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Introdução
A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva ocasionada por um defeito na
proteína de Condutância Transmembrana da Fibrose Cística (CFTR), cuja deficiência pode
desencadear a insuficiência respiratória, considerada uma das maiores complicações da
doença. O tratamento baseia-se no uso de antibióticos, mucolíticos, broncodilatadores,
antiinflamatórios e acompanhamento nutricional. Soma-se a importância de estudos voltados
para a investigação da saúde bucal destes pacientes e sua qualidade de vida, visando a
adequada atenção odontológica.
Objetivo
Investigar a saúde bucal de crianças com fibrose cística, sua qualidade de vida e de seus
pais.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico transversal analítico, o qual será conduzido entre
crianças portadoras de fibrose cística, de ambos os gêneros e idade entre 5 a 12 anos,
atendidas no Ambulatório Infantil da UNIFESP, serão utilizados os índices ceo-d/CPO-D e
IPCTN (OMS, 1997) e do questionário WHOQOL (OMS), para avaliação da cárie dentária,
condição periodontal e da qualidade de vida, respectivamente. Os dados serão analisados
estatisticamente pelo programa SPSS, com auxílio de testes estatísticos adequados a sua
distribuição.
Resultados
Os dados descritivos demonstraram que, apesar da baixa prevalência de cárie dentária
encontrada CPO-D médio = 0,36 e boa qualidade de vida, 40% da amostra estudada
apresentaram escore 2 no instrumento de avaliação IPCTN, com presença de cálculo e
biofilme de coloração amarelada, com predominância nos incisivos centrais e laterais
inferiores. Novos estudos serão planejados, com o objetivo de investigar a origem desta
alteração em fibrocísticos.
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