arteries were assessed by two tests. The main parameters used to 

evaluate the reliability of panoramic radiography in the diagnosis of CAC were 

precision, sensitivity, specificity and positive predictive value (PPV) of this method 

when compared to USG. In addition, the McNemar test was used to verify whether 

there was a statistically significant difference between the DPO and USG in the 

diagnosis of CAC. 

Results: According to the USG a total of 17 (48.57%) patients had CAC. These 

individuals had a total of 29 (41.43%) carotid arteries affected by calcifications. 

Radiographic examination was accurate to hit 71.43% (n = 50) of cases evaluated. 

The degree of sensitivity of this method was 37.93%, 95.12% specificity and PPV of 

84.61%. In addition, there was a statistically significant difference (p <0.001) between 

the tests assessed the capacity to diagnose CAC. 

Conclusion: The values founded suggest that the DPR has high specificity, moderate 

precision and low sensitivity. Thus, this radiography should not be indicated as test of 

choice to investigate the presence of CAC. Nevertheless, the good PPV presented 

by DPR, lets say that it is a useful tool in the diagnosis of these lesions in 

asymptomatic patients. 
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INTRODUÇÃO 

 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, de origem multifatorial, 

caracterizada por espessamento ou perda de elasticidade das paredes das artérias, 

muitas vezes associada à presença de ateromas. Os ateromas são placas 

calcificadas formadas a partir do acúmulo de lipídeos ou tecido fibroso nos vasos 

sanguíneos.1-3 Quando as artérias carótidas são afetadas por ateromas, ocorre uma 

estenose no lúmen do vaso, aumentando consideravelmente o risco de os pacientes 

desenvolverem acidentes vasculares encefálicos (AVE).4  

Estima-se que o AVE seja a terceira causa de morte na maioria dos países do 

mundo.5 Além disso, é um dos principais motivos de incapacidade física a longo 

prazo. Assim, pode ser considerado significativo problema de saúde pública, devido 

não só à sua incidência, mas também aos elevados custos envolvidos na 

reabilitação física e psicológica dos pacientes.6 

Diante desse problema, todas as medidas adotadas para prevenir a 

aterosclerose, e os métodos que possibilitem o seu diagnóstico precoce em 

pacientes com risco aumentado de sofrer AVE, constituem a principal arma para 

diminuir a prevalência desta enfermidade. 

Atualmente, a ultrassonografia (USG) carotídea é o exame não-invasivo 

utilizado como padrão-ouro para o diagnóstico de calcificações na artéria carótida 

(CAC).7,8 No entanto, esse exame não é realizado de forma rotineira em pacientes 

com risco de desenvolver calcificações vasculares. Desta forma, exames realizados 

com maior frequência nesses pacientes e que possam contribuir para o diagnóstico 

inicial de CACs, são importantes fontes de informações que podem salvar vidas. 
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Nesse contexto, vários estudos relatam que as CACs podem ser detectadas 

em radiografias panorâmicas (RP)4,9-14. Na prática odontológica, a RP destaca-se 

como um exame de rotina que fornece ampla cobertura anatômica em uma só 

imagem. 

Radiograficamente, as imagens sugestivas de ateromas na artéria carótida 

aparecem como uma massa nodular radiopaca ou como vários nódulos lineares 

verticais difusos, localizados frequentemente próximos as vértebras cervicais, ao 

nível da junção intervertebral C3-C4.15-18 Apesar da relevância clínica desse achado 

radiográfico, a maior parte dos trabalhos científicos buscou apenas avaliar a 

prevalência de CAC da população em geral e poucas pesquisas investigaram o 

quanto esse exame pode ser confiável no diagnóstico dessas lesões. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a confiabilidade da 

radiografia panorâmica digital (RPD) no diagnóstico de CAC.  

  

METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, João Pessoa-PB sob protocolo de número 

467/10 (Anexo 1). O universo dessa pesquisa foi composto por todos os indivíduos 

portadores de doença renal crônica, submetidos à hemodiálise em centros de 

referência de Nefrologia da cidade de João Pessoa – PB que procuraram o serviço 

de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba no período de janeiro a 

novembro de 2011. Foram incluídos nesse trabalho os pacientes que durante a 

consulta inicial, necessitaram da solicitação de uma radiografia panorâmica digital 

para o planejamento do tratamento de reabilitação oral. Aqueles que concordaram 
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em participar voluntariamente desse projeto assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

Optou-se por trabalhar com indivíduos portadores de doença renal crônica 

pelo fato de a CAC ser uma das complicações mais graves e frequentes nesse 

grupo de pacientes.19 Isso acontece porque as alterações metabólicas presentes nos 

doentes renais crônicos produzem um aumento da quantidade de fatores ativadores 

de calcificação, resultando na formação de maior número de calcificações 

vasculares.20 

Ao final do período de coleta de dados, foram obtidas 50 radiografias 

panorâmicas digitais de pacientes nefropatas submetidos à hemodiálise há pelos 

menos um ano, com idade entre 18 e 60 anos. Todas as RPDs utilizadas nesse 

trabalho foram realizadas pelo aparelho Kodak 9000C 3D (Carestream Health, 

Rochester, New York, USA), operado numa faixa de 64-74 kV, 8-10 mA e com 

tempo de exposição variando entre 13-15.1 segundos, dependendo do tamanho do 

paciente. Após a sua obtenção, as imagens foram armazenadas no formato TIFF 

(sem compressão), com uma resolução média de 2700 x 1530 pixels, em um 

console que estava ligado ao aparelho radiográfico. Posteriormente, os arquivos 

foram analisados por um radiologista, no modo de “tela cheia”, utilizando um monitor 

de LCD AOC 22” Widescreen com resolução máxima de 1680 x 1050. A avaliação 

das radiografias foi realizada em um ambiente com luminosidade adequada, sendo 

permitido o ajuste de contraste, brilho e ampliação das imagens pelo pesquisador, 

até que a observação fosse a melhor possível. 

A presença de nódulos radiopacos na região de tecido mole, adjacente as 

vértebras cervicais C3 e C4, foi considerada imagem sugestiva de CAC (Figura 1). 

Além disso, foi realizado diagnóstico diferencial com estruturas anatômicas ou 
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patologias que pudessem estar presentes na área avaliada. Durante a análise das 

radiografias, foi registrada a uni ou bilateralidade das imagens de CAC. 

Após a execução das RPDs, os 50 pacientes foram convidados a realizarem a 

USG carotídea, porém 15 pessoas não retornaram e foram excluídas do estudo. 

Esse exame foi utilizado para confirmar a presença de CAC, sendo realizado 

bilateralmente e buscando visualizar a artéria carótida comum, artéria carótida 

interna e externa (Figura 2). A USG foi realizada por um médico radiologista 

experiente, utilizando o aparelho Medison SonoAce X8 (Medison, Korea), operado 

pelo transdutor linear (7-10 MHz). Os sonogramas foram observados em escalas de 

cinza, seguido da aplicação do Doppler Colorido. Foram consideradas imagens de 

ateromas aquelas estruturas que apresentavam sinal hiperecóico, com sombra 

acústica distal nos vasos examinados. O radiologista responsável por esse exame 

não sabia das conclusões obtidas na radiografia panorâmica. 

Posteriormente, foi avaliado o grau de estenose provocado pelas CACs. As 

estenoses foram classificadas de acordo com os critérios da North American 

Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial21 em não hemodinamicamente 

significativa (obstrução < 50%) e hemodinamicamente significativa (obstrução > 

50%), sendo considerados portadores de estenoses críticas aqueles pacientes que 

apresentassem obstrução superior a 70% do lúmen vaso.   

Os dados obtidos nos exames foram organizados e submetidos à análise 

estatística. Os principais parâmetros utilizados para avaliar a confiabilidade da RPD 

no diagnóstico de CAC foram a precisão, sensibilidade, especificidade e o valor 

preditivo positivo (VPP) desse método quando comparado a USG. Isso porque a 

sensibilidade de um exame se concentra em identificar indivíduos que tem a doença 

(CAC diagnosticada pela USG) e são positivos no método avaliado (RPD). A 
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especificidade busca identificar indivíduos que não tem a doença e são negativos no 

método avaliado. Já a precisão de um exame, registra os indivíduos que foram 

corretamente diagnosticados (verdadeiros positivos e negativos), dentre todos os 

avaliados. Por fim, o VPP avalia a proporção de verdadeiros positivos da radiografia 

(confirmados pela USG) entre todos os pacientes que foram julgados como positivos 

por esse método. Os parâmetros citados são expressos em percentual, que varia de 

0 a 100, dependendo dos resultados encontrados. 

Além disso, também foi verificado se existia diferença estatisticamente 

significante entre a RPD e USG no diagnóstico de CACs. Para essa avaliação, foi 

utilizado o teste de McNemar, com nível de significância de 5% (p< 0.05). 

 

RESULTADOS  

 

 Participaram desse estudo 35 doentes renais crônicos que realizaram tanto a 

RPD quanto a USG. Entre esses pacientes, 18 (51.43%) pertenciam ao gênero 

masculino e 17 (48.57%) ao feminino. A média de idade deles foi de 41.17 (±10.99) 

anos e a média de tempo a que estavam submetidos ao tratamento de hemodiálise 

foi de 6.06 (±4.02) anos. Cada paciente foi examinado bilateralmente, resultando 

numa amostra final de 70 artérias avaliadas.  

A USG revelou que 17 pacientes (48.57%) apresentavam CAC, sendo 10 

(58.82%) do gênero masculino e 7 (41.18%) do feminino. Desses indivíduos, 12 

(70.59%) apresentavam lesões localizadas bilateralmente, enquanto 5 (29.41%) 

pacientes apresentavam calcificações unilaterais (quatro localizadas no lado direito e 

uma no lado esquerdo). Assim, um total de 29 (41.43%) artérias carótidas 
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apresentaram calcificações. Estas calcificações provocaram estenose 

hemodinamicamente significativa em apenas uma (3.45%) artéria avaliada. 

Os achados radiográficos mostraram que nove pacientes (25.71%) 

apresentavam imagens sugestivas de CACs, sendo que em cinco indivíduos essas 

lesões estavam localizadas apenas no lado direito e em quatro pacientes as 

calcificações ocorriam bilateralmente. Com isso, um total de 13 artérias (18.57%) 

foram radiograficamente julgadas como afetadas por CAC. 

   Comparando os resultados encontrados na RPD com os apresentados pela 

USG, foi observado que das 29 CACs detectadas pela USG, apenas 11 (37.93%) 

foram corretamente diagnosticadas no exame radiográfico, resultando em um baixo 

nível de sensibilidade do método avaliado. Por outro lado, das 13 artérias portadoras 

de imagem de calcificação na radiografia, um total de 84.61% (n= 11) delas foram 

confirmadas pelos sonogramas, o que demonstra um bom valor preditivo positivo. 

Também foi observado pela USG que 41 artérias não apresentavam calcificações. 

Dessas, 39 (95.12%) foram julgadas como livres de CACs pelo exame radiográfico, 

expressando uma alta especificidade do método avaliado. Por fim, foi verificada uma 

diferença estatisticamente significante (p< 0.001) entre os exames avaliados na 

capacidade de diagnosticar CACs (Tabela 1). 

Diante desses dados, pode-se afirmar que o exame radiográfico foi preciso 

em acertar 71.43% (n=50) dos casos avaliados. O grau de sensibilidade desse 

método foi de 37.93%, especificidade de 95.12% e o VPP de 84.61% (Tabela 2).  
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DISCUSSÃO 

 

  A presença de ateromas nas artérias carótidas de indivíduos 

neurologicamente assintomáticos é frequentemente associada ao desenvolvimento 

futuro de doenças cerebrovasculares.22 Infelizmente, em muitas situações o 

diagnóstico dessas lesões é realizado tardiamente e a primeira manifestação clínica 

que ocorre nos pacientes afetados por CAC é o AVE.23 A realização rotineira de 

exames na região de cabeça e pescoço, que pudessem auxiliar no diagnóstico das 

CAC na fase inicial de seu desenvolvimento, seria uma forma de prevenir essa grave 

manifestação.  De acordo com Mupparapu e Kim24, um exame radiográfico bastante 

utilizado na prática odontológica, que envolve a região das artérias carótidas e que 

frequentemente tem sido relatado como método que pode detectar CAC é a RP.  

Porém, para a realização de um correto diagnóstico, o profissional 

responsável pela análise da imagem radiográfica deve ser capaz de identificar as 

estruturas anatômicas e as calcificações patológicas de tecidos moles presentes na 

região de cabeça e pescoço que fazem diagnóstico diferencial com as CACs. As 

principais radiopacidades que podem ser confundidas com as CACs durante a 

observação da imagem são os nódulos linfáticos calcificados, sialolitos, flebólitos, 

osso hióide, calcificações nos ligamentos estilóide e estilo mandibular, bem como 

das cartilagens tritícea, cricóide e tireóidea.11,25,26 

 A importância clínica desse achado radiográfico é tanta, que a literatura 

odontológica tem recomendado que pacientes portadores de imagens sugestivas de 

CACs sejam encaminhados para avaliação cardiovascular.13,27,28 No entanto, antes 

de optar por submeter o paciente a um médico, o dentista deve considerar a 

precisão, sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo do exame 
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radiográfico em relação ao diagnóstico das CACs. Esses parâmetros determinam o 

quanto esse exame pode ser confiável no diagnóstico das calcificações. 

 Nos últimos anos, os poucos trabalhos publicados na literatura tem 

demonstrado uma grande variação da confiabilidade do uso da RP para o 

diagnóstico de CAC. Ertas e Sisman9, buscando avaliar esse grau de confiabilidade, 

compararam os achados da RPD com os observados pela USG e relataram que a 

radiografia foi precisa na detecção das lesões em 82% dos casos, apresentando um 

alto grau de sensibilidade (71%) e especificidade (87%) para o diagnóstico de CAC. 

Entretanto, resultados diferentes foram relatados por Madden et al.7, que 

compararam os dados obtidos na RP com a USG e observaram que o exame 

radiográfico apesar de ter alta especificidade (87.5%) e bom valor preditivo positivo 

(78.7%), apresenta baixa sensibilidade (31.1%) no diagnóstico das CAC.  

Com outra metodologia de trabalho, Yoon et al.29 compararam os resultados 

obtidos entre RP e a tomografia. Esses autores afirmaram que a radiografia foi 

precisa no diagnóstico das CAC em 62.3% dos casos, apresentando um grau de 

sensibilidade de 22.2%, especificidade de 90% e valor preditivo positivo de 60.6%. 

Eles concluíram que a RP apresenta uma moderada capacidade de detectar CAC. 

 O presente estudo encontrou resultados próximos aos descritos por esses 

últimos autores, sendo verificado que a RPD foi precisa em diagnosticar 71.43% dos 

casos de CACs avaliados, apresentando baixa sensibilidade (37.93%), alta 

especificidade (95.12%) e um bom valor preditivo positivo (84.61%). De acordo com 

Almong e colaboradores30, essa baixa sensibilidade do método radiográfico está 

provavelmente mais relacionada ao nível de calcificação de algumas placas 

ateroscleróticas, do que ao fato de o exame não ter sido corretamente executado. 
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Apesar do baixo grau de sensibilidade da RPD verificado neste estudo, esse 

método apresentou um bom VPP (84.61%) no diagnóstico das CACs, o que 

demonstra seu potencial em detectar essas lesões. Além disso, vale salientar que 

96.55% das artérias avaliadas não apresentavam estenose hemodinamicamente 

significativa. Ou seja, a radiografia não registrou apenas lesões em estágios 

avançados de obstrução do vaso sanguíneo.  

Os resultados desse trabalho revelaram ainda uma diferença estatisticamente 

significante (p< 0.001) entre a capacidade de diagnosticar CAC da RPD, quando 

comparada à USG. Desse modo, pode-se afirmar que não houve alto índice de 

concordância entre esses dois métodos no diagnóstico das CACs. Esse resultado foi 

diferente do relatado por Romano-Sousa et al.4, que encontraram um alto nível de 

concordância desses exames nesse tipo de avaliação 

Diante do exposto, pode-se concluir que a RPD apresenta moderada 

precisão, alta especificidade e baixa sensibilidade no diagnóstico das CACs. Além 

disso, seus resultados foram significativamente diferentes dos encontrados pela 

USG no diagnóstico dessas lesões. Assim, ela não deve ser indicada como exame 

de excelência para a investigação da presença desse tipo de calcificação.  

No entanto, o bom VPP demonstrado pela RPD para o diagnóstico de CAC, 

permite afirmar que esse exame pode contribuir na detecção dessas lesões em 

pacientes assintomáticos, fornecendo informações que podem salvar vidas. 

Desta forma, os autores desse trabalho concordam com a idéia de que os 

pacientes que apresentam imagens sugestivas de CAC na radiografia RPD devem 

ser encaminhados para avaliação médica especializada. 
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TABELAS 

 

 

Tabela 1: Comparação entre os achados radiográficos e ultrassonográficos no 

diagnóstico de CACs. 

 USG   

  

Presença de 

CAC 

Ausência de 

CAC 
Total p* 

n n n  

 

RPD 

     

Presença 

de CAC 
11 2 13 

 

< 0.001 

Ausência 

de CAC 
18 39 57  

Total 29 41 70  

*Teste de McNemar 

 

Tabela 2: Resultado dos parâmetros utilizados para avaliar a confiabilidade da RPD 

no diagnóstico de CAC. 

 

 
Precisão Sensibilidade Especificidade VPP 

 

RPD 

 

71,43% 

 

37,93% 

 

95,12% 

 

84,61% 
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ILUSTRAÇÕES 
 
 
Figura 01: Imagem sugestiva de CAC detectada através da RPD. 
 

 

 

Figura 02: CAC detectada através do exame de ultrassonografia. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A RPD é um exame extra-oral muito utilizado pelas diversas especialidades 

odontológicas como método auxiliar no diagnóstico das afecções do complexo 

bucomaxilofacial por apresentar ampla cobertura anatômica em uma única imagem. 

Geralmente, quando os profissionais que solicitam esse exame vão observar a 

imagem radiográfica, eles se preocupam apenas na visualização dos ossos 

maxilares e dos dentes. No entanto, como foi visto nos artigos apresentados neste 

trabalho, a RPD pode ser útil no diagnóstico de importantes lesões localizadas além 

dos limites da face.  

 No primeiro artigo, foi verificado que os doentes renais crônicos submetidos a 

hemodiálise apresentam um número significativamente maior de CACs, em 

comparação com a população saudável. Os pacientes portadores desta condição 

foram encaminhados para realização da USG. Os dados apresentados 

demonstraram que a RPD foi capaz de detectar CACs e seus resultados foram 

confirmados pela USG. Todavia, como apenas os pacientes radiograficamente 

positivos para essa lesão foram examinados pela USG, não foi possível avaliar, se 

esse exame poderia ser indicado como de excelência no diagnóstico das CACs. 

 Buscando contribuir com a discussão desse tema, o segundo artigo avaliou a 

confiabilidade da RPD no diagnóstico das CACs. Os resultados revelaram que a 

RPD apresentou baixa sensibilidade para o diagnóstico dessas lesões. Porém, 

assim como no primeiro artigo, os pacientes que foram radiograficamente 

detectados com CAC tiveram seus resultados confirmados pela USG. Também foi 

observado, no segundo artigo, que quase todas as lesões detectadas 

radiograficamente provocavam um grau de diminuição do lúmen arterial (estenose) 

não hemodinamicamente significativo.   

Neste sentido, a visualização de imagens sugestivas de CAC nas RPD não 

deve ser interpretada como a ocorrência de estágio avançado de estenose vascular, 

mas sim como forte indicativo da presença de algum grau de obstrução arterial em 

pacientes assintomáticos. 

Desta forma, o cirurgião dentista que utiliza rotineiramente a RPD deve ser 

estimulado a observar atentamente a região vertebral, com intuito de detectar a 

presença de CAC e ajudar a prevenir a ocorrência de graves patologias 

cardiovasculares.  
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4 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que: 

 

 Os doentes renais crônicos possuem maior predisposição ao 

desenvolvimento de CAC quando comparados a pacientes considerados saudáveis; 

 O avanço da idade favorece a formação de CAC; 

 O período de tempo que os pacientes estão submetidos à hemodiálise não 

influencia no desenvolvimento de CAC; 

 A RPD apresenta moderada precisão, alta especificidade, baixa sensibilidade 

e bom VPP no diagnóstico de CAC; 

 A RPD não deve ser considerada exame de excelência na investigação de 

CAC, pois seus achados diferiram significativamente daqueles encontrados na USG; 

 Apesar de a RPD não ser o exame de primeira escolha para o diagnóstico de 

CAC, ela foi capaz de identificar essas lesões em pacientes assintomáticos, 

podendo ser considerada uma ferramenta útil no seu diagnóstico precoce; 

 O cirurgião dentista deve ficar atento a visualização de CACs nas radiografias 

e encaminhar o paciente a atendimento médico ao se deparar com alguma 

calcificação nesse tipo de exame. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) _________________________________________________ 
 
 

Solicitamos a sua colaboração em participar da pesquisa: Aspectos clínicos 
e radiográficos do doente renal crônico de interesse ao cirurgião-dentista, que 
está sendo desenvolvida por Vilson Lacerda Brasileiro Junior, aluno do Mestrado em 
Diagnóstico Bucal da Universidade Federal da Paraíba, sob orientação do Professor 
Aníbal Henrique Barbosa Luna e da Professora Tânia Lemos Coelho Rodrigues. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo. 

Sabe-se que doentes renais crônicos estão mais susceptíveis a 
desenvolverem patologias na mucosa oral e algumas delas, quando descobertas 
tardiamente, podem agravar ainda mais um estado de saúde já debilitado. Neste 
sentido, essa pesquisa busca avaliar a condição de saúde bucal e das estruturas 
que podem ser vistas em exames odontológicos, visando, principalmente, 
diagnosticar alterações de normalidade iniciais e sem sintomas, que possam 
influenciar na sua qualidade e tempo de vida. Com isso, o (a) senhor (a) terá o 
benefício do diagnóstico e de ser encaminhado aos serviços de referência da 
Universidade Federal da Paraíba para o acompanhamento das manifestações que 
ocorrerem.  

Caso decida aceitar participar deste estudo, você será submetido (a) a 
exames, em que serão observados seus dentes, gengivas e estruturas vizinhas, com 
intuito de avaliar o estado de saúde da região investigada. Além disso, para 
complementar os exames anteriores e investigarmos a presença de calcificações na 
artéria carótida, será solicitado que o (a) senhor (a) realize uma radiografia 
panorâmica da face e uma ultras-sonografia carotídea. Tais exames não são 
invasivos e auxiliarão no diagnóstico de algumas importantes alterações que podem 
afetar sua face, dentes, gengivas e artérias. 

  Apesar da realização de uma radiografia, em que há pequena exposição à 
radiação, e de uma ultrassonografia carotídea, esclarecemos que esses exames não 
trarão nenhum dano a sua saúde e que o (a) senhor (a) não terá custos com os 
procedimentos. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será revelado 
em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 
dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Em qualquer 
momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 
terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente a Vilson Lacerda Brasileiro 
Junior, no telefone (83) 9382-7412 ou no Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do 
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Hospital Universitário Lauro Wanderley, Campus da UFPB em João Pessoa - PB. 
Informação a respeito dos aspectos éticos envolvidos neste trabalho, também 
poderá ser obtida no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, citado ao final deste documento. 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido: 

Declaro que compreendi os objetivos deste estudo, como ele será realizado, 
os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da 
pesquisa. Autorizo, ainda, que os dados coletados neste estudo sejam apresentados 
em eventos da área de saúde e em revistas científicas. 
 
Assinatura do participante da pesquisa ou responsável:_______________________ 
 
 

                                                
     Impressão                                                 ________________________________ 
     Datiloscópica                                            Assinatura do Pesquisador Responsável 
     
 
 

 
Esse projeto de pesquisa foi submetido ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
Hospital Universitário Lauro Wanderley 

Campus I – Cidade Universitária – João Pessoa - PB 
Telefone: (83) 3216 – 7042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ___________________________________ 

                         Assinatura da Testemunha                                                                                                                              
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Apêndice B: Ficha clínica utilizada para coleta de dados. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: 

 

Nome: _____________________________________    Número do prontuário: ____ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefone: _______________    Telefone celular: _______________    Cor: ________ 

Profissão: _______________    Sexo: ___________    Data de nascimento: _______ 

Estado civil: ____________    Nacionalidade: ____________    Naturalidade: ______ 

Grau de escolaridade: _________________________________________________ 

 

ANAMNESE 

 

HISTÓRIA MÉDICA 

 

Doença vascular:   (  ) Sim _______________  (  ) Não 

Diabetes:    (  ) Sim _______________  (  ) Não 

Hepatite:    (  ) Sim _______________  (  ) Não 

Ex-fumante:    (  ) Sim _______________  (  ) Não 

Data do diagnóstico da insuficiência renal: _________________________________ 

Doença que levou a insuficiência renal: ____________________________________ 

Doenças associadas: __________________________________________________ 

Tipo de tratamento realizado (doença renal): _______________________________ 

Em caso de diálise, qual o número de sessões semanais: _____________________ 

Data da última sessão: _________________________________________________ 

Data do início do tratamento: ____________________________________________ 

Antecedentes familiares: _______________________________________________ 

Peso, altura e IMC: ___________________________________________________ 

Já realizou terapia anti-neoplásica? _______________________________________  
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Medicações em uso: 

Nome Apresentação Quantidade 

(dia) 

Intervalo  Duração 

     

     

     

     

     

 

Alergia a algum medicamento: (  ) Sim: Qual? ___________ (  ) Não 

Algum outro problema de saúde que não foi relatado? ________________________ 

 

HISTÓRIA ODONTOLÓGICA 

 

Sensação de boca seca ou falta de saliva? (  ) Sim  (  ) Não 

Sente ardência/queimação na língua?  (  ) Sim  (  ) Não 

Sente o gosto dos alimentos alterados?  (  ) Sim  (  ) Não 

Tem dificuldade para engolir alimentos? (  ) Sim  (  ) Não 

 

Hábitos (nocivos e higiênicos): ___________________________________________ 

Data do último tratamento odontológico: ___________________________________ 

No momento, sente que apresenta alguma doença, dor ou desconforto na cavidade 

oral?_______________________________________________________________ 

 
EXAME FÍSICO 
 
EXTRA-BUCAL 
 
Limitação de abertura bucal? (  ) Sim  (  ) Não 
Estalidos na ATM?   (  ) Sim  (  ) Não 
 
Aspecto da face: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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INTRA-BUCAL 
 
Cor da mucosa e gengiva: ______________________________________________ 
Aspecto do lábio: _____________________________________________________ 
Aspecto da língua: ____________________________________________________ 
Aspecto da mucosa jugal: ______________________________________________ 
Aspecto do palato (mole e duro): _________________________________________ 
Aspecto do periodonto: ________________________________________________ 
Aspecto dentário (lesões não cariosas): ___________________________________ 
 
 
ÍNDICE CPOD 
 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

                

                

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
Índices:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE GENGIVAL (IG) / PLACA (IP) E DE CÁLCULO (IC) 
 
 
 
 
 
EXAMES COMPLEMENTARES 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

João Pessoa – PB, ______ de ________________ de _________. 
 

0 - Coroa ou raiz hígida 
1 - Coroa ou raiz cariada   
2 - Coroa ou raiz restaurada e com cárie 
3 - Coroa ou raiz restaurada e sem cárie 
4 - Dente perdido por cárie 
5 - Dente perdido por outras razões 
6 - Selante 
7 - Apoio de ponte, coroa, faceta 
8 - Dente não erupcionado  
9 - Sem registro ou excluído 
T - Trauma 

CARIADOS: _________ 

 

PERDIDOS: _________ 

 

RESTAURADOS: _________ 

 

 

CPOD: _________ 
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ANEXO 
 
 

Anexo A: Certidão do comitê de ética que autorizou a realização do projeto de 
pesquisa 

 


