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Visão Geral
A hipertensão é o diagnóstico primário mais 
comum nos Estados Unidos. Com base nas 
melhores evidências disponíveis, são fornecidas 
recomendações sobre a prestação segura 
de atendimento odontológico a pacientes 
com hipertensão e o papel central da equipe 
de cuidados de saúde bucal (ECSB) em um 
programa de medicina preventiva relacionado 
com hipertensão, ou seja, um programa de bem-
estar relacionado com hipertensão no ambiente 
de saúde bucal.

Objetivos de Aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:
• Discutir a etiologia, epidemiologia, diagnóstico 

e princípios do tratamento clínico de pacientes 
com hipertensão.

• Com base em evidências históricas e clínicas, 
estratificar os riscos intraoperatórios 
associados ao tratamento odontológico de um 
paciente com hipertensão.

• Desenvolver um programa de bem-estar 
relacionado com a hipertensão, apropriado 

Figura 1. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
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para o ambiente de cuidados de saúde 
bucal.

Introdução 
A homeostase de líquidos é controlada 
principalmente pelo sistema renina-
angiotensina-aldosterona (Figura 1).1 O aparelho 
justaglomerular (AJG) detecta baixa carga de sal e 
baixa pressão arterial (PA). Em resposta, a renina 
é liberada no compartimento vascular, onde 
reage com o angiotensinogênio, convertendo-o 
em angiotensina I. A angiotensina I é então 
convertida em angiotensina II via enzima de 
conversão da angiotensina (ECA). A angiotensina 
II, um vasoconstritor poderoso, também atua 
no córtex suprarrenal estimulando a síntese de 
aldosterona, que por sua vez promove aumento 
da captação de sódio e água e, portanto, a 
expansão do volume necessário para manter 
a pressão arterial. Quando os mecanismos 
homeostáticos falham e o volume sanguíneo 
torna-se maior que a capacidade limitada de 
volume do compartimento vascular, o paciente 
desenvolve PA alta.

Etiology and Epidemiology
Hipertensão Primária
A hipertensão (HTN) primária parece estar 
relacionada com fatores hereditários e 
ambientais. Embora o mecanismo exato não 
esteja claro, o componente hereditário da HTN 
foi documentado em estudos familiares e de 
gêmeos.1 Em pessoas geneticamente suscetíveis, 
fatores ambientais (sódio na dieta, obesidade 

e estresse) parecem aumentar a probabilidade 
de HTN. As concentrações tubulares de íons de 
sódio são detectadas por células especializadas 
localizadas no AJG e sinalizam alterações na 
taxa de filtração glomerular e na produção de 
renina.2 Sabe-se também que várias populações 
são propensas à sensibilidade ao sal, como afro-
americanos, aqueles com histórico familiar de 
HTN, obesos e idosos.3-6 O AJG também possui 
um suprimento nervoso simpático denso e 
a atividade simpática também demonstrou 
aumentar a síntese de renina.7 

Em pacientes com PA alta, também foram 
descritos defeitos no transporte de sódio.8,9 
O transporte anormal de sódio através da 
membrana celular aumenta as concentrações 
intracelulares de sódio, o que leva ao aumento 
da concentração intracelular de íons de cálcio 
e ao aumento da sensibilidade do músculo liso 
vascular à estimulação simpática. Também há 
evidências de que pessoas com HTN podem 
ter atividade diminuída de óxido nítrico, uma 
substância vasodilatadora produzida pelas 
células endoteliais.10 A teoria do mosaico 
sustenta que múltiplos fatores sustentam PA 
elevada, embora inicialmente apenas um fator 
aberrante possa ter sido responsável (Figura 
2).11

Além disso, modificada por fatores genéticos 
e ambientais, a PA aumenta consistentemente 
com a idade. Os dados sugerem que indivíduos 

Figura 2. Teoria do mosaico para pressão arterial elevada sustentada. 
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que um paciente é diagnosticado com PA alta, 
um dos objetivos da avaliação inicial (ou seja, 
história, exame físico e exames laboratoriais 
básicos) é identificar possíveis causas 
secundárias. Também são avaliados os hábitos 
alimentares e o perfil de medicamentos. Sabe-
se que o consumo excessivo de sódio, alcaçuz 
e álcool aumenta a pressão arterial. Agentes 
como estrogênio (p.ex., contraceptivos orais), 

com PA normal aos 55 anos de idade têm um 
risco de 90% ao longo da vida de desenvolver 
HTN primária. 12

Hipertensão Secundária
Cerca de 5% a 10% dos pacientes com PA alta 
apresentam HTN secundária. Por definição, a 
HTN secundária tem uma causa identificável e 
potencialmente corrigível (Tabela 1).13 Sempre 

Tabela 1. Causas identificáveis de hipertensão comuns com base na idade.

Figura 3. Classificação da pressão arterial para 
adultos com 18 anos ou mais.12
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86% para brancos e 84% para adultos chineses.
Apenas 30% dos adultos com HTN estão cientes 
de sua condição e apenas cerca de 60% dos 
diagnosticados com HTN estão recebendo 
terapia anti-hipertensiva.16

Diagnóstico 
A PA alta é chamada de “assassino silencioso” 
porque muitas pessoas não percebem que 
têm um problema até que a hipertensão os 
coloque em risco de doença cardíaca, AVC, 
insuficiência renal crônica, doença vascular 
periférica e retinopatia.12,14 O diagnóstico 
de HTN primária é baseado em evidências 
de PAS e/ou PAD elevadas na ausência de 
causas secundárias.12 Quando a PAS e PAD se 
enquadram em categorias diferentes, a categoria 
mais alta é usada para determinar estratégias de 
tratamento. A classificação inclui nova categoria 
de “elevado” para indivíduos com PA variando 
de 120-129/<80. A categoria de PA elevada não é 
uma categoria de doença.12 Pelo contrário, é uma 
designação destinada a identificar indivíduos que 

ervas e suplementos (p.ex., éfedra, ginseng e 
ma huang), drogas ilícitas (p.ex., anfetaminas 
e cocaína), AINE, medicamentos do SNC 
(p.ex., buspirona, carbamazepina, clozapina, 
fluoxetina, lítio e antidepressivos tricíclicos), 
esteroides e agentes simpatomiméticos (p.ex., 
descongestionantes e pílulas para dietas) 
também podem afetar a pressão arterial.

A mais recente Força Tarefa do American 
College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) sobre Diretrizes de 
Prática Clínica para o manejo da PA introduziu 
um limiar mais conservador para hipertensão 
(Figura 3).14 Como consequência, o número de 
pacientes com HTN aumentou de 32 para 46 
(68 milhões a 103 milhões) de adultos com 18 
anos ou mais nos Estados Unidos.15 O risco de 
desenvolver HTN varia de acordo com a raça 
e aumenta drasticamente com a idade. Para 
adultos com 45 anos de idade sem HTN, o risco 
aos 40 anos de desenvolver HTN foi de 93% 
para afro-americanos, 92% para hispânicos, 

Tabela 2. Estilo de vida e Fatores de Risco Cardiovascular e 
Dano a Órgão Alvo.
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necessitam de modificações no estilo de vida 
que promovam a saúde para reduzir o risco de 
desenvolver HTN.

A avaliação básica recomendada para pacientes 
com pressão arterial elevada inclui uma revisão 
do histórico médico, exame físico e exames 
laboratoriais de rotina.12,14 A avaliação clínica de 
pacientes com PA elevada documentada tem 3 
objetivos:

1. Avaliar o estilo de vida e identificar outros 
fatores de risco cardiovascular ou outros 
distúrbios concomitantes que podem 
afetar o prognóstico ou as estratégias de 
tratamento (Tabela 2).

2. Descobrir causas identificáveis de PA alta 
(Tabela 1).

3. Avaliar a presença ou ausência de danos 
nos órgãos-alvo (Tabela 2). 12,14

Determinação da Pressão Arterial
A aferição precisa da PA é a condição sine 
qua non para o manejo bem-sucedido do 
paciente. Na prática cotidiana da medicina 
(incluindo a odontologia clínica), a PA deve ser 
determinada por esfigmomanometria, usando 
uma combinação dos métodos palpatório 
e auscultatório. 12,14 Um esfigmomanômetro 
consiste em um manômetro de pressão 
(dos tipos de mercúrio ou aneroide), um 
manguito compressor e uma fonte de pressão. 
Preocupações ambientais (derramamento 
de mercúrio) levaram à diminuição do uso 
de manômetros de mercúrio. Quando 
outra tecnologia é usada, ou seja, aneroide 
ou eletrônica, os dispositivos devem ser 
adequadamente validados e verificados 

(calibrados) quanto à precisão, conforme 
especificado pelo fabricante.

Manômetro de Mercúrio
O manômetro de mercúrio consiste em um 
tubo de vidro reto de diâmetro uniforme com 
um reservatório contendo mercúrio. A câmara 
de pressão do reservatório comunica-se com o 
manguito de compressão por meio de um tubo 
de borracha. Quando a pressão é exercida 
sobre o mercúrio no reservatório, ela cai e o 
mercúrio no tubo de vidro aumenta. Como o 
peso do mercúrio depende da gravidade, que 
é constante, uma determinada quantidade 
de pressão sempre suportará uma coluna 
de mercúrio da mesma altura. O manômetro 
de mercúrio é o mais preciso, não requer 
recalibração e é o padrão para medir a PA.

Manômetro Aneroide
O manômetro aneroide consiste em um 
fole metálico, conectado ao manguito de 
compressão. Variações de pressão dentro do 
sistema fazem com que os foles se expandam 
e colapsem. O movimento do fole gira uma 
engrenagem que gira uma agulha, articulada 
nos rolamentos, sobre um mostrador calibrado. 
Como a PA registrada com o manômetro 
aneroide depende da elasticidade do fole 
metálico, está sujeita a erros inerentes às 
propriedades elásticas do metal. Por esse 
motivo, o manômetro aneroide deve ser 
calibrado de acordo com um manômetro de 
mercúrio em intervalos especificados pelo 
fabricante.

Manguito Compressor
O manguito compressor consiste em um balão 
de borracha inflável fechado em uma cobertura 

Tabela 3. Seleção do tamanho do manguito.
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do paciente seja sempre e inevitavelmente 
apresentado para o registro da PA. O braço 
deve ser abduzido, levemente flexionado 
e apoiado por uma superfície lisa e firme. 
Se o braço estiver sem suporte, a PA pode 
ser elevada em até 10-12 mmHg devido à 
pressão hidrostática adicionada induzida pela 
gravidade. A artéria braquial sobre a qual a 
PA deve ser registrada deve estar no nível do 
coração (Figura 4). 12,14

Um manguito desinsuflado deve ser aplicado 
com firmeza em torno do braço direito. A 
borda inferior do manguito deve estar 2-3 
cm acima da fossa antecubital. O pulso radial 
deve ser palpado e a frequência anotada. O 
manguito de compressão deve ser insuflado 
até o pulso radial desaparecer. A pressão de 
obliteração do pulso radial palpado deve ser 

usada para estimar a PAS. Em preparação para 

inelástica e a fonte de pressão que consiste em 
um bulbo manual de borracha e uma válvula 
de controle de pressão. Um manguito de 
tamanho adequado deve cobrir 2/3 do bíceps; 
deve ter uma largura igual a pelo menos 40% 
da circunferência do braço; e seu balão deve ser 
longo o suficiente para envolver > 80% do braço. 
12,14 Assim, as crianças necessitam de manguitos 
menores e os pacientes obesos precisam de 
manguitos maiores (Tabela 3).

Técnica
Idealmente, a PA deve ser medida após o 
paciente descansar confortavelmente por 
pelo menos 5 minutos (cafeína, exercício 
e tabagismo devem ser evitados por 30 
minutos) sentado em uma cadeira, com os pés 
no chão. 12,14 A cadeira do examinador deve 
ser arrumada de modo que o braço direito 

Figura 5. Características dos sons de Korotkoff.
Fonte da imagem: Modificada de Terézhalmy GT, Huber MA, Jones AC. Physical 
evaluation in dental practice. 1st ed. Wiley-Blackwell, 2009.

Figura 4. Relação adequada entre o coração e a artéria braquial.
Fonte da imagem: Modificada de Terézhalmy GT, Huber MA, Jones AC. Physical 
evaluation in dental practice. 1st ed. Wiley-Blackwell, 2009.
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as determinações auscultatórias, o manguito 
é desinsuflado, a artéria braquial é palpada 
e a campânula do estetoscópio é aplicada 
levemente, mas confortavelmente, sobre ele 
na fossa antecubital para produzir um selo 
hermético. O manguito é então insuflado 
rapidamente a cerca de 20 a 30 mmHg acima 
da PAS estimada, determinada previamente 
pelo método palpatório, e depois desinsuflado 
a uma taxa de 2-3 mmHg por segundo. A PAS é 
o ponto em que o primeiro som de Korotkoff é 
ouvido (início da fase 1) e o desaparecimento do 
som de Korotkoff (início da fase 5) é usado para 
definir a PAD (Figura 5). 12,14

Padrões variáveis de PA ocorrem com o aumento 
da idade. O aumento da PAS continua ao longo 
da vida. Por outro lado, a PAD aumenta até cerca 
de 50 anos, depois estabiliza durante a próxima 
década e pode permanecer a mesma ou cair 
mais tarde na vida. A PAD é um fator de risco 
cardiovascular mais potente que a PAS até os 50 
anos; depois disso, a PAS é mais importante.12 
A pressão de pulso reflete a diferença numérica 
entre a PAS e a PAD. O efeito de “martelar” ou 
“bater” da pressão de pulso elevada (observada 
ao palpar a artéria radial) danifica as paredes 
arteriais, contribui para a arteriosclerose e leva a 
danos nos órgãos-alvo. A pressão de pulso está 
estreitamente correlacionada com a PAS e é um 
cofator confiável que fornece mais evidências de 
doença cardiovascular significativa

Princípios de Manejo Clínico
O objetivo da terapia anti-hipertensiva é reduzir 
os danos nos órgãos-alvo e a morte.17,18 A Diretriz 
de 2014 para o Manejo da Hipertensão Arterial 
em Adultos recomenda que na população em 
geral ≤60 anos de idade, se a pressão arterial 
for ≥140/90 mm Hg, a meta do tratamento deve 
ser uma PA ≤140/90 mm Hg; na população geral 
com idade ≥60 anos, se a pressão arterial for 
≥150/90 mm Hg, o objetivo do tratamento deve 
ser uma pressão arterial ≤150/90 mm Hg.17

Modificação do Estilo de Vida
A adoção de estilos de vida saudáveis é uma 
parte indispensável do manejo de todos 
os pacientes com PA alta.17 Indivíduos com 
PA elevada não são candidatos à terapia 
medicamentosa, mas devem ser firme e 
inequivocamente aconselhados a praticar 

modificações no estilo de vida que promovam 
a saúde, a fim de reduzir o risco de desenvolver 
HTN no futuro. As principais modificações no 
estilo de vida demonstradas para diminuir a PA 
incluem perda de peso, aumento da atividade 
física, dieta saudável, redução da ingestão 
de sódio, aumento da ingestão de potássio e 
moderação do consumo de álcool.14,17,18

Estratégias Farmacológicas
Se a PA alvo não for alcançada apenas pela 
modificação do estilo de vida, a terapia 
medicamentosa é iniciada com um diurético 
tiazídico, um bloqueador dos canais de cálcio, 
um inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina ou um bloqueador do receptor 
da angiotensina.17 Agentes bloqueadores 
dos receptores beta1-adrenérgicos não são 
mais recomendados como terapia de primeira 
linha. Como mais de dois terços dos pacientes 
com HTN não respondem adequadamente 
à monoterapia, especialmente se a PA for 
20/10 mmHg acima da meta, muitos requerem 
tratamento com dois ou mais agentes de 
diferentes classes anti-hipertensivas. A eficácia 
da terapia medicamentosa inicial é monitorada 
de perto e ajustada conforme necessário 
até que a PA alvo seja atingida. Após a 
meta de PA ser alcançada, as consultas de 
acompanhamento geralmente são agendadas 
em intervalos de 3 a 6 meses.

Avaliação de Risco
As Diretrizes do American College of 
Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA) sobre Avaliação Cardiovascular 
Perioperatória para Cirurgia Não Cardíaca 
fornecem uma abordagem baseada em 
evidências para a avaliação perioperatória.19,20 
De acordo com essas diretrizes, a abordagem 
preferida para a avaliação diagnóstica do 
paciente em risco de um evento cardíaco 
adverso importante (ECAM) (p.ex., IM ou 
morte súbita) em associação com um 
procedimento cirúrgico não cardíaco depende 
das interações de três fatores: (1) fatores 
específicos do paciente, (2) fatores específicos 
do procedimento e (3) capacidade de exercício 
(funcional) do paciente. Essa abordagem é 
aplicável à avaliação perioperatória do paciente 
com HTN que requer intervenção odontológica.
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Fatores de Risco Específicos do Paciente 
para MACE

Hipertensão arterial sistêmica não 
controlada
A presença de determinadas condições ou 
doenças cardiovasculares são fatores de risco 
para a ocorrência de MACE em associação com 
um procedimento cirúrgico não cardíaco e 
são categorizadas como maior, intermediária 
e menor. A hipertensão arterial sistêmica 
não controlada (PA ≥180/110mmHg) é um 
fator de risco menor para MACE associado 
a procedimentos cirúrgicos não cardíacos.19 
Outros fatores de risco menores para MACE 
associados a um procedimento cirúrgico não 
cardíaco são: idade avançada (> 70 anos), ECG 
anormal (hipertrofia do VE, bloqueio de ramo 
esquerdo, anormalidades no ST-T) e ritmo 
diferente do sinusal.

Em geral, o paciente com HTN <180/110 
tolerará a provisão de qualquer atendimento 
odontológico de rotina. No entanto, a HTN é 

um fator de risco para AVC e a conscientização 
da pressão arterial elevada do paciente deve 
levar a uma maior suspeita de doença arterial 
coronariana. O ACC/AHA recomenda que a 
HTN seja controlada antes da prestação de 
cuidados cirúrgicos.

Pressão Arterial Gravemente Elevada
Pacientes com hipertensão arterial sistêmica 
não controlada apresentam risco aumentado 
para o desenvolvimento de PA gravemente 
elevada.21,22 A PA gravemente elevada é 
definida como PAS> 180 mmHg ou PAD> 
110 mmHg.23 Os mecanismos que levam 
à PA gravemente elevada (que tende a se 
desenvolver gradualmente ao longo de dias, 
semanas ou meses) parecem estar relacionados 
a uma falha da função autorreguladora normal 
e a um aumento da resistência vascular 
sistêmica.

Para pacientes com PA gravemente elevada, 
o atendimento odontológico deve ser adiado 
e o paciente deve ser encaminhado para 

Tabela 4. Potenciais Sinais e Sintomas de Hipertensão Gravemente 
Elevada. Tabela 4. Potenciais Sinais e Sintomas de Hipertensão 
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avaliação e tratamento médico. O paciente 
sintomático ou com evidência de dano aos 
órgãos-alvo (Tabela 4) deve ser transportado 
pelo serviço de emergência para uma unidade 
de terapia intensiva dentro de uma a duas 
horas para tratamento e observação imediatos. 
Enquanto se aguarda o transporte, medidas 
de suporte devem ser adotadas, mas a PA 
não deve ser reduzida de maneira aguda. A 
perfusão normal do tecido no cérebro, coração 
e rins é fortemente regulada dentro de um 
determinado intervalo de pressão arterial média 
(PAM), apesar das oscilações da PA sistêmica.24 
Diminuir abruptamente a PAM pode levar a uma 
queda significativa no fluxo sanguíneo cerebral 
e, portanto, isquemia cerebral.23,24 Pacientes 
com PA severamente elevada, assintomáticos e 
sem evidência de dano ao órgão alvo devem ser 
avaliados clinicamente dentro de sete dias após 
a apresentação.23

Hipertensão do Jaleco Branco
A hipertensão do jaleco branco (HJB), 
caracterizada por elevação transitória da PAS 
de até 30 mmHg e elevação da PAD de até 20 
mmHg, é precipitada por uma vigorosa resposta 
simpática no ambiente médico ou odontológico. 
A incidência de WCH é desconhecida, com 
estimativas na faixa de 12 a 50 por cento. Existe 
uma escassez de informações disponíveis que 
abordem o número de pacientes com HJB que 

em seguida desenvolvem HTN inequívoca; no 
entanto, a HJB é observada em 20 a 35% dos 
pacientes diagnosticados com HTN.12 Muitas 
autoridades acreditam que os pacientes com 
HJB correm risco de eventos cardiovasculares 
importantes. Consequentemente, um 
encaminhamento a um médico é indicado 
para uma avaliação clínica completa, a fim 
de descartar fatores de risco para doenças 
cardiovasculares e a presença de danos nos 
órgãos-alvo. Como a PA possui um perfil 
“circadiano” reproduzível, suspeita de HJB em 
pacientes com hipertensão arterial sistêmica 
e sem danos nos órgãos-alvo é candidata ao 
monitoramento ambulatorial da pressão arterial 
(MAPA).12,14

Hipotensão Ortostática (Postural)
Normalmente, quando os pacientes assumem 
uma postura ereta, aproximadamente 
500 a 700 ml de sangue são acumulados 
nas extremidades inferiores e nos tecidos 
esplâncnicos e pulmonares. Em resposta à 
diminuição do retorno do sangue venoso 
para o coração, há uma redução transitória 
do débito cardíaco e estimulação reflexa dos 
barorreceptores cardiopulmonares, aórticos e 
carotídeos, os quais, por sua vez, aumentam 
o fluxo simpático e inibem a atividade 
parassimpática.12 A redução inicial do volume 
sanguíneo e a compensação cardiovascular 

Tabela 5. Diagnóstico e Tratamento da Hipotensão Ortostática 
no Ambiente de Cuidados de Saúde Bucal.
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inadequada pelo declínio da pré-carga cardíaca 
podem ocorrer em pacientes suscetíveis 
(isto é, aqueles com alterações fisiológicas 
e doenças relacionadas com idade) e/ou 
em uso de medicamentos (bloqueadores 
alfa-adrenérgicos, bloqueadores alfa-beta-
adrenérgicos, diuréticos e nitratos), prejudicam 
os mecanismos homeostáticos da regulação da 
PA e levam à hipotensão ortostática (HO).

A HO é comumente definida como uma 
diminuição da PA de decúbito dorsal para 
posição de pé > 20 mmHg sistólica ou > 10 
mmHg diastólica. Demonstrou ser um fator 
de risco significativo para síncope e quedas 
e está associado a um aumento de 64% na 
mortalidade ajustada à idade em comparação 
com uma população controle.12 Ao tratar 
pacientes hipertensos mais velhos, os médicos 
devem estar atentos ao potencial de HO, 
conforme sugerido por evidências históricas ou 
clínicas de instabilidade postural, tontura ou 
desmaio.

Em uma pesquisa com 2.704 dentistas 
na América do Norte, um total de 13.836 
emergências médicas ocorreram em 2704 
consultórios odontológicos em um período 
de 10 anos.25 Desses, 2.475 (17,9%) foram 
diagnosticados como hipotensão postural. Com 
base nesses dados, a incidência de HO é de 0,02 
casos por consultório odontológico por ano. A 
falta de pródromo associado a HO deve levar 
a ECSB a ser proativa. Como medicamentos 
e refeições anti-hipertensivos podem causar 
grandes reduções da PA em pacientes 
suscetíveis, principalmente idosos, é prudente 
agendar consultas dentárias 30 a 60 minutos 
após a ingestão de medicamentos e refeições.26 
Após a conclusão do tratamento odontológico, o 
paciente deve ficar sentado por pelo menos dois 
minutos e depois ficar de pé.27 As estratégias 
para manejo da HO estão resumidas na Tabela 
5.

Fatores de Risco Específicos do 
Procedimento
Na medicina, uma abordagem passo-a-passo 
para avaliar o risco de MACE em associação 
com procedimentos não cardíacos é tanto 
eficaz quanto econômica.28 Claramente, 
diferentes procedimentos estão associados 

a diferentes riscos cardíacos e essas 
diferenças refletem previsivelmente variáveis 
específicas do procedimento, como trocas 
de líquidos, perda de sangue, duração de um 
procedimento e níveis de estresse psicológicos 
e fisiológicos associados (isto é, associados à 
anestesia geral). Procedimentos com risco de 
MACE ≤ 1% são considerados de baixo risco, 
enquanto aqueles com risco de MACE ≥1% são 
considerados de alto risco.19

Não há ensaios clínicos controlados ou 
randomizados adequadamente para ajudar a 
definir riscos de hipertensão ou outros riscos 
cardiovasculares relacionada ao procedimento 
odontológico. No entanto, em um estudo 
retrospectivo nos Condados de Seattle e King, 
Washington, com uma população combinada de 
1,5 milhão de habitantes com base no censo de 
1990, durante um período de sete anos (1990-
1996), apenas seis eventos cardíacos foram 
documentados em 976 práticas odontológicas 
na comunidade a uma taxa anual de <0,002 
por prática odontológica (nota: por prática 
odontológica e não por dentista).29 Com base 
nessas evidências, pode-se concluir que os 
procedimentos odontológicos, em geral, são 
procedimentos de baixo ou muito baixo risco 
cardíaco.

Vários outros pesquisadores não encontraram 
aumento significativo da PA durante o 
tratamento odontológico.30-34 Em um estudo que 
comparou a pressão arterial durante o exame 
dentário e o tratamento dentário, observou-
se uma diferença média de 8 mmHg na PAS 
e 1 mmHg na PAD com o procedimento mais 
traumático (cirurgia oral).35 As alterações médias 
relacionadas com a odontologia restauradora 
foram de 4 mmHg na PAS e 3 mmHg na 
PAD. Outro relatório concluiu que, embora a 
administração real de um anestésico local possa 
produzir um aumento transitório da PA, a PA 
diminui após a remoção da agulha da boca.36

Finalmente, uma revisão sistemática da 
literatura concluiu que, embora eventos 
adversos possam ocorrer em pacientes 
hipertensos não controlados, o uso de 
epinefrina em agentes anestésicos locais 
tem um efeito mínimo na PA.37 No entanto, 
a PA deve ser monitorada de maneira 



12

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

rigorosa caso a anestesia geral esteja sendo 
administrada a indivíduos hipertensos devido 
a possíveis amplas oscilações da PA e ao 
risco de hipotensão naqueles que recebem 
medicamentos anti-hipertensivos.12,14

Capacidade de Realização de Exercícios
A avaliação de risco perioperatória também 
deve procurar determinar a capacidade 
funcional do paciente. Demonstrou-se que 
uma avaliação da capacidade de um indivíduo 
de realizar um espectro de tarefas diárias 
comuns correlaciona-se bem com a captação 
máxima de oxigênio por testes em esteira, ou 
seja, exercícios ergométricos.19 Um paciente 
classificado como de alto risco devido a 
DAC conhecida, mas que é assintomático 
e corre 30 minutos por dia, claramente 
tem boa capacidade funcional. Por outro 
lado, um paciente sem histórico de doença 
cardiovascular, mas com baixa capacidade 
funcional, pode apresentar risco perioperatório. 
A capacidade funcional é expressa em 
equivalentes metabólicos (MET).

Um MET é definido como a demanda basal 
de oxigênio por um homem de 40 anos e 70 
kg em estado de repouso (ou seja, 3,5 ml de 
oxigênio por kg por minuto) sem sentir falta 
de ar, diaforese, palidez e rigidez torácica. 
Uma pessoa que consegue subir dois lances 
de escada tem uma capacidade funcional 

de ≈4 MET, uma pessoa que pode participar 
de atividades recreativas moderadamente 
extenuantes, p.ex., golfe, boliche, dança ou 
tênis de duplas, tem uma capacidade funcional 
de ≈8 MET, enquanto uma pessoa que 
consegue participar de atividades recreativas 
extenuantes, como natação, tênis individual, 
esqui, futebol, tem capacidade funcional > 10 
MET.

Os pesquisadores, começando com a premissa 
comprovada de que a capacidade funcional 
é um índice simples e confiável para estimar 
a função cardíaca, avaliaram os efeitos 
cardiovasculares da anestesia por infiltração em 
comparação com os produzidos pelo exercício 
ergométrico.38,39 Observou-se que os efeitos 
hemodinâmicos da anestesia por infiltração 
com 0,045 mg de epinefrina foram inferiores 
aos produzidos pelo teste ergométrico de 
estresse a 25 watts em pacientes jovens e a 15 
watts em indivíduos idosos. A carga de trabalho 
dos testes ergométricos de estresse nesses 
níveis é inferior a 4 MET.

Com base neste relatório, 4,5 cc de um 
anestésico dental local com epinefrina a 
1:100.000 podem ser administrados com 
segurança a pacientes cuja capacidade 
funcional é igual ou superior a 4 MET. Neste 
estudo, não houve diferenças nas respostas 
hemodinâmicas (avaliadas por ecocardiografia) 

Tabela 6. Recomendações para Acompanhamento Mínimo 
Baseado em Aferições Iniciais da Pressão Arterial para 

Adultos sem Dano agudo a Órgão final.
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entre pacientes normotensos e hipertensos.

Medicina Preventiva - um Programa de 
Bem-Estar no Ambiente de Cuidados de 
Saúde Bucal
Para reduzir o aumento da carga social da 
HTN, medidas preventivas primárias devem 
ser implementadas para reduzir ou minimizar 
fatores casuais na população, particularmente 

em indivíduos com hipertensão elevada. O 
profissional de saúde bucal (ECSB) deve estar 
comprometido em melhorar o controle da PA 
por meio de (1) reforço da mensagem sobre 
os riscos da HTN, (2) orientação aos pacientes 
sobre as intervenções no estilo de vida e (3) 
promoção de adesão ao tratamento para 
alcançar a meta de PA.12

Tabela 7. Modificações Recomendadas no Estilo de vida para Reduzir o Risco 
de Desenvolvimento de Hipertensão.
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Triagem da PA e Acompanhamento 
A PA é um indicador confiável da função 
cardiovascular e correlaciona-se bem com várias 
outras doenças e condições (causas secundárias). 
A história natural da HTN é bem compreendida 
e há evidências de que a intervenção precoce 
reduz a morbimortalidade associada à HTN. A 
triagem da PA para HTN em serviços de saúde 
bucal deve ser uma atividade sistemática e 
contínua. A PA deve ser registrada em todos 
os novos pacientes no momento da consulta 
inicial e em todas as consultas subsequentes. 
No mínimo, o acompanhamento com base 
nas medidas iniciais da PA para adultos sem 
lesão aguda de órgão final deve basear-se nas 
recomendações da Tabela 6.14

Modificação do Estilo de Vida
Começando com uma PA de 115/75 mmHg, o 
risco de doença cardiovascular (DCV) dobra para 
cada incremento aumentado de 20/10 mmHg. 
Aqueles que são normotensos (PA <120/80 
mmHg), aos 55 anos, terão um risco de 90% ao 
longo da vida de desenvolver HTN e a adoção 
de um estilo de vida saudável é fundamental 
para reduzir esse risco.14 Pacientes com PA 
elevada (PA 120-129/<80) não são candidatos 
à terapia medicamentosa e devem ser firme e 
inequivocamente informados sobre modificações 
no estilo de vida que promovem a saúde para 
reduzir o risco de aumento progressivo da PA no 
futuro.14,18 A Tabela 7 apresenta as modificações 
recomendadas no estilo de vida para reduzir o 
risco de desenvolvimento de HTN.14,18

Requisitos para um Programa Eficaz de 
Medicina Preventiva
Orientação, treinamento e competência 
demonstrada são condição sine qua non de um 
programa eficaz de medicina preventiva. Os 
componentes básicos desse programa incluem 
uma compreensão de como triar indivíduos 
quanto à presença de fatores de risco para 
HTN (p.ex., administração de um questionário 
escrito ou verbal); de como aferir efetivamente 
a pressão arterial (p.ex., uso adequado de 
dispositivos de aferição); de como coletar, 
reter e distribuir dados de teste de triagem; 
e familiaridade com os procedimentos de 
encaminhamento e os recursos comunitários de 
atendimento à saúde.42

Um elemento essencial de qualquer programa 
de medicina preventiva é a comunicação eficaz. 
Além da comunicação verbal, os pacientes 
também devem receber um resumo por escrito 
personalizado dos fatores de risco identificados 
para HTN, a data das aferições da PA, o tipo de 
dispositivo utilizado, os resultados dos exames 
e uma declaração sobre a possibilidade de um 
resultado falso positivo ou falso negativo, e 
para um indivíduo com um resultado de exame 
positivo na triagem, uma declaração de que 
ele/ela deve procurar uma avaliação médica 
adicional (informações sobre a disponibilidade 
de recursos alternativos de assistência à saúde 
devem ser fornecidas a indivíduos que não têm 
acesso a um médico).43 Um programa eficaz 
também deve incorporar um acompanhamento 
oportuno para verificar se indivíduos com 
resultado positivo no teste de triagem 
procuraram atendimento médico.

Oportunidades e Desafios
Considerando que, em 2009, 62% dos adultos 
com idades entre 18 e 64 anos e 60% dos 
adultos com 65 anos ou mais consultaram 
um dentista, os ECSB estão em uma posição 
exclusiva para desempenhar um papel central 
em um programa de bem-estar relacionado 
com a hipertensão.40 Dados de pacientes que 
procuram tratamento odontológico sugerem 
que os pacientes estão dispostos a participar 
de triagens clínicas por dentistas.41,42 A maioria 
dos ECSB considera importante a triagem 
clínica em instituições para cuidados da 
saúde bucal, mas relatam conhecimento e 
treinamento inadequados como barreiras para 
incorporar essas atividades à prática.43

O Comitê sobre o Futuro da Educação 
Odontológica, do Institute of Medicine, declarou 
que “os cuidados de saúde bucal são parte dos 
cuidados de saúde abrangentes” e recomendou 
“aumentar o conhecimento do corpo docente 
em medicina clínica para que eles... possam 
transmitir conhecimento médico aos estudantes 
de odontologia e servir como modelos de 
comportamento para eles”.44 Portanto, é 
axiomático que os ECSB dominem o amplo 
escopo, não necessariamente a profundidade, 
do conhecimento exigido de um médico de 
família. A proposição pode ser vista como 
revolucionária. A atualização desse conceito, 
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contudo, é inerentemente evolutiva. O objetivo 
pode ser alcançado de acordo com a ética da 
profissão e as leis aplicáveis.

Conclusão
Ao tratar pacientes com hipertensão no 
ambiente de assistência à saúde bucal, os 
objetivos são desenvolver e implementar 
estratégias preventivas e terapêuticas 
oportunas, compatíveis com a capacidade 
física e emocional do paciente de se submeter 
e responder aos cuidados dentários, às 
necessidades e desejos sociais e psicológicos 
do paciente; e limitações impostas ao processo 
clínico por fatores de risco específicos da 
doença e de procedimentos e relativos à 
capacidade funcional.

Tendo em vista os dados disponíveis que 
sugerem que os riscos relacionados à 
pressão arterial associados a procedimentos 
odontológicos parecem ser baixos ou muito 
baixos, após a necessidade de intervenção 
odontológica ter sido estabelecida, a avaliação 
dos fatores específicos do paciente e a 
capacidade funcional do paciente fornecem as 
melhores informações para estratificação de 
risco cardiovascular. Finalmente, a ECSB está em 
uma posição exclusiva de desempenho de um 
papel fundamental em um programa de bem-
estar relacionado com a hipertensão.



16

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. Acesse:  
www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce407/teste

1.  A HTN primária parece estar relacionada com hereditariedade modificada por fatores 
ambientais como ____________.
A. sódio na dieta
B. obesidade
C. estresse
D. Todas as anteriores.

2.  Todas as instruções a seguir relativas a HTN secundário estão corretas, EXCETO qual?
A. Cerca de 5 a 10% dos pacientes com PA alta apresentam HTN secundária.
B. A HTN secundária tem uma causa identificável e potencialmente corrigível.
C. O álcool tem um efeito benéfico na HTN secundária. 
D. Sempre que um paciente é diagnosticado com PA alta, um dos objetivos da avaliação inicial 

é identificar possíveis causas secundárias.

3.  Qual das seguintes afirmações sobre HTN nos EUA está correta?
A. Mais de 103 milhões de pessoas nos EUA, ou seja, 46% dos adultos, têm HTN.
B. Novas diretrizes referentes às definições de HTN são mais conservadoras do que as 

diretrizes anteriores.
C. Cerca de 30% dos adultos americanos estão conscientes de sua condição.
D. Todas as anteriores.

4.	 De	acordo	com	as	orientações	mais	atuais,	um	paciente	com	PAS	≥160	ou	PAD	≥100	
_______________.
A. tem HTN de estágio 2
B. tem PA elevada
C. tem HTN de estágio 1
D. não se beneficiarão de modificações no estilo de vida que promovem a saúde para reduzir 

sua HTN

5.  A avaliação básica para pacientes com PA elevada inclui _______________.
A. uma revisão da história clínica
B. exame físico
C. exames laboratoriais de rotina
D. Todas as anteriores.

6.  O manômetro de mercúrio é o _______________.
A. mais preciso
B. não requer recalibração
C. padrão para aferir a PA.
D. Todas as anteriores.

7.  Todas as seguintes afirmações sobre a técnica de aferição da PA estão corretas, EXCETO 
qual?
A. O braço do paciente deve ser abduzido, levemente flexionado e apoiado por uma superfície 

lisa e firme.
B. Idealmente, a PA deve ser aferida após o paciente descansar confortavelmente por pelo 

menos 5 minutos.
C. A artéria braquial sobre a qual a PA deve ser registrada deve estar no nível do coração.
D. A PAS é o ponto em que o primeiro som de Korotkoff é auscultado (início da fase 1) e o 

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce407/teste
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desaparecimento do som de Korotkoff (início da fase 5) é usado para definir a PAD.

8.  Todas as afirmações a seguir estão corretas em relação às mudanças nos padrões da PA 
com o aumento da idade, EXCETO qual?
A. O aumento da PAS continua ao longo da vida.
B. A PAD aumenta até cerca de 50 anos, depois estabiliza durante a próxima década e pode 

permanecer a mesmo ou cair mais tarde na vida.
C. A PAD é um fator de risco cardiovascular mais potente que a PAS após os 50 anos.
D. A pressão de pulso reflete a diferença numérica entre a PAS e a PAD.

9.  As principais modificações no estilo de vida que demonstram diminuir a PA incluem 
_______________.
A. atividade física
B. adoção de uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura
C. redução de sódio na dieta
D. Todas as anteriores.

10.  Todas as afirmações a seguir estão corretas com relação às estratégias farmacológicas 
para tratar a PA alta, EXCETO qual?
A. Se a PA alvo não for alcançada com modificação do estilo de vida, a terapia medicamentosa 

é iniciada com um diurético tiazídico, um bloqueador dos canais de cálcio, um inibidor da 
enzima de conversão da angiotensina ou um bloqueador do receptor da angiotensina.

B. Mais de dois terços dos hipertensos não podem ser controlados com apenas um fármaco, 
especialmente se a PA estiver 20/10 mmHg acima da meta.

C. Uma vez iniciada a terapia medicamentosa, os pacientes necessitam de acompanhamento 
e ajuste de medicamentos até que a PA atinja a meta

D. Depois que a PA atinge a meta e encontra-se estável, não são necessárias mais consultas 
para acompanhamento.

11.  De acordo com a ACC/AHA, a avaliação de risco cardiovascular perioperatório 
preferencial de pacientes prestes a serem submetidos a um procedimento não cardíaco 
deve ser baseada em _______________.
A. fatores específicos do paciente
B. fatores específicos do procedimento
C. capacidade de realização de exercício (funcional) do paciente
D. Todas as anteriores.

12.  Qual das seguintes afirmações está correta em relação ao risco cardiovascular 
relacionado com hipertensão de pacientes submetidos a procedimentos não cardíacos?
A. Está bem estabelecido que a PA na faixa de 140/90 a 179/109 mmHg não é um fator de 

risco independente para MACE associado a procedimentos não cardíacos.
B. Em associação com outros preditores/marcadores menores reconhecidos para doença 

cardiovascular e a presença de fatores de risco clínicos, a constatação de PA elevada do 
paciente deve levar a uma maior suspeita de DAC.

C. Pacientes com HTN não controlada devem ser encaminhados para avaliação médica de 
rotina e modificação de risco.

D. Todas as anteriores.

13.  Todas as afirmações a seguir estão corretas em relação à PA gravemente elevada, 
EXCETO qual?
A. Pacientes com PA gravemente elevada apresentam risco aumentado para o 
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desenvolvimento de HTN sistêmica não controlada.
B. A PA gravemente elevada é definida como PAS> 180 mmHg ou PAD> 110 mmHg.
C. Quando os pacientes apresentam PA gravemente elevada, os médicos devem adiar o 

atendimento odontológico.
D. A PA gravemente elevada tende a se desenvolver gradualmente ao longo de dias, semanas 

ou meses.

14.  Todas as afirmações a seguir estão corretas com relação ao paciente assintomático 
com PA gravemente elevada, EXCETO qual?
A. A prestação rotineira de atendimento odontológico deve ser adiada.
B. O paciente tem um risco aumentado de AVC.
C. O paciente deve ser transportado via Serviço de Atendimento de Emergência para a UTI 

cardíaca.
D. O paciente deve ser avaliado por um médico dentro de 1 semana.

15.  Todas as afirmações a seguir estão corretas com relação ao paciente sintomático com 
PA gravemente elevada, EXCETO qual?
A. O paciente não deve ter permissão para ir dirigindo para o hospital.
B. Pacientes com sinais e sintomas de danos nos órgãos-alvo necessitam de internação em 

uma unidade de terapia intensiva dentro de uma a duas horas para tratamento imediato.
C. Em local de emergência, ou seja, em ambiente de atendimento de saúde bucal, a PA deve 

ser baixada agudamente enquanto se aguarda a chegada do Serviço de Emergência.
D. Sinais e sintomas de danos nos órgãos-alvo incluem distúrbios visuais, dispneia, dor no 

peito e convulsões.

16. Todas as afirmações a seguir estão corretas em relação à hipertensão do jaleco branco, 
EXCETO qual?
A. A HJB é caracterizada por elevação transitória da PAS de até 20 mmHg e elevação da PAD 

de até 10 mmHg, precipitada por uma vigorosa resposta simpática no ambiente médico ou 
odontológico.

B. A HJB é observada em cerca de 20-35% dos pacientes diagnosticados com HTN.
C. O risco de eventos cardiovasculares importantes em pacientes com HJB é ambíguo.
D. Pacientes com suspeita de HJB e nenhuma evidência de dano ao órgão alvo são candidatos 

ao monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA).

17.  Todas as afirmações a seguir estão corretas em relação à hipertensão do jaleco branco, 
EXCETO qual?
A. A HO é comumente definida como uma diminuição da PA de decúbito dorsal para posição 

de pé > 20 mmHg sistólica ou > 10 mmHg diastólica.
B. A HO é uma das emergências médicas menos comuns no ambiente de cuidados de saúde 

bucal.
C. Como a HO demonstrou ser um fator de risco significativo para síncope, quedas e aumento 

da mortalidade ajustada à idade, os pacientes com HO devem ser encaminhados ao 
médico para exame específico e modificação apropriada do risco.

D. Como medicamentos e refeições anti-hipertensivos podem causar grandes reduções da PA 
em pacientes suscetíveis, é prudente agendar consultas dentárias 30 a 60 minutos após a 
ingestão de medicamentos e refeições.

18.  Todas as instruções a seguir estão corretas com relação aos fatores de risco específicos 
do procedimento, EXCETO qual?
A. A PA deve ser monitorada de maneira rigorosa caso a anestesia geral esteja sendo 

administrada a indivíduos sob tratamento com anti-hipertensivos devido a potenciais 
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amplas oscilações da PA e ao risco de uma crise hipertensiva.
B. Não há ensaios clínicos controlados ou randomizados adequadamente para ajudar a 

definir riscos de hipertensão específicos de procedimentos odontológicos ou outros 
cardiovasculares.

C. Há alguma evidência de que, em geral, os riscos associados aos procedimentos 
odontológicos são comparáveis àqueles associados a um espectro de procedimentos 
médicos prestados em ambientes ambulatoriais.

D. Uma revisão sistemática da literatura concluiu que o uso de epinefrina em agentes 
anestésicos locais tem um efeito mínimo na PA.

19.  Todas as afirmações a seguir estão corretas com relação à capacidade de realização de 
exercícios, EXCETO qual?
A. A capacidade de realização de exercício (funcional), expressa em MET, é a capacidade de 

um indivíduo de executar um espectro de tarefas diárias comuns.
B. Uma pessoa que consegue subir um lance de escadas sem sentir falta de ar, diaforese, 

palidez ou aperto no peito tem uma capacidade funcional de 8 MET.
C. O efeito hemodinâmico da anestesia por infiltração com 0,045 mg de epinefrina foi 

equivalente a 4 MET.
D. 4,5 cc de um agente anestésico local com epinefrina a 1:100.000 podem ser administrados 

com segurança a pacientes cuja capacidade funcional é ≥4 MET.

20.  No contexto de um programa de acompanhamento apropriado para o monitoramento 
da PA, qual das opções a seguir é apropriada para um paciente com uma leitura inicial 
da PA <120/80?
A. Forneça conselhos sobre modificações no estilo de vida e reavalie minimamente a PA em 

dois anos.
B. Forneça conselhos sobre modificações no estilo de vida e reavalie minimamente a PA em 

um ano.
C. Forneça conselhos sobre modificações no estilo de vida e reavalie a PA em dois meses.
D. Encaminhe para avaliação médica dentro de um mês.
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