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RESUMO 
 

 
 
 

O cirurgião dentista comumente em sua prática clínica se vê diante de pacientes 

sistemicamente comprometidos. Entre esses pacientes encontramos o grupo dos 

hipertensos que merecem especial atenção pelo profissional, devido às possíveis 

alterações psicossomáticas que podem vir a acontecer durante um atendimento 

odontológico. O presente estudo teve como objetivo estabelecer a prevalência e suas 

implicações em pacientes hipertensos em uma amostra de 424 pacientes sob 

tratamento na FO-USP. Com os resultados da amostra, quase 1/3 da população 

analisada era hipertensa, confirmando a alta prevalência da patologia na amostragem 

estudada. Os fatores de risco que mais influenciaram na presença de hipertensão 

observados nesta pesquisa foram o diabetes e o sedentarismo, elucidando o quão é 

necessário correlacionar a história médica e os hábitos  do paciente para chegar a um 

diagnóstico diferencial. Já 10,53% dos pacientes hipertensos não eram cientes sobre 

sua condição sistêmica e, um grande número daqueles que já eram cientes, todavia 

apresentavam-se descompensados, confirmando a importância e a necessidade do 

cirurgião dentista aferir a pressão arterial de seus pacientes em clínica rotineiramente. 

Enfim, uma completa anamnese, acompanhada de exames complementares, como 

mensurações da pressão arterial, garante um tratamento odontológico seguro e efetivo. 

Palavras Chaves: hipertensão; prevalência; prevenção; diagnóstico; complicações. 
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ABSTRACT 

 

 The dentist commonly takes care of patients with systemic diseases in its routine clinic. 

Among these patients we find the group of the hypertensives that deserve special 

attention for the professional, whom had possible psychosomatic alterations that can 

come to happen during an odontology attendance. The present study had the objective 

to establish the prevalence and its implications among hypertensives in a sample of 424 

patients under treatment in the FOUSP. As a result of the sample, almost 1/3 of the 

analyzed population was hypertensive, confirming the high prevalence of the pathology 

in the studied sampling. The risk factors that had increased the appearance of 

hypertension observed in this research were diabettes and the sedentary life, 

elucidating how is necessary to correlate medical history and the habits of the patient to 

establish a distinguishing diagnosis. In addition, 10.53% of the hypertensive patients did 

not know about their systemic condition and a great number of the patients that had 

already known, were not medicated, confirming the importance and the necessity of the 

dentist to survey the arterial pressure of its patients in clinic routinely. Therefore, 

complete anamnesis, followed by complementary examinations such as measurement 

of the arterial pressure, guarantees a safe and effective odontology treatment. 

 

Keywords: hipertension; prevalence; prevention; diagnostic; complications 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 6.1  -  Total de hipertensos na amostra ................................................................60 

Tabela 6.2  -  Análise da faixa etária ..................................................................................61 

Tabela 6.3  -  Análise dos gêneros.............................................................................61 

Tabela 6.4  -  Análise das etnias .........................................................................................62 

Tabela 6.5  -  Análise dos fatores de risco.........................................................................62 

Tabela 6.6  -  Fator de risco – diabetes .............................................................................63 

Tabela 6.7  -  Fator de risco – sedentarismo ....................................................................63 

Tabela 6.8  -  Fator de risco – obesidade .........................................................................64 

Tabela 6.9  -  Fator de risco – hereditariedade ................................................................64 

Tabela 6.10  -  Fator de risco – sobrepeso.................................................................65 

Tabela 6.11a  -  Fator de risco – tabagismo...............................................................65 

Tabela 6.11b  -  Fator de risco – tabagismo......................................................................66 

Tabela 6.12  -  Proporção de hipertensos em relação ao estágio de hipertensão .....66 

Tabela 6.13 - Como a hipertensão foi diagnosticada nos pacientes já cientes de sua 

condição ........................................................................................................67 

Tabela 6.14  -  Tipos de pacientes hipertensos encontrados .........................................68 

 



 
LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 7.1  -Proporção de hipertensos em relação à amostra total.................................70 

Gráfico 7.2a  -Proporção de hipertensos em relação à faixa etária .............................. ....70 

Gráfico 7.2b  -Proporção de hipertensos em relação à faixa etária .............................. ....71 

Gráfico 7.3  - Proporção de hipertensos em relação ao gênero.................................... ....73 

Gráfico 7.4  - Proporção de hipertensos em relação à etnia.......... ...................................75 

Gráfico 7.5  -Tipos de fatores de risco avaliados na amostra total..................................76 

Gráfico 7.6  - Total de pacientes hipertensos com algum fator de risco na amostra.. ....77 

Gráfico 7.7  - Proporção de pacientes com fator de risco na amostra de hipertensos....78 

Gráfico 7.8a  - Proporção de hipertensos em relação ao estágio de hipertensão 

apresentado............................................................ .............................. ....82 

Gráfico 7.8b  - Modo de diagnóstico.............................................................................. ....83 

Gráfico 7.9  - Tipos de pacientes em relação à hipertensão......................................... ....84 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 p. 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA................................................................. 17 

3 PROPOSIÇÃO ....................................................................................... 55 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................... 56 

5 RESULTADOS ....................................................................................... 60 

6 DISCUSSÃO .......................................................................................... 69 

7 CONCLUSÕES ...................................................................................... 86 

REFERÊNCIAS......................................................................................... 87 

ANEXOS .................................................................................................... 97 

APÊNDICES.........................................................................................107 



 15 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O grande avanço conquistado pela medicina nos últimos tempos tem permitido 

que um número cada vez maior de pessoas possa viver por mais tempo mesmo 

sendo portadores de patologias antes não controladas. Isto associado a uma maior 

consciência da necessidade de se procurar manter uma boa saúde bucal, faz com 

que o cirurgião dentista se veja obrigado a saber lidar com uma população de 

pacientes sistemicamente comprometidos. 

Nos períodos pré e transoperatórios de tratamentos odontológicos, com muita 

freqüência, ocorre forte alteração psicossomática no paciente, provocada por um 

estado de dor, apreensão ou medo, que pode promover aumento de diversas funções 

vitais, que se manifestam através de taquicardia, vasoconstrição periférica, midríase, 

elevação de pressão arterial (PA), hiperventilação pulmonar, sudorese, agitação e 

aumento generalizado do metabolismo corporal, determinando um quadro típico de 

estresse (CASTRO, 2000). Essa reação orgânica, segundo Faria (2001) e Andrade 

(2002), agudiza-se nos pacientes instáveis emocionalmente, nos que já tiveram uma 

experiência traumática e nos acidentes provocados por soluções anestésicas, 

principalmente pelo efeito de vasoconstritores injetados intravascularmente. 

Na maioria dos pacientes, a recuperação ocorre com a ativação de 

mecanismos intrínsecos que através de um processo de retroalimentação negativa 

retorna às condições funcionais normais. Entretanto, nos pacientes portadores de 

disfunções orgânicas, entre eles os hipertensos, as alterações funcionais podem 

assumir dimensões inesperadas, gerando problemas complexos, cujas soluções 
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fogem do âmbito profissional do cirurgião dentista, tornando imprescindível a 

detecção dessa doença antes de iniciar qualquer tipo de procedimento operatório. 

A preocupação com a pressão arterial é ainda mais enfatizada quando nos 

informamos sobre dados estatísticos nacionais. De acordo com o Ministério da Saúde 

e segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, desde a década de 60, 

as doenças cardiovasculares ultrapassam as infecto-contagiosas como primeira 

causa de morte no Brasil.  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos fatores principais de risco 

para as doenças do aparelho circulatório, e está relacionada a 80% dos casos de 

AVE (Acidente Vascular Encefálico) e 60% dos casos de doença isquêmica do 

coração.  

Por ser a pressão arterial diagnosticada através de uma técnica fácil e não 

invasiva, o consultório odontológico pode atuar como um excelente local para 

diagnóstico precoce de hipertensão arterial (HA), influenciando favoravelmente a 

morbidez e os efeitos deletérios, a mortalidade geral da doença cardiovascular e 

reduzindo a progressão de doenças renais, aumentando assim a expectativa e a 

qualidade de vida do paciente hipertenso. 

Contudo, após análise desses fatos, pode-se dizer que a prevalência de 

pacientes hipertensos na clínica odontológica possui uma alta relevância, 

conscientizando o profissional a tornar habitual a aferição da pressão arterial de seus 

pacientes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O primeiro aparelho que serviria para medir a freqüência e a variação do pulso, 

denominado Pulsiologium, foi idealizado por Santorio Santorio (1561-1636) e Galileu 

Galilei (1571-1630), porém, foi o veneziano Santorio que deu aplicabilidade clínica a 

essa invenção. Passados alguns anos, Willian Harvey (1578-1657) viria a se tornar o 

“descobridor da circulação”, todavia foi tão contestado que sua teoria só foi aceita 

após um século, com os estudos de Stephen Hales (BOOTH, 1977).  

Stephen Hales (1677-1761) fez a primeira medição da pressão arterial em uma 

égua (METTLER ; METTLER, 1947), apesar de parecer inconsebível, Hales caiu no 

esquecimento e apenas um século depois seu experimento foi relembrado por Jean 

Leonard Marie Poiseuille que inventou o “hemodinamômetro”. Além disso, Jean 

estudou a viscosidade sangüínea e a resistência do sistema cardiovascular. Seu 

hemodinamômetro não teve uso clínico prático, mas serviu de base para todos os 

aparelhos de medir  a pressão arterial (PA) (BOOTH, 1977).   

Em 1834, J. Hérrison e P. Gernier, ambos franceses, inventaram o 

“esfigmomanômetro” na tentativa de quantificar numericamente o pulso arterial, 

transformavam uma sensação tátil em uma impressão visível. Este experimento 

também foi abandonado (PARATI ; POMIDOSSI, 1988). 

Posteriormente, Karl Ludwing (1816-1895) apoiando-se em Jean L. M. 

Poiseuille desenvolveu o “quimógrafo”, que foi de grande aplicação nos estudos da 

fisiologia. Ludwing foi o primeiro a inscrever as ondas da pressão arterial. Já Karl 

Vierordt em 1855 postulou que para medir a PA era necessário que a pulsação 

cessasse. Ele adaptou ao quimógrafo de Ludwing a uma alavanca com pesos que, 
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colocados sobre a artéria radial, bloqueava a pulsação, porém não obteve sucesso 

em função do aparelho ser muito pesado (INTROCASO, 1996). 

A primeira medição acurada da PA em um homem foi realizada por J. Faivre 

(1856), durante um ato cirúrgico catetizando uma artéria femural (INTROCASO, 

1996). 

Em 1880, Samuel Sigfried Ritter von Basch desenvolveu três aparelhos de 

medir pressão arterial, baseando-se nos princípios de Vierordt. Ele foi o primeiro a 

utilizar o manômetro anaeróide (seu terceiro modelo) que era uma modificação do 

barômetro de mola de Lucien Vidie (1805-1886). Este último aparelho constava de um 

bulbo cheio de água, cujo lado era colocado sobre a artéria radial, e sobre a mesma 

era exercida pressão digital até não mais se palpar o pulso montante. A pressão 

assim exercida sobre o bulbo era lida em um manômetro aneróide, graduado em até 

24cm Hg. Von Basch também observou que, nos indivíduos idosos, ou com 

arteriosclerose, a PA era mais elevada do que na população abaixo dessa faixa 

etária, o que ele chamou de “aterosclerose latente”, iniciando a conceituação de 

hipertensão arterial (HA) essencial. Já Henri Huchard (1844-1910) postulou que HA 

persistente levava à aterosclerose e que a HA dependia de outras doenças como a 

nefrite crônica (DOMINGUEZ & MICHELI, 1994). 

Scipione Riva-Rocci1 (1896, apud INTROCASO, 1996) marcando o fim da era 

de pesquisas de um método clínico simples para a avaliação da PA, descreveu um 

novo esfigmomanômetro, chamando-o de “angioparatlibometro”. Seu aparelho 

compunha-se de duas partes, uma destinada a exercer compressão sobre a artéria e 

a outra que permitia medir a pressão exercida com todas as suas repercussões 

circulatórias e biológicas. 

__________________ 
1Introcaso L. História da medida da pressão arterial. Arq Bras Cardiol 1996;67(5):305-11. 
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Ele escolheu a artéria umeral por ser um ponto mais próximo à aorta, sem 

circulação colateral e que expressa melhor a carga total que deveria ser exercida 

sobre a artéria por todos os lados igualmente. Sua técnica consistia de um manguito, 

de 4 a 5cm de largura, que cobria o braço em toda a sua circunferência, e que era 

inflado pela dupla bola de Richardson, entre os quais estava interposto um 

manômetro de colunas de Hg. Inflava-se o manguito, até o total desaparecimento do 

pulso radial, seguindo-se desinflação, até o seu reaparecimento, quando então era 

medida a pressão sistólica (PS) no manômetro. 

Já em 1904, Nicolai Segeivich Korotkoff e Nikolai Ivanovich Pirogoff obtiveram 

a detecção definitiva da pressão diastólica (PD). Korotkoff descreveu o método 

auscultatório do pulso na Academia Imperial Médica Militar de São Petersburgo, 

relatando que artéria não emite sons e que o aparelho de Riva-Rocci é colocado no 

braço e sua pressão é rapidamente aumentada até bloquear a circulação abaixo do 

manguito, quando não se ouve nenhum som no estetoscópio monoauricular. Então, 

deixando a pressão no manômetro de Hg cair até certa altura, um som fraco é ouvido, 

o que indica a passagem de parte da onda do pulso sob o manguito, caracterizando a 

pressão máxima. Deixando a pressão cair, progressivamente, ouve-se o sopro da 

compressão sistólica, e que se torna novamente som. Finalmente , todos os sons 

desaparecem, o que indica livre passagem do fluxo sangüíneo ou, em outras 

palavras, a PA mínima ultrapassou a pressão exercida pelo manguito. Este momento 

corresponde a PD. As experiências mostraram também, que o primeiro som aparece 

10 a 12mmHg do pulso radial (MULTANOVSKY, 1970). 

As discussões começaram a ser esclarecidas em 1939, quando o comitê 

combinado das sociedades de cardiologia americana, inglesa e irlandesa, com 
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ratificação posterior do comitê da American Heart Association, em 1967, propôs o 

método palpação-ausculta, tal qual descrito originalmente por Korotkoff. 

Em 1941, Harry Wein buscando avanços nos métodos desenvolveu o registro 

automático. Seu trabalho foi intitulado “Um aparelho para registro automático da 

pressão arterial”, registro esse que permitiu leitura contínua e simultânea das 

pressões sistólica e diastólica, da pressão de pulso e da freqüência cardíaca. Seu 

método era oscilométrico auscultatório. 

Novas técnicas invasivas para a monitorização contínua da pressão intra-

arterial foram efetuadas – a de “Oxford” em 1969 e a telemétrica em 1974 são 

utilizadas exclusivamente em pesquisas e são consideradas antiéticas (O'BRIEN & 

O'MALLEY, 1990). Já as técnicas não invasivas evoluíram rapidamente nas últimas 

décadas e hoje são utilizados os métodos oscilométrico e o auscultatório, capazes de 

prover resultados acurados.  

No mercado atualmente há inúmeros modelos com avançada tecnologia, 

possuindo opções como: vários manguitos (criança, adultos, obesos); com medições 

em intervalo de tempo pré-programado e com registro em impressora acoplada das 

aferições e médias da PA, facilitando cada vez mais a mensurações feitas pelos 

profissionais da área da saúde e pelos próprios pacientes em seus lares, permitindo 

um maior controle de seu estado fisiológico. A única ressalva está na escolha do 

modelo que precisa estar calibrado e aprovado pelos órgãos responsáveis como, aqui 

no Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).  

Completaram-se mais de 100 anos pós Riva-Rocci e,  mesmo com toda 

tecnologia presente, seu aparelho é o universalmente utilizado e continua a ser o 

melhor, o mais simples e o mais acurado instrumento para medir pressão arterial 

(INTROCASO, 1996). 
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2.1 Pressão arterial 

 

 

A pressão arterial é o produto do volume do sangue ejetado pelo coração 

versus a resistência a sua passagem. Portanto ao medir a pressão arterial, avalia-se 

uma relação de quantidade de sangue dentro da artéria e a capacidade da mesma 

em acomodar este volume sangüíneo (MANO, 2004). 

A velocidade do sangue e a pressão nas artérias são as mais elevadas dentre 

todos os demais leitos sanguíneos, em razão de sua pequena área de secção 

transversa e da característica elástica de suas paredes. 

A pressão se eleva mais nas artérias, no momento da sístole ventricular 

esquerda (pressão máxima ou sistólica - PAS); e cai para valores mais baixos, 

imediatamente antes de uma nova sístole (pressão mínima ou diastólica - PAD). 

A definição de normotensão e hipertensão é arbitrária e baseia-se na prática 

clínica e no conhecimento da história natural do processo, fundamentada na 

observação epidemiológica, que associa elevação de níveis pressóricos a um 

aumento do risco populacional (VIEIRA NETO, 2000). 

Os níveis considerados normais são menores ao nascimento e se elevam 

progressivamente até que se atinja a vida adulta. Após este período, há uma 

tendência de elevação da PA com o aumento da idade (MIRANDA et al., 2002).  

Na clínica e em estudos de populações, medem-se as pressões arteriais 

sistólica e diastólica, o que exige a definição de dois limites de normalidade, gerando 

quatro categorias: normotensos, hipertensos pelo limite da PAS, hipertensos pelo 

limite da PAD e hipertensos por ambas.  
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Como a hipertensão arterial (HA) não é o único fator de risco cardiovascular, e 

freqüentemente está associada a outras condições, a definição de limites é imprecisa 

e gera intermináveis discussões. Há dificuldade para se estabelecer um ponto de 

corte realmente preciso, devido à variabilidade do fenômeno, por isso foi necessária a 

criação de outra categoria: a dos indivíduos limítrofes (VI JOINT NATIONAL 

COMMITTEE REPORT – VI JNC, 1997). 

Inúmeras classificações para HA já foram realizadas, e com o avanço do 

conhecimento a respeito dessa patologia foram alteradas ou aperfeiçoadas. 

Tanto a classificação brasileira em 2002 como a européia em 2003 seguem os 

valores determinados pelo sexto JNC (1997). Já a classificação norte -americana 

adota os valores do sétimo JNC (2003), acreditando que a classificação “normal”, na 

verdade já seria um estado de pré-hipertensão (Anexo B). Esta afirmação é fruto de 

alguns estudos que evidenciaram que quem está no limite “normal” teria mais 

problemas cardíacos do que aqueles cuja a pressão é mais baixa (KNOBEL, 2004). 

Todavia, segundo Kohlmann em 2004, os americanos colocaram em estado de 

pânico 23% de sua população, que possui essa medida de pressão arterial, 

considerando um exagero aderir a essa última classificação. 

 

 

2.2 Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

 

 

Por aproximadamente 100 anos, grandes esforços foram realizados para 

elucidar como a hipertensão arterial é iniciada e mantida. Nos anos 30, o progresso 

foi grandemente estimulado pela introdução do modelo de hipertensão renovascular 
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desenvolvido por Goldblatt. Infelizmente, o entusiasmo inicial para o desenvolvimento 

de modelos unifatoriais retardou a percepção de que a hipertensão humana primária 

é basicamente de origem multifatorial. Nos anos 50 e 60, uma nova atitude emergiu 

lentamente, facilitada pela introdução de variantes poligênicas da hipertensão arterial 

primária em ratos, o que também proporcionou aos investigadores melhores modelos 

experimentais (NOBRE, LIMA, 2000). 

O desenvolvimento de hipertensão depende da interação entre: predisposição 

genética; fatores ambientais (como estresse psicoemocional e ingestão de sal, que 

reforçam e precipitam a expressão hemodinâmica da predisposição poligênica) e 

adaptações estruturais precoces do coração e vasos – a vasoconstrição, que é a 

princípio uma resposta rápida a qualquer estímulo pressor (funcional), pode ser 

substituída por alterações estruturais, portanto fixas (remodelação, hipertrofia). 

Embora ainda não seja completamente conhecido como estas interações ocorrem, 

sabe-se, no entanto, que a hipertensão é acompanhada por alterações funcionais do 

sistema nervoso autônomo simpático, renais, do sistema renina angiotensina, além 

de outros mecanismos humorais e disfunção endotelial. Assim a hipertensão resulta 

de várias alterações estruturais do sistema cardiovascular que tanto amplificam o 

estímulo hipertensivo, quanto causam dano cardiovascular (MANO, 2003).  

O sistema simpático tem uma grande importância na gênese da hipertensão 

arterial e contribui para a hipertensão relacionada com o estado hiperdinâmico. 

Mensurações das concentrações de catecolaminas plasmáticas tem sido usadas para 

avaliar a atividade simpática. Vários autores relataram concentrações aumentadas de 

noradrenalina no plasma em pacientes portadores de hipertensão essencial, 

particularmente em pacientes mais jovens. Estudos mais recentes sobre atividade 

simpática medida diretamente sobre nervos simpáticos de músculos superficiais de 
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pacientes hipertensos confirmam esses achados. Também foi demonstrada a 

alteração da resposta reflexa dos baroreceptores, tanto em modelos experimentais 

quanto em clínicos (CAMPOS et al., 2001). 

Já em relação às alterações na função renal podem estar diretamente 

envolvidas na patogênese da hipertensão, tanto através de uma natriurese alterada, 

levando à retenção de sódio e água, quanto pela liberação alterada de fatores que 

aumentam a PA como a renina ou de fatores depressores da PA como 

prostaglandinas (CARVALHO; ALMEIDA, 2001).  

O sistema renina-angiotensina está envolvido no controle fisiológico da 

pressão arterial e no controle do sódio. Tem importantes implicações no 

desenvolvimento da hipertensão renal e deve estar envolvido na patogênese da 

hipertensão arterial essencial. O papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona a 

nivel cardíaco, vascular e renal é mediado pela produção ou ativação de diversos 

fatores de crescimento e substâncias vaso-ativas, induzindo vasoconstricção e 

hipertrofia celular (SAMPAIO; SANTOS, 2004). 

Em relação à adaptação cardiovascular, o aumento da pressão arterial e 

ativação de fatores de crescimento causam uma sobrecarga do sistema 

cardiovascular que levam à alterações estruturais de adaptação vascular que se 

instala rapidamente, com estreitamento do lumem arteriolar e aumento da relação 

entre a espessura da média e da parede arterial. Isso aumenta a resistência ao fluxo 

sangüíneo e aumenta a resposta aos estímulos vasoconstrictores. Essas adaptações 

estruturais cardíacas consistem na hipertrofia da parede ventricular esquerda em 

resposta ao aumento na pós-carga (hipertrofia concêntrica), e no aumento do 

diâmetro da cavidade ventricular com aumento correspondente na espessura da 
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parede ventricular (hipertrofia excêntrica), em resposta ao aumento da pré-carga 

(HANSSON et al., 2000). 

Tanto as adaptações vasculares quanto as cardíacas atuam como 

amplificadores das alterações hemodinâmicas da hipertensão e como início de várias 

das complicações dela decorrentes (BARRETTO, 2001). 

Além disso, novos estudos demonstraram o envolvimento do endotélio na 

conversão da angiotensina I em angiotensina II, na inativação de cininas e na 

produção do fator relaxante derivado do endotélio ou óxido nítrico. Além disso, o 

endotélio está envolvido no controle hormonal e neurogênico local do tônus vascular 

e dos processos homeostáticos. Também é responsável pela liberação de agentes 

vasoconstrictores, incluindo a endotelina, que está envolvida em algumas das 

complicações vasculares da hipertensão (SAMPAIO; SANTOS, 2004). 

Na presença de hipertensão ou aterosclerose, a função endotelial está alterada 

e as respostas pressóricas aos estímulos locais e endógenos passam a se tornar 

dominantes. Ainda é muito cedo para determinar se a hipertensão de uma forma geral 

está associada à disfunção endotelial. Também ainda não está claro se a disfunção 

endotelial seria secundária à hipertensão arterial ou se seria uma expressão primária 

de uma predisposição genética. 

 

2.2.1 diagnóstico 

 

De um modo geral, os pesquisadores consideram como hipertensos os 

indivíduos com pressão arterial diastólica acima de 90mmmHg e sistólica acima de 

140mmHg, como já relatado anteriormente. Em caso de suspeita de hipertensão, o 
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cirurgião dentista deve estar ciente que vários são os fatores a serem analisados 

antes de se dar o diagnóstico definitivo. São eles:  

• medir a pressão arterial várias vezes e em dias e horários diferentes e se 

necessário fazer MAPA (mapeamento ambulatorial da pressão arterial); 

• considerar a idade; 

• julgar o estado emocional; 

• avaliar os hábitos alimentares; 

• pesquisar os antecedentes familiares; 

• considerar a produção de hormônios femininos. 

A análise destes fatores não é importante apenas para determinar se o 

paciente é ou não hipertenso, serve também para avaliar as causas e a gravidade de 

sua hipertensão. Assim algumas pessoas sofrem elevação de pressão arterial em 

momentos em que estão sendo pressionadas e/ou vivendo sob estresse emocional 

(MANO, 2003).  

A idade é determinante no diagnóstico, pois, para um jovem, a pressão 

diastólica de 90mmHg é patológica, mas não para um indivíduo com mais de 45 anos.  

Algumas pessoas podem estar temporariamente hipertensas em razão de 

serem geneticamente sensíveis a uma dieta rica em sal e/ou por serem obesas. Os 

antecedentes familiares têm um peso muito grande nos jovens que já são hipertensos 

ou que serão futuramente. Apesar dos homens serem estatisticamente mais 

propensos à hipertensão arterial do que as mulheres, após a menopausa esta 

diferença deixa de existir (III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998). 

Quando as causas da hipertensão são eliminadas precocemente, os valores 

pressóricos podem voltar ao normal ou serem minimizados, independentemente de 

tratamento medicamentoso. 
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De acordo com a Sociedade Brasileira e Européia de cardiologia a pressão 

arterial pode ser classificada em: 

Nível da Pressão Arterial  Classificação 

< 120 sistólica e < 80 diastólica Ideal 

< 130 sistólica e < 85 diastólica Normal 

130~139 sistólica ou 86~89 diastólica Normal-alta 

140~159 sistólica ou 90~99 diastólica  Hipertensão estágio/grau 1 

160~179 sistólica ou 100~109 diastólica Hipertensão estágio/grau 2 

> 110 diastólica ou > 180 sistólica Hipertensão estágio/grau 3 

Quadro 2.1 – Nível da Pressão arterial                                                 (VI JNC, 1997). 

 

Pela classificação da VI JNC (1997), na hipertensão leve, ou estágio 1, o 

estado cardíaco é normal e a função renal íntegra.  

Na moderada, ou estágio 2, podem surgir cefaléia, vertigens, escotomas 

cintilantes, zumbidos e sangramento nasal (epistaxe). O exame de fundo de olho 

mostra modificações do aspecto das artérias, há hipertrofia simples do ventrículo 

esquerdo, e a função renal permanece normal ou pouco alterada. 

Já na hipertensão severa, ou estágio 3, o fundo de olho se apresenta muito 

alterado com presença de hemorragias de exsudatos. Há hipertrofia ou insuficiência 

ventricular esquerda, sinais de insuficiência renal com albuminúria. Pode agravar-se 

rapidamente em decorrência de edema agudo do pulmão, insuficiência coronária, 

acidentes vasculares e neurológicos. Este nível de hipertensão pode evoluir para 
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maligna, quando as pressões diastólica e sistólica são muito elevadas e dá-se o 

achatamento diferencial. Neste caso, pode ocorrer morte em menos de 2 anos 

provocada por acidente vascular e neurológico ou por insuficiência renal aguda. 

Denominamos de hipertensão primária ou essencial aquela que decorre de 

uma causa desconhecida. Vários têm sidos os mecanismos invocados para explicá-

la: 

• Hereditariedade: atualmente, estuda-se um fator genético encontrado em 

algumas pessoas que, possivelmente, seja responsável pela hipertensão arterial. 

• Mecanismos neuronais: falha do mecanismo barorreceptor, provocando 

liberação excessiva de adrenalina e noradrenalina. 

• Aldosterona: aumento da secreção deste hormônio pelo córtex supra-renal, 

produzindo aumento da reabsorção de sódio e água. 

• Reatividade vascular: vasoconstrição devida a um aumento da sensibilidade da 

parede vascular a substâncias vasoativas endógenas. 

• Aumento da atividade renina-angiostensina: em razão de uma maior liberação 

de renina pelas células justaglomerulares dos rins. 

Já a hipertensão secundária é aquela que tem uma causa determinada. Pode 

ser de origem renal (pielonefrite, glomerulonefrite, doença policística, estenose 

renovascular), endócrina (acromegalia, hiperfunção adrenocortical, doença de 

Cushing, hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, mixedema), neurogênica 

(psicogênica, síndrome diencefálica, hipertensão intracaniana aguda, poliomelite 

bulbar), coarctação da aorta, toxemia gravídica e arteriosclerose (MANO, 2003). 

Deve-se também considerar que existe a chamada “hipertensão do jaleco 

branco”, uma condição de elevação da pressão arterial notada no paciente apenas na 

clínica, quando este se encontra na expectativa ou sob tensão do atendimento 
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odontológico ou médico, mas que se mantém normal em outras situações cotidianas 

(VI JNC, 1997). 

Segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2002), são 

considerados fatores de risco para doença cardiovascular: 

• a própria HA;  

• obesidade (IMC>30 – ABESO – Anexo C);  

• tabagismo;  

• inatividade física (sedentarismo); 

• dislipidemia (aumento de colesterol e/ou triglicérides ou redução do HDL); 

• diabetes mellitus;  

• idade > 55 para homem e >65 para mulher  

• história familiar de doença cardiovascular anterior a idade de risco.  

Ë importante salientar que os fatores citados acima também podem ser 

predisponentes ao desenvolvimento da própria hipertensão, ou seja, os profissionais 

da área da saúde devem se ater a todos indícios relatados durante uma anamnese 

por um paciente. 

Devido a certas peculiaridades e alta prevalência encontrada em consultórios 

odontológicos, certos grupos de pacientes merecem uma maior atenção quando os 

mesmos são portadores da HAS, como no caso dos idosos, obesos e diabéticos. 

A HAS em idosos está associada a um importante aumento nos eventos 

cardiovasculares, com conseqüente diminuição da sobrevida e piora na qualidade de 

vida (AVOLIO et al., 1983). Um desses eventos seria a diminuição da elasticidade do 

tecido conjuntivo, que somada a arteriosclerose determina um aumento da resistência 

vascular periférica e da impedância da aorta (IZZO; LEVY; BLACK, 2000).  
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Tanto o tratamento medicamentoso como o não medicamentoso serão 

empregados, sempre considerando o indivíduo com suas co-morbidades e 

expectativas. As modificações de estilo de vida podem apresentar bons resultados, 

desde que bem orientadas, especialmente através de equipe multidisciplinar 

(MIRANDA et al., 2002). 

Em relação à obesidade pode-se dizer ser um fator de risco independente para 

moléstias cardiovasculares e que ocupa papel central na síndrome metabólica que 

envolve hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia.  

A prevalência de hipertensão é cerca de três vezes maior em pacientes 

obesos. Os mecanismos envolvidos são a resistência à insulina e hiperinsulinemia, 

hiperatividade simpática, ativação do sistema renina-angiotensina e aumento da 

reabsorção tubular renal de sódio e água. No tratamento da hipertensão associada à 

obesiade a dimuição do IMC (índice de massa corpórea – Anexo B) desempenha 

papel central na redução da pressão, levando à menor necessidade de drogas 

hipotensoras (HALL; HILDEBRANDT; KUO, 2001).  

As medidas higiênico-dietéticas envolvendo dieta hipocalórica e maior prática 

de atividades físicas possuem eficácia comprovada tanto na redução e manutenção 

do peso corporal, como da pressão arterial. Fármacos contra obesidade como a 

sibutramina e o orlistat auxiliam na redução de peso corporal (McMAHON et al., 2000; 

HAUPTMAN et al., 2000).  

O tratamento farmacológico da pressão arterial no paciente obeso levará em 

consideração a síndrome metabólica. São preferenciais drogas bloqueadoras do 

sistema reinina-angiotensina ou antagonistas de canais de cálcio, pois são anti-

hipertensivos eficazes e têm efeito benéfico ou neutro sobre os metabolismos. 

Bloqueadores simpáticos de ação central são úteis na redução da pressão. O uso de 
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diuréticos e especialmente betabloqueadores necessita de atenção especial, pois 

podem apresentar efeitos deletérios sobre a síndrome plurimetabólica em especial 

sobre o controle glicêmico (GALVÃO; KOHLMANN, 2002). 

Como os grupos acima, diabetes e hipertensão são situações comuns em 

clínica. Há notável associação fisiopatológica e de risco para eventos mórbidos com a 

associação. O alvo terapêutico é de controle pressórico, seguido de controles da 

pressão, da glicemia e dos lípides. 

Tanto do ponto de vista fisiopatológico – teorizando que o diabetes é o padrão 

da síndrome plurimetabólica, com todas as implicações terapêuticas – quanto do 

ponto de vista do tratamento isoladamente do hipertenso diabético, deve-se sempre 

considerar o diabetes e seus vários riscos e co-morbidades. No entanto, a 

hipertensão é um dos elementos da síndrome que acompanha o diabetes, não uma 

co-morbidade (SOWERS; LESTER, 1999). 

Em realidade, a presença de elevação da pressão arterial e da nefropatia 

diabética são manifestações clínicas temporais do diabetes tipo 2 (GRESS et al., 

2000). 

A presença do diabetes com hipertensão ou do hipertenso diabético é do ponto 

de vista semântico “força de expressão”, tendo em vista que a quase totalidade dos 

diabéticos – tipo 2, que é ou será necessariamente hipertensa. Além disso, os 

consensos apontam que, na vigência de diabetes, é primordial a obtenção do menor 

nível pressórico – como alvo terapêutico – aproximando-se as exigências da pressão 

arterial ideal: 120/80 mmHg, que se estima corresponder a menos de 15% da 

população adulta em geral (SANTELLO, 2002). 
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2.2.2 tratamento da HAS 

 

 

O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso, aumentadas 

em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes 

(COUTINHO, 2004). São utilizadas tanto medidas não-medicamentosas isoladas 

como associadas a fármacos anti-hipertensivos. Devido as possíveis interações 

farmacológicas e suas decorrências, é de suma importância o odontólogo estar a par 

de alguns detalhes referentes ao tratamento da HAS. 

Nas últimas décadas, várias classes de novos medicamentos, enriqueceram o 

arsenal terapêutico disponível na prática clínica. Entretanto, os estudos desenvolvidos 

para a comparação objetiva das antigas e novas drogas falharam em demonstrar 

qualquer vantagem em relação aos desfechos de morbidade e mortalidade 

cardiovascular. A individualização do tratamento da HAS é obrigatória, mas, com os 

estudos disponíveis atualmente, não são demonstradas vantagens para os novos 

medicamentos, e a primeira linha de tratamento para a hipertensão arterial, sem 

outras doenças associadas, ainda é a mesma desde os anos 80: diuréticos e 

betabloqueadores (FISZMAN, 2004). 

Os agentes anti-hipertensivos a serem utilizados devem promover a redução 

não só dos níveis tensionais como também a redução de eventos cardiovasculares 

fatais e não-fatais.  

As evidências provenientes de estudos de desfecho clinicamente relevantes, 

com duração média relativamente curta (três a quatro anos), demonstram redução de 

morbidade e mortalidade em maior número de estudos com diurético, mas também 
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com betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, 

antagonistas do receptor AT1 da angiotensina II e em pacientes mais idosos, com 

bloqueadoredos de canais de cálcio. Convém lembrar que a maioria dos estudos 

termina por utilizar combinação de fármacos anti-hipertensivos (FUCHS, 2002).  

Os anti-hipertensivos em uso são divididos em seis grupos: diuréticos; 

inibidores adrenérgicos; vasodilatadores diretos; inibidores da enzima conversora da 

angiotensina; antagonistas dos canais de cálcio e antagonistas do receptor da 

angiotensina II (Anexo D). 

O mecanismo anti-hipertensivo dos diuréticos, os mais utilizados, está 

relacionado, numa primeira fase, à depleção de volume e, a seguir, à redução da 

resistência vascular periférica decorrente de mecanismos diversos. 

Entre os efeitos indesejáveis dos diuréticos, ressalta -se fundamentalmente a 

hipopotassemia, por vezes acompanhada de hipomagnesemia (que pode induzir 

arritmias ventriculares), e a hiperuricemia. É ainda relevante o fato de os diuréticos 

poderem provocar intolerância à glicose. Podem também promover aumento dos 

níveis séricos de triglicerídeos, em geral dependente da dose, transitório e de 

importância clínica ainda não comprovada. Em muitos casos, provocam disfunção 

sexual. Em geral, o aparecimento dos efeitos indesejáveis dos diuréticos está 

relacionado à dosagem utilizada (FUCHS, 2002). 
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2.3 Prevalência de pacientes hipertensos 

 

 

Com o resultado de vários estudos epidemiológicos, chegou-se à conclusão 

que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui uma maior prevalência em 

pacientes do gênero masculino, todavia, após a menopausa esta diferença deixa de 

existir (III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 1998). Sabe-se também, que a 

hipertensão possui uma maior prevalência em indivíduos com idade a partir dos 40 

anos, sendo esta aumentada ao passar dos anos. 

A HAS tem uma prevalência relativamente baixa em crianças e adolescentes. 

Entretanto em um percentual não desprezível de crianças, o problema é clinicamente 

significante necessitando de atenção (MAGALHÃES et al., 2002). 

Já considerando outra faixa etária, a Organização Mundial de Saúde considera 

idoso, nos países em desenvolvimento, os indivíduos com 60 anos ou mais. As 

alterações próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso ao 

desenvolvimento de HAS, sendo esta a principal doença crônica nesta população 

(IZZO, LEVY, BLACK, 2000). Em um estudo com idosos residentes na cidade de São 

Paulo foi detectada uma prevalência de HAS de 62%. Já em outro estudo 

epidemiológico nesta mesma cidade, apenas 10% dos idosos hipertensos estavam 

com sua pressão controlada, e em cerca de 10% dos idosos o diagnóstico de HAS 

somente foi realizado após um evento clínico decorrente da pressão elevada por 

vários anos, tais como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio 

(IAM) (MIRANDA et al., 2002). Estes dados comprovam como há hipertensos não 

cientes de sua condição sistêmica, elucidando mais uma vez a importância de se 

aferir a PA em consultório odontológico rotineiramente. 
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Em relação à etnia, a HAS e os fatores de risco cardiovasculares têm um 

elevado índice entre os melanodermas, sendo prevalescente e mais grave neste 

grupo quando comparados aos leucodermas, feodermas e xantodermas. Os 

indivíduos melanodermas parecem apresentar um defeito hereditário na captação 

celular de sódio e cálcio, assim como em seu transporte renal, o que pode ser 

atribuído à presença de um gen “economizador” de sódio que leva ao influxo celular 

de sódio e ao efluxo celular de cálcio, facilitando deste modo o aparecimento da 

hipertensão (BARRETO et al., 1993).  

 Vários fatores correlacionados justificam essa maior prevalência da 

hipertensão em melanodermas.  Um deles é a tendência à obesidade, uma 

característica étnica, que possui uma estreita correlação com a HAS. Os negros 

também apresentam uma diferença de resposta aos fármacos, reagindo melhor ao 

tratamento com diuréticos e bloqueadores dos canais de cálcio e não tão 

satisfatoriamente aos bloqueadores beta -adrenérgicos ou aos inibidores da enzima 

de conversão (BARRETO et al., 1993; CUDDY, 1995).  

Quando estudamos aspectos da história brasileira que podem ter sido 

contribuintes para a hipertensão arterial e os fatores de risco cardiovasculares, 

observamos que as condições de escravização negra e colonização mercantilista 

colocaram os africanos e seus descendentes brasileiros frente a fatores de risco que 

não existiam em seu habitat natural, o que provavelmente facilitou a eclosão da 

doença hipertensiva. Houve, naquela época de sequestros, torturas e trabalhos 

forçados, vários agravantes para a saúde das pessoas de etnia negra, dentre eles a 

miséria, a angústia espiritual, ansiedade, medo, alteração no padrão social, 

desesperança, entre outros, que alteraram, provavelmente, a homeostase dos afro-

brasileiros pelas condições de sofrimento e tortura vividos. As consequências ainda 
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se fazem evidenciar nos baixos indicadores sociais de nosso país (CRUZ; LIMA, 

1999; CRUZ; SOBRAL; PENA, 1996). 

Outro fator de influência na prevalência da hipertensão arterial sistêmica em 

uma população é a história familiar, que pode vir a justificar a presença da patologia 

no indivíduo. No estudo de Lauer (1999), a existência de hipertensão nos pais 

demonstrou ter importantes implicações no surgimento desta condição nos filhos. Nos 

estudos epidemiológicos envolvendo populações jovens, a história familiar tem sido a 

variável mais utilizada com essa finalidade, quando análises genéticas não estão 

planejadas, representando uma informação importante para identificação de 

pacientes com maior risco cardiovascular (LAUER, 1999). 

Em um estudo realizado professores Mark Pereira e David Ludwig da Escola 

de Saúde Pública da Universidade de Minnesota  denominado The Coronary Artery 

Risk Development in Young Adults (CARDIA), avaliando adultos entre 18 e 30 anos, 

também mostrou que a presença de história familiar positiva para a doença ou fatores 

de risco cardiovasculares se associava a maior risco de HA, intolerância à glicose, 

obesidade e dislipidemia nos jovens. Neste estudo, jovens cujos pais haviam 

apresentado infarto do miocárdio tinham maiores valores de colesterol total e de 

pressão arterial (LIU et al., 1996). 

Desta forma, embora o dado obtido na história familiar para as doenças 

cardiovasculares e seus fatores de risco não seja preciso, o cirurgião dentista deve 

avaliar esses dados obtidos na anamnese para guiá-lo em sua conduta em relação ao 

estado fisiológico do paciente. 

A prevalência do estado hipertensivo também aumenta entre pacientes com 

excesso de peso e a gravidade da hipertensão parece relacionar-se diretamente com 

o grau de gordura corporal com o padrão de distribuição predominantemente visceral. 
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Assim, estima-se que um terço dos casos de hipertensão guarde alguma relação com 

a obesidade e que obesos tenham três vezes mais risco de desenvolver hipertensão. 

Em um grande estudo de HA, o Intersalt, envolvendo 10 079 homens e mulheres 

entre 20 a 59 anos de 32 países, o índice de massa corporal (IMC) foi o parâmetro 

que apresentou maior correlação com níveis pressóricos de forma independente da 

ingestão de sódio ou potássio (GALVÃO; KOHLMANN, 2002). 

Outro fator seria a falta de exercícios físicos regularmente. O sedentarismo 

está presente em mais de 70% da população brasileira, podendo levar o indivíduo a 

uma maior pré-disposição ao desenvolvimento da hipertensão arterial ou ao seu 

próprio agravamento. O estilo de vida é responsável por 54% do risco de morte por 

infarto e 50% do risco de morte por derrame cerebral. Segundo Ghorayeb e Barros 

(1999) praticar atividades esportivas como andar, correr, pedalar, nadar, fazer 

ginástica, exercícios com pesos ou jogar bola é uma proposta válida para evitar o 

sedentarismo e importante para melhorar a qualidade de vida. Recomenda-se a 

realização de exercícios físicos de intensidade moderada durante 30 a 60 minutos de 

3 a 6 vezes por semana. 

A hipertensão teria correlação com outra patologia sistêmica: o diabetes. A 

terminologia hipertenso diabético é utilizada partindo da premissa de que quase todos 

os diabéticos, por definição e caracterização fisiopatológica e de riscos, são 

portadores de níveis elevados de hipertensão (SANTELLO, 2002). 

O tabagismo também eleva o nível de monóxido de carbono no sangue, o que 

aumenta o risco de lesões do revestimento da parede arterial e o fumo contrai as 

artérias já estreitadas por uma aterosclerose, comprometendo ainda mais o volume 

de sangue que chega aos tecidos, e, conseqüentemente, elevando a pressão arterial, 

tornando-se mais um fator para o odontólogo se ater em uma anamnese. 
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Além disso, o fumo aumenta a tendência do sangue de coagular e, dessa 

forma, aumenta o risco de doença arterial periférica, doença arterial coronariana e 

acidente vascular cerebral. Os indivíduos que deixam de fumar apresentam uma 

redução de 50% do risco em comparação àquelas que continuam a fazê-lo, 

independentemente do período de tempo que eles fumaram. Grande parte dos 

brasileiros fuma, principalmente os homens. Cerca de 32,6% da população adulta 

fuma, sendo 11,2 milhões de mulheres e 16,7 milhões de homens.  

Os estudos de prevalência de hipertensão apresentam uma grande 

heterogeneidade, uma vez que são usados diferentes níveis tensionais como critério 

diagnóstico, inclusão ou não de pacientes hipertensos controlados, medidas em 

amostras de voluntários e padronização da técnica não-informada, o que torna difícil 

uma apreciação global mais precisa das estimativas de prevalência (OLMOS; 

LOTUFO, 2002). Apesar dos fatos mencionados, serão relatados alguns estudos 

epidemiológicos já realizados. 

A prevalência da hipertensão arterial na população adulta mundial é elevada. 

Numa revisão de estudos epidemiológicos de vários países, as prevalências de 

hipertensão variaram de 1% em regiões rurais de alguns países africanos até 

aproximadamente 30% entre operários urbanos de São Paulo, Brasil (FUCHS; 

PETTER; ACCORDI, 2001). 

Dados dos países participantes do Countywide Integrated Noncommunicable 

Disease Intervention Programme – programa patrocinado pela Organização Mundial 

de Saúde, OMS – mostram prevalências de HAS (PAS > 160 mmHg, PAD > 95 

mmHg ou usando medicação antihipertensiva) de 9% a 34% em homens e de 12% a 

30% em mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos, como ilustrados a seguir (OLMOS; 

LOTUFO, 2002; WHO, 1994). 
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País/área 25-64 anos  65 anos ou mais 

  H                         M H                         M 

Bulgária (1986) 9%       12% 24%            34%

Canadá (1986) 11%      12% 43%            50%

Checoslováquia(1990) 9%       14% 37%            31%

Estônia (1991) 28%      22%  -                       -

Finlândia (1992) 31%      21%  -                       -

Lituânia (1987) 34%      30%  -                       -

Portugal (1987) 16%      18%  -                       -

Federação Russa (1990) 25%      22%  -                       -

Espanha (1990) 13%      12% 25%            45%

Iugoslávia (1982) 37%      32% 38%            54%

Quadro 2.2 - Countywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme 

Já, em 1999, na cidade do México foi observada uma prevalência de HAS de 

17,2% entre homens e 18,1% entre mulheres de 35 a 64 anos, usando critérios do VI 

JNC, num estudo epidemiológico com 2.282 pessoas de baixa renda (GONZÁLES-

VILLALPANDO et al., 1999). 

Na revisão de estudos epidemiológicos de Fuchs, Petter e Accordi (2001) foi 

verificado que a prevalência da HAS encontrou-se em torno de 4% na China e 20% 

nos Estado Unidos da América. Neste último, segundo o National Center for Health 

Statistics a prevalência de hipertensão na faixa de idade entre 20 a 74 anos é de 

23%. Neste país, a prevalência é maior em negros e aumenta conforme a população 

envelhece, 75% das mulheres e 64% dos homens com mais de 75 anos têm 

hipertensão. 

Também, segundo um levantamento do National Intitutes of Health em 2000, 

estimou-se que, nos Estados Unidos, aproximadamente 50 milhões de indivíduos (1/4 
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da população adulta) eram portadores de hipertensão, e a porcentagem de pacientes 

hipertensos tratados e controlados aumentou de 16% no início da década de 1970 

para 65% entre 1988 e 1994, representando um custo assistencial de 37,2 bilhões de 

dólares ao ano.  

No final da década de 1970 foram publicados os primeiros estudos brasileiros 

sobre epidemiologia da HA. A partir de então, até os dias atuais, vários trabalhos 

foram apresentados em congressos e outras informações foram registradas em 

dissertações ou teses, sem que os autores tivessem se preocupado em divulgar os 

seus trabalhos. Em 1993, uma revisão de tudo que se dispunha sobre epidemiologia 

da HA e que tivesse sido divulgado de alguma forma foi analisada criticamente, em 

uma primeira revisão nacional, publicada no Boletim Epidemiológico do SUS. De 

modo geral, os estudos eram totalmente incomparáveis e pela falta de cumprimento 

de regras básicas para estudos populacionais sobre HA, com perda de validade 

interna e, conseqüentemente, da validade externa. Nessa época já chamava atenção 

à existência de alguns trabalhos sobre hipertensão primária em crianças, que são 

mais difíceis de serem realizados do que na população adulta. Os estudos se 

concentravam nas regiões Sul (Rio Grande do Sul) e sudeste (São Paulo – Rio de 

janeiro) e nenhum existia na Norte (LESSA, 1993). 

 Diversos estudos demonstram uma prevalência elevada de hipertensão 

arterial na população brasileira. Em média a prevalência se situa na casa de 15% da 

população geral adulta, variando conforme o estudo e a localidade pesquisada de 9% 

a 30% de prevalência. Os segmentos sociais mais pobres são os que possuem maior 

prevalência de hipertensão e também de complicações como acidentes vasculares. 

As regiões rurais apresentam menor prevalência de hipertensão em relação a 

metropolitana. O índice de prevalência de hipertensão varia numa mesma população 
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de determinada origem conforme ocorrem migrações, portanto o ambiente é um 

importante fator determinante, junto a urbanização, os hábitos sociais e a atividade 

profissional. 

A grande maioria dos estudos de prevalência de HAS publicados até 1993, 

como já mencionado, concentrava-se no sudeste (64,7% - 33 estudos), 

particularmente no eixo Rio-Sâo Paulo. Nesses estudos encontramos prevalências 

que variaram de 5,04% a 32,7% no Sudeste; 7,2% a 40,3% no Nordeste; 1,28% a 

27,1% no Sul e 6,3% a 16,7% no Centro-Oeste, diferenças estas que chegam a 21 

vezes no caso da região Sul (LESSA, 1993). 

No ano de 1995, foi feita uma estimativa da prevalência de HAS na população 

adulta do Brasil pelo Ministério da Saúde, estimando-se que existiam 13 milhões de 

brasileiros hipertensos com PA > 160 e/ou > 95 mmHg. Já, considerando os valores 

entre 140-159 e/ou 90-94 estimou-se que existiam 30 milhões de hipertensos naquele 

ano. Provavelmente 50% destes (aproximadamente 15 milhões), desconheciam ser 

hipertensos. 

Nas publicações mais recentes, os autores apresentam metodologias mais 

apuradas e análises mais completas, com ajustamentos de variáveis, evitando ou 

minimizando vieses, e quase sempre com os intervalos de confiança a 95%, que 

permitem observar a precisão das amostras, entre outras vantagens. Contudo, ainda 

existem problemas metodológicos em alguns deles, e nem todos, mesmo que 

publicados em 2001, os autores adotaram critério para hipertensão dos últimos 

consensos (LESSA, 2001). 

Os dados da revisão de 1999 (Anexo E) foram atualizados até 2001 (LESSA, 

1999, 2001). As prevalências observadas nesses estudos são, na maioria, elevadas. 

Em 11 deles a hipertensão é de maior prevalência entre os homens contra 6 estudos 
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com predominância feminina. Dois estudos realizados em salvador e publicados em 

2001 foram em gêneros específicos: enfermeiras (AQUINO et al., 2001) e 

trabalhadores do gênero masculino (SANTANA et al.,2001). 

Em dados em nível nacional, a hipertensão causa 40% das mortes por AVE e 

25% daquelas por doença coronária. A taxa de hipertensos na população varia entre 

14% a 32% dependendo da região avaliada, com ligeira predominância do gênero 

feminino (SIM - Ministério da Saúde, 2000). 

Em outra análise também feita pelo Ministério da Saúde (2000), verificou-se 

que as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 15,2% das 

internações realizadas no SUS, na faixa etária de 30 a 69 anos. Do total de casos 

(693.839), 17,75% foram relacionados ao Acidente Vascular Encefálico (AVE) e ao 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Essas doenças são de grande importância 

epidemiológica, visto seu caráter crônico e incapacitante, podendo deixar seqüelas 

irreparáveis. Dados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) descrevem que 

40% das aposentadorias precoces decorreram dessas doenças. 

A diversidade de valores encontrados em relação à prevalência de HAS é 

justificada pela diversidade de culturas, características genéticas de cada população, 

fatores sócio-econômicos e também da presença ou ausência de programas 

preventivos, educacionais proporcionados pelo governo de cada país. 
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2.4 Pacientes hipertensos em odontologia 

 

 

Após todas as implicações fisiológicas esclarecidas junto à alta prevalência da 

hipertensão arterial sistêmica verificada em diversas populações, é fato a importância 

que o cirurgião dentista deve dispor para com as condutas a serem realizadas em 

clínica. 

O odontólogo deve se precaver adquirindo hábitos como: efetuar uma 

completa anamnese, aferir a pressão arterial rotineiramente e manter-se sempre 

informado em relação a como se proceder frente a um paciente hipertenso, pois caso 

este esteja descompensado, o tratamento odontológico poderá acarretar sérios riscos 

a sua saúde. 

Gortzak e Abraham-Inpijin. (1995) realizaram estudos para registrar a pressão 

sangüínea de pacientes durante exames e procedimentos odontológicos através do 

método de monitorização não invasivo com auxílio de um dispositivo denominado 

“Oxford Monitoring System” fixado junto ao paciente por um período de 27 horas. Os 

resultados mostraram que houve uma importante elevação da pressão sistólica e uma 

tendência para a pressão diastólica de também se elevar, durante o exame 

odontológico em comparação com os valores registrados nas atividades normais do 

paciente 24 horas antes. 

A resposta da pressão arterial durante um tratamento restaurador com e sem 

uso de anestesia também foi analisado por Gortzak e Abraham-Inpijin (1995) Os 

resultados encontrados mostraram que durante a execução de restaurações de 

dentes com ausência de anestésico local houve um significante aumento da PA. Já 

os pacientes tratados com solução anestésica contendo epinefrina não apresentaram 
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nenhum aumento significativo. Os autores ressaltam a importância dos cirurgiões 

dentistas estarem cientes do comportamento da pressão sangüínea de seus 

pacientes e da influência da mesma no tratamento. 

Assim pode-se concluir que no caso odontologia/hipertensão as preocupações 

giram em torno, principalmente, do tipo e quantidade de anestésico a ser usado, das 

possíveis interações medicamentosas, do estresse gerado ao paciente e da atuação 

diante de uma crise hipertensiva, os quais serão expostos a seguir. 

 

 

2.4.1 uso de anestésicos locais com vasoconstritores adrenérgicos 

 

 

Sem nenhuma contestação, os anestésicos locais são os medicamentos mais 

utilizados pela classe odontológica. Entretanto, surpreende que, em nosso meio, o 

profissional desconheça certas particularidades da solução anestésica, especialmente 

a farmacodinâmica e a toxicidade, resultando, muitas vezes, em uso incorreto desse 

medicamento sem selecionar o produto comercial mais adequado, principalmente em 

relação a esses pacientes com comprometimentos sistêmicos. 

 No caso específico da hipertensão, o uso de anestésicos locais com 

vasoconstritores em pacientes portadores dessa patologia muitas vezes é 

questionado por se temer uma estimulação do sistema cardiovascular, levando a 

alterações pressóricas.  

É sabido que os anestésicos locais são seletivos e podem interferir com a 

transmissão de impulsos em qualquer tecido excitável, ou seja, podem alterar a 
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função de todos os órgãos em que ocorre a condução ou transmissão dos impulsos 

nervosos (CATTERAL; MACKIE,1997). 

Após sua absorção, os anestésicos locais passam imediatamente da 

circulação periférica para o cérebro e como os neurônios do sistema nervoso central 

são particulamente sensíveis a esses fármacos, concentrações sangüíneas elevadas 

(4,5 a 7µg/ml de sangue) da base anestésica (lidocaína), podem influenciar 

intensamente a função do sistema nervoso central e desencadear reações adversas 

como sonolência, desorientação, tontura e até mesmo resultar em episódio 

convulsivo quando o nível sangüíneo de lidocaína ultrapassa 7,5µg/ml (MALAMED; 

QUINN, 1997). 

Os efeitos no sistema cardiovascular são também variáveis e dose-

dependentes, ocorrendo concomitantemente aos efeitos sobre o sistema nervosos 

central, podendo se manifestar sem quadro neurológico. Em quase todos os casos, o 

efeito é resultado da interação de ações diretas sobre o miocárdio e rede vascular 

periférica (YAGIELA, 1995). 

Os níveis sangüíneos (0,5 a 2µg/ml) de lidocaína que normalmente ocorrem 

pós a injeção intra-oral de 1 a 2 tubetes odontológicos não estão associados a 

quaisquer ações cardiodepressoras. Em geral, observa-se o efeito vasodilatador da 

base anestésica, no local de injeção, por sua ação de relaxamento da musculatura 

lisa dos vasos. Com esta vasodilatação periférica, pode haver um aumento na 

velocidade de absorção do anestésico, reduzindo assim seu tempo de ação, obtendo, 

portanto, um controle menos eficaz da dor. 

Substâncias vasoconstritoras são então adicionadas às soluções anestésicas 

com a finalidade de prolongar a duração do efeito anestésico, aumentando o tempo 

de contato do fármaco com a membrana da célula nervosa (SIMONE, 1988, 1994). 
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Essas substâncias reduzem a toxicidade sistêmica do anestésico, retardando a 

absorção do mesmo, além de promoverem hemostasia localizada. São 

freqüentemente associados aos anestésicos locais de uso odontológico os 

vasoconstritores adrenérgicos como a adrenalina, a noradrenalina, fenilefrina e 

levonordefrina. 

Os efeitos destes fármacos nada mais são do que o resultado das suas ações 

fisiológicas, pois agem diretamente sobre receptores adrenérgicos alfa (α), beta (β), e 

seus subtipos (α1, α2, β1 e β2) (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 1984). 

Infelizmente, atualmente, quando os cirurgiões dentistas solicitam informações 

aos médicos responsáveis pelo tratamento de pacientes sistemicamente 

comprometidos, é comum receberem como resposta os seguintes dizeres: “Paciente 

encontra-se, no momento, apto a receber tratamento odontológico. Obs: não usar 

anestésicos locais com vasoconstritores”. Isto acarreta uma certa indecisão ao 

profissional de odontologia quanto a qual procedimento adotar, ou seja, atender à 

recomendação médica e empregar uma solução anestésica local sem vasoconstritor, 

mesmo sabendo que a mesma irá proporcionar uma anestesia de curta duração, ou 

assumir o “risco” de usar soluções anestésicas com vasoconstritor. 

Com relação a este fato, pode-se dizer que a maioria dos médicos raramente 

usa epinefrina em sua prática clínica, com exceção talvez dos anestesistas, cirurgiões 

gerais ou os que atuam em serviços de emergência ou centros de terapia intensiva. A 

epinefrina é mais utilizada em medicina em situações emergenciais, onde a dose 

empregada é muito superior que aquela em odontologia. Segundo Malamed e Quinn 

(1997), a dose média de epinefrina intramuscular ou intravenosa (na concentração de 

1:1000 ou 1:10.000), empregada em tratamento de anafilaxia ou parada cardíaca é 
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de 0,5 a 1mg, enquanto um tubete anestésico com epinefrina a 1:100.000 contém 

apenas 0,018mg. 

Quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o 

controle eficaz da ansiedade e da dor, ou seja, a anestesia local em pacientes como 

os hipertensos deve ser eficiente o bastante para proporcionar um efetivo controle da 

dor durante e logo após o procedimento clínico, evitando-se desta forma a liberação 

aumentada de catecolaminas e suas conseqüências, objetivo este que não se 

consegue quando empregado anestésicos sem vasoconstritor (ANDRADE, 2002).  

Dentre os vasoconstritores adrenérgicos, a epinefrina é a mais indicada no 

atendimento a pacientes com hipertensão controlada no estágio 1 ou 2. Quando 

utilizada em doses terapêuticas e, evitando-se a administração intravascular, as 

alterações pressóricas que podem ocorrer, como a elevação na pressão sistólica, são 

compensadas por uma diminuição na resistência vascular periférica, e, 

conseqüentemente, uma diminuição da pressão diastólica. 

Com relação à quantidade de epinefrina administrada por sessão, deve estar 

entre 18 a 58µg, o que corresponderia de 1 a 3 tubetes (1,8 a 5,4ml) de anestésico 

local que contenha uma concentração de epinefrina a 1:100.000. 

A associação de anestésicos locais associados a vasoconstritores 

adrenérgicos não deve ser indicada a hipertensos que fazem uso da medicação 

antihipertensiva do tipo beta-bloqueadores não seletivos ou diuréticos não 

caliuréticos, pois estes pacientes podem estar mais suscetíveis a possíveis 

precipitações de episódios hipertensivos motivados por estes vasoconstritores, pois, 

como já elucidado, a epinefrina também atua nos receptores beta adrenérgicos, 

atuando competitivamente com estes fármacos. Nestes casos, pode-se optar por 

soluções anestésicas à base de mepivacaína a 3% sem vasoconstritor, que 
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proporcionam uma anestesia de até 20minutos nas injeções infiltrativas e até 30 a 40 

minutos nos bloqueios regionais (OLIVEIRA et al., 2003). 

Portanto, uma anamnese bem detalhada, uma anestesia mais eficaz com a 

associação do vasoconstritor epinefrina, bem como o controle da ansiedade e do 

medo frente a um tratamento odontológico serão benéficos no atendimento a 

pacientes hipertensos compensados. 

 

 

2.4.2 a ansiedade e o estresse na clínica odontológica 

 

 

Sem dúvida, a importância do estresse frente ao medo da dor, à expectativa e 

ansiedade ao tratamento é notável. Pode ser constatada pela elevação da pressão 

sistólica e freqüência cardíaca mesmo na sala de espera ou no período pré-

anestesia, podendo intensificar-se durante a anamnese e diminuir após o simples 

relato da história. Uma freqüência cardíaca elevada em repouso pode ser uma 

manifestação de atividade aumentada do sistema nervoso simpático, e é um previsor 

bem conhecido de hipertensão subseqüente (BERCOV, 1996). 

Além disso anestesia local e outros procedimentos odontológicos podem 

constituir estímulos dolorosos, geralmente devido à administração inadequada, 

acarretando alterações cardiovasculares, e até mesmo hipertensão e taquicardia 

(CAMPBELL; LANGSTON; ROSS, 1997). Elevações na pressão sistólica e freqüência 

cardíaca podem ocorrer durante a anestesia local ou durante uma exodontia, talvez 

pelo medo da punção da agulha ou pela idéia de desconforto com a manipulação 

invasiva durante alguns procedimentos. 
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Como sugerem alguns autores, a quantidade de epinefrina liberada em 

decorrência do estresse pode ser supostamente mais elevada que a quantidade de 

epinefrina exógena que alcança a circulação sangüínea (ARMONIA et al.,1996). 

Os cuidado para se evitar um aumento no nível plasmático de catecolaminas 

devem ser redobrados em se tratando de hipertensos, pelo fato de alguns deles 

apresentarem armazenamento defeituoso de catecolaminas, permitindo que estas 

circulem em maior quantidade que o normal (BERCOV, 1996). O recomendado, a fim 

de minimizar o risco de injeção intravascular do anestésico local, é utilizar a técnica 

anestésica mediante aspiração. 

Além disso, autores como Rocha et al. (2000) chegam a sugerir a utilização de 

medicação pré-nestésica sedativa em pacientes hipertensos, recomendando a 

prescrição de benzodiazepínicos como um recurso para diminuir tanto o estresse 

como a ansiedade provocados pelo atendimento odontológico. 

 

 

2.4.3 interações medicamentosas 

 

 

A possibilidade de interação medicamentosa merece especial atenção nos 

casos de patologia crônica, como a hipertensão arterial, para a qual está indicado 

tratamento com medicamentos de uso contínuo e, muitas vezes, associações de anti-

hipertensivos. Além disso, com freqüência o paciente hipertenso necessita também 

de outros medicamentos de uso contínuo, para tratamento de patologias associadas 

e/ou complicações do próprio quadro hipertensivo. Desta maneira, é importante que o 
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odontólogo conheça as principais interações entre anti-hipertensivos e medicamentos 

de uso contínuo na odontologia que poderão vir a ser prescritos para estes paciente. 

É comum na prática clínica a utilização de analgésicos, antiinflamatórios e 

antibióticos, além dos ansiolíticos ocasionalmente. Outras interações também podem 

ocorrer em relação à base anestésica e ao vasoconstritor. Caso o paciente faça uso 

de anticoagulantes, evitar a prescrição de Ácido-acetil-salicílico (AAS), este 

medicamento também deverá ser evitado quando o paciente utilizar um 

antihipertensivo do grupo de inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina), 

como o Captropil (Capotem), pois pode reduzir sua eficácia antihipertensiva. Outra 

eficácia alterada pelo AAS aconteceria com os betabloqueadores adrenérgicos, como 

o Atenolol, e os diuréticos de alça, com o Furosemida, provavelmente devido à 

inibição de prostaglandinas, assim sendo, não é recomendado prescrevê-lo a 

pacientes que utilizam estes tipos de antihipertensivos. 

Segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998), dos 

medicamentos empregados em odontologia, os que necessitam de mais atenção 

frente a esta situação, são os antiinflamatórios, mais comumente, os AINEs 

(antiinflamatórios não esteroidais). Esses fármacos vão antagonizar os efeitos de 

alguns anti-hipertensivos (Anexo F), devido suas composições. 

Os antiinflamatórios antagonizam o efeito diurético dos anti-hipertensivos do 

grupo Tiazídicos e de alça e antagonizam o efeito hipotensor dos anti-hipertensivos 

dos grupos Alfa -bloqueadores e Inibidores da ECA. 

O uso de antiinflamatórios não esteroidais (AINES) de uso odontológico, 

baseados na inibição de prostaglandinas, e a interação como outros fármacos foi 

tratado por Wynn também em 1992. O autor relata que as prostaglandinas aumentam 

o fluxo renal o que faz aumentar a diurese. Por outro lado, a inibição das 
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prostaglandinas pelos AINES diminui o fluxo renal, elevando o volume plasmático. 

Outro efeito das prostaglandinas é a inibição da reabsorção tubular de água e cloreto 

o que promove a ação de diuréticos do tipo circulante. Os efeitos negativos dos 

AINES nos diuréticos do tipo circulante e tiazídicos e as interações do ibuprofeno e da 

endometacina com beta bloqueadores são bem documentados.  

Os inibidores da Cox-2, como o Celecoxib, também diminuem o efeito 

antihipertensivo dos inibidores da ECA, dos diuréticos de alça e dos diuréticos 

tiazídicos. 

Caso o cirurgião dentista necessite prescrever um AINEs para seu paciente 

que faz uso de algum anti-hipertensivo recomenda-se o uso como primeira escolha a 

benzidamina (Benflogin, Benzitrat, Eridamin 50 mg) 50 mg de 6/6 hs, e como 

segunda escolha o Ácido Mefenâmico: (Ponstan 500) 500 mg de 8/8 hs (III 

CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1998).  

Dentre os antibióticos alguns apresentam interações com antihipertensivos.  A 

biodisponibilidade e os níveis plasmáticos do Propanolol e do Metoprolol 

(betabloqueadores adrenérgicos) podem diminuir com o uso concomitante da 

Ampicilina, resultando na diminuição do efeito farmacológico desses 

betabloqueadores. Já a Eritromicina pode aumentar os efeitos farmacológicos e 

tóxicos da Felodipina (bloqueador de canais de cálcio). E, finalizando as interações 

com antibióticos, há relatos de casos que parecem indicar que os betabloqueadores 

potencializam as reações anafiláticas causadas pelas Penicilinas (INTERACTIO 

DRUGS - SOFTWARE PARA PESQUISA DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E 

REAÇÕES ADVERSAS, 2005). 

Atualmente, cresce o uso de benzodiazepínicos por cirurgiões dentistas na 

prescrição de ansiolíticos antes da consulta odontológica para pacientes muito 
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ansiosos. Este grupo também possui interação com os antihipertensivos 

betabloqueadores adrenérgicos. O efeito dos benzodiazepínicos pode ser aumentado 

pelos betabloqueadores lipossolúveis, que atravessam a barreira hematoencefálica, 

sendo discretamente sedativos. Com o Atenolol hidrossolúvel isso não ocorre 

(INTERACTIO DRUGS - SOFTWARE PARA PESQUISA DE INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS E REAÇÕES ADVERSAS, 2005). 

A respeito da base anestésica, o propanolol aumenta os níveis plasmáticos da 

Lidocaína, podendo causar efeitos tóxicos, tendo poucas referências a respeito de 

outros betabloqueadores. Nestes casos é indicado o uso de outra base anestésica no 

procedimento odontológico (OLIVEIRA, 2000). 

No caso do vasoconstritor epinefrina, por possuir efeito agonista alfa e beta 

adrenérgico, pode causar crise hipertensiva seguida de bradicardia quando 

administrada concomitantemente com betabloqueadores adrenérgicos, pois atuam 

competitivamente nos receptores betadrenérgicos. A interação é menos provável com 

o Acebutolol, o Atenolol e o Metoprolol por serem cardiosseletivos. 

Algumas outras classes de fármacos menos utilizadas em odontologia, 

também apresentam um potencial hipertensivo, como é o caso dos 

imunossupressores, anorexígenos/sacietógenos; hormônios; antidepressivos; drogas 

ilícitas e o álcool (Anexo F).  

Contudo, recomenda-se em geral avaliar a relação risco e benefício, e em 

alguns casos, adequar as doses e associações aos antihipertensivos. É importante 

salientar que a preocupação dos profissionais da área da saúde e dos órgãos 

governamentais que gerenciam a saúde pública com o conhecimento da interação 

entre medicamentos é relativamente recente, para os antihipertensivos lançados 
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atualmente essa possibilidade tem sido avaliada de forma sistemática, o que nem 

sempre ocorre com os medicamentos mais antigos (FISZMAN, 2004).  

 

 

2.4.3 urgências e emergências hipertensivas 

 

 

A crise hipertensiva constitui situação clínica na qual ocorre brusca elevação 

dos níveis da pressão, acompanhada de sinais e sintomas, tais como cefaléia, 

alterações visuais recentes e vasoespasmo ao exame de fundo de olho. O encontro 

de níveis tensionais elevados acompanhados de sintomas requer adequada avaliação 

clínica, que inclui exame físico detalhado e fundoscopia (NOBRE et al., 2002). 

É importante ressaltar novamente que é comum a existência de situações de 

estresse psicológico agudo durante uma sessão de tratamento odontológico, 

ocasionando a presença de níveis de pressão elevados, mas que não caracterizam 

crise hipertensiva. Nessa situação, recomenda-se o tratamento agudo do estresse 

psicológico. A hipertensão arterial deverá ser tratada em ambulatório.   

A crise hipertensiva é dividida em urgência e emergência hipertensivas. Nas 

urgências hipertensivas, os aumentos da pressão arterial, por mais elevados que 

sejam, não estão associados a quadros clínicos agudos, como obnubilação, vômitos, 

dispnéia, etc., e, portanto, não apresentam risco imediato de vida ou de dano agudo a 

órgãos-alvo (como, por exemplo, hipertensão acelerada e hipertensão perioperatória). 

Nessa situação, o odontólogo, inicialmente, poderá monitori zar a pressão arterial do 

paciente por 30 minutos, e depois encaminhá-lo aos cuidados médicos adequados 

(BLUMENFELD; LARAGH, 2001).  
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Já nas emergências hipertensivas, a crise é acompanhada de sinais que 

indicam lesões em órgãos-alvo em progressão, tais como encefalopatia hipertensiva, 

acidente vascular encefálico, edema agudo de pulmão, infarto do miocárdio e 

evidências de hipertensão maligna ou de dissecção aguda da aorta. Nesses casos, 

há risco iminente de morte ou de lesão orgânica irreversível, e os pacientes devem 

ser hospitalizados e submetidos a tratamento com vasodilatadores de uso 

endovenoso, tais como nitroprussiato de sódio ou hidralazina (RODRIGUES, 2002). 

Depois de obtida a redução imediata dos níveis de pressão, deve-se iniciar a terapia 

antihipertensiva de manutenção e interromper a medicação parenteral. Neste caso, 

apenas cabe ao odontólogo encaminhar o paciente imediatamente a um atendimento 

ambulatorial, pois a gravidade do caso requer terapia imediata. 
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4 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica em pacientes que estão sendo submetidos a tratamento na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, evidenciando  suas implicações na 

clínica odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram deste estudo 424 pacientes que estavam sendo submetidos a 

tratamento na Faculdade de Odontologia da USP, com a devida autorização do 

comitê de ética (Anexo A), sendo o critério de escolha baseado nos seguintes 

requisitos: 

• com idade igual ou superior a 18 anos; 

• sem predileção por gênero e etnia.  

As mensurações da pressão arterial foram realizadas de acordo com o IV 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2002) e o cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC) segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO) (Anexo 

C). 

 

 

5.1 Material 

 

• Formulário de consentimento para a participação na pesquisa (Apêndice A); 

• Ficha de anamnese detalhada e direcionada a pacientes com possíveis 

sinais/sintomas de hipertensão (Apêndice B); 

• Estetoscópio, marca Littmann, devidamente calibrado; 

• Aparelho de pressão de coluna de mercúrio rodízio, marca Missouri, 

devidamente calibrado; 

• Relógio de pulso com cronômetro; 

• Balança; 

• Fita métrica. 
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5.2 Método  

 

 

Após a concordância do paciente em participar desta pesquisa, o mesmo era 

conduzido a um local apropriado na Clínica Odontológica para que ficasse melhor 

acomodado, onde foram realizados os devidos esclarecimentos. O paciente assinou 

um termo de consentimento (Apêndice A), autorizando a realização da pesquisa. 

Após o consentimento, foi iniciada a anamnese na qual o mesmo respondeu a 

perguntas já pré-elaboradas em relação a sua saúde, a sua história familiar e a seus 

hábitos (Apêndice B).  

Também foi indagado se ele não estaria com vontade de urinar, não teria 

praticado exercícios físicos imediatamente antes da consulta e se não havia ingerido 

bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumado até trinta minutos antes.  

Procedeu-se então o cálculo do IMC, registrando-se o peso em quilos do 

paciente com uma balança e sua altura com o uso de uma fita métrica, classificando-

o conforme a ABESO (Anexo C). 

A partir deste momento o paciente repousou por 5 a 10 minutos. Em seguida, 

estando posicionado em ângulo de 90°, as aferições da pressão arterial foram 

iniciadas. 

Foram realizadas três mensurações, sendo o intervalo entre as mesmas de 2 

minutos, com o braço esquerdo do paciente posicionado na altura do coração. Após 

localizar a artéria braquial por palpação, o manguito foi posicionado firmemente cerca 

de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a 

artéria.  
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Os olhos do observador – o mesmo para todos os pacientes – mantinham-se 

posicionados no mesmo nível da coluna de mercúrio.  

As olivas do estetoscópio foram adaptadas aos condutos auriculares do 

observador, com a curvatura voltada para a frente, tendo sua campânula posicionada 

suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão 

excessiva. 

Foi solicitado ao paciente que não falasse durante o procedimento de medição. 

Inflou-se rapidamente, de 10 mmHg em 10 mmHg, até o nível estimado da 

pressão arterial. Para evitar a congestão venosa e um desconforto ao paciente, 

procedeu-se à deflação, com velocidade constante inicial de 2 mmHg a 4 mmHg por 

segundo.  

A pressão sistólica foi determinada no momento do aparecimento do primeiro 

som (fase I de Korotkoff), que se intensificou com o aumento da velocidade de 

deflação. Já a pressão diastólica foi determinada no desaparecimento do som (fase V 

de Korotkoff), exceto em condições especiais. Auscultou-se cerca de 20 mmHg a 30 

mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois procedeu-

se à deflação rápida e completa.  

Os valores das pressões sistólica e diastólica foram registrados. Os valores 

eram notificados conforme a escala do manômetro, que varia de 2 mmHg em 2 

mmHg, evitando-se arredondamentos e valores de pressão terminados em "5". 

A espera de 2 minutos foi procedida para a realização da segunda mensuração 

e, logo, a terceira. Os mesmos passos foram respeitados para a obtenção das três 

medidas. 

As médias entre as três aferições foram calculadas, adquirindo-se o valor final 

das pressões diastólica e sistólica. Se o paciente apresentasse valores da PAS ≥ 
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140mmHg e/ou PAD ≥ 90mmHg (VI JNC, 1997) mais duas mensurações seriam 

sucedidas, similares à primeira, com intervalo de uma semana entre elas. Caso a PA 

continuasse apresentando esses valores nessas últimas mensurações, o paciente era 

encaminhado ao seu médico cardiologista com solicitação de avaliação fisiológica, 

informando ao profissional sobre os valores obtidos. Após a consulta médica, o 

paciente era solicitado a retornar com o parecer de seu cardiologista. 

Assim, todos os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise 

estatística, através do teste qui-quadrado e em sua substituição o teste exato de 

Fisher. 
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6 RESULTADOS 

  

 

Para avaliar a associação entre as variáveis foi utilizado o teste de Qui-

quadrado. Em sua substituição, o teste exato de Fisher foi necessário na situação em 

que o número esperado em cada casela foi menor do que 5 em pelo menos 20% 

delas. Também, para os fatores de risco, o valor de relevância Odds ratio foi 

acrescentado para complementar a análise desses resultados. 

Na tabela 1 foi apresentada a amostra total deste estudo onde é possível 

observar alta prevalência de hipertensão, sendo que obteve-se 133 hipertensos, 

31,37%, em 424 pacientes sob tratamento odontológico na FOUSP (Tabela 6.1). 

 

Tabela 6.1 - Total de hipertensos na amostra 

Condição sitêmica total % 

normotensos 291 68,63 

hipertensos 133 31,37 

Total da amostra 424 100 

 

Em relação à faixa etária dos pacientes que participaram da pesquisa (Tabela 

6.2), notou-se que a prevalência da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com 

idade entre 18 a 49 anos foi de 16,60% enquanto a prevalência de hipertensos acima 

de 50 anos foi maior chegando a 53,22% (χ2 = 63,54; p< 0,001).  
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Tabela 6.2 - Análise da faixa etária 

Faixa Etária   

 

Condição Sistêmica 

18 a 49 anos 50 anos ou mais Total 

normotensos 211 83,40% 80 46,78% 291 68,63% 

hipertensos 42 16,60% 91 53,22% 133 1,37% 

Total 253 100% 171 100% 424 100% 

 

Com relação ao gênero (Tabela 6.3), apesar de ter sido observada uma 

diferença numérica, estatisticamente não houve significância (χ2=1,06; p=0,030), 

apresentando o gênero feminino 29,59% de pacientes hipertensos e o gênero 

masculino 34,39% de hipertensos. 

 

Tabela 6.3 - Análise dos gêneros 

Gênero 

 

Condição Sistêmica 

Masculino % Feminino % Total 

normotensos 103 65,61 188 70,41 291 

hipertensos 54 34,39 79 29,59 133 

Total 157 100 267 100 424 

 

Quanto à etnia, três categorias foram estabelecidas leucoderma, melanoderma 

e outras (xantodermas e feodermas). Apenas 9 pacientes se enquadraram na 

categoria outras e nenhum apresentou hipertensão (χ2=6,76; p=0,034). Já, 

comparando-se os leucodermas hipertensos com melanodermas hipertensos obteve-

se semelhança estatística entre os grupos (χ2=2,98; p=0,084) (Tabela 6.4).  
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Tabela 6.4 - Análise das etnias 

        Etnia 

Condição 

 Sistêmica 

Leucoderma % Melanoderma % Outras* % Total 

normotensos 225 70,09 57 60,64 9 100 291 

hipertensos 96 29,91 37 39,36 0 0,00 133 

Total 321 100 94 100 9 100 424 

*xantodermas e feoderma 

 

Um total de seis fatores de risco foram analisados na amostra em estudo, são 

eles: diabetes; sobrepeso; obesidade; tabagismo; antecedentes familiares e o 

sedentarismo. Em 424 pacientes 25 (5,90%) eram portadores de diabetes; 112 

(26,41%) apresentavam sobrepeso; 62 (14,62%) eram obesos; 95 (22,41%) faziam 

uso do tabaco; 268 (63,21%) possuíam pais, avós e/ou tios hipertensos e, 309 

(72,88%) pacientes não praticavam exercícios físicos adequadamente (Tabela 6.5). 

Tabela 6.5 - Análise dos fatores de risco 

Fatores de risco N°   Pacientes %* 

Diabetes 25 5,90 

Obesidade 62 14,62 

Tabagismo 95 22,41 

Sobrepeso 112 26,41 

Antecedentes familiares 268 63,21 

Sedentarismo 309 72,88 

* em relação à amostra total 

Dentre esses fatores, o diabetes foi o que obteve maior correlação estatística 

com a hipertensão (χ2=36,83; p=0). Segundo o valor de Odds ratio (19,03), o paciente 
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diabético possui dezenove vezes mais chances de desenvolver hipertensão do que 

um indivíduo sem a patologia (Tabelas 6.6). 

 

Tabela 6.6 - Fator de risco – diabetes 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Com diabetes % Sem diabetes % Total 

normotensos 3 12,00 288 72,18 291 

hipertensos 22 88,00 111 27,82 133 

Total 25 100 399 100 424 

 

 

Outro fator de risco que também apresentou uma diferença estatística foi o 

sedentarismo (χ2=25,79; p<0,001). De acordo com Odds ratio (4,52) o indivíduo 

sedentário possui quatro a cinco vezes mais chance de se tornar hipertenso (Tabela 

6.7). 

 

Tabela 6.7 - Fator de risco – sedentarismo 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Sedentários % Não sedentários % Total 

normotensos 190 61,49 101 87,83 291 

hipertensos 119 38,51 14 12,17 133 

Total 309 100 115 100 424 

 



 64 

A obesidade elevou em 2,36 (Odds ratio) as chances de uma paciente 

desenvolver hipertensão, com diferença estatística significante (χ2=8,87; p<0,01) 

(Tabela 6.8).  

 

Tabela 6.8 - Fator de risco – obesidade 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Obesos % Não obesos % Total 

normotensos 32 51,61 259 71,55 291 

hipertensos 30 48,39 103 28,45 133 

Total 62 100 362 100 424 

 

Em relação aos antecedentes familiares, apresentar pais, avós e/ou tios 

hipertensos aumentou essa possibilidade em 1,15 (Odds ratio) (Tabelas 6.9). 

 

Tabela 6.9 - Fator de risco – antecedentes familiares 

      Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Com antecedentes 

familiares 

% Sem antecedentes 

familiares 

% Total 

normotensos 181 67,54 110 70,51 291 

hipertensos 87 32,46 46 29,49 133 

Total 268 100 156 100 424 

 

Os fatores que aparentemente menos influenciaram na presença de 

hipertensão quando analisado a amostra total foram o sobrepeso e o tabagismo. O 

fator sobrepeso obteve um Odds ratio de apenas 1,05, sem apresentar diferença 

estatística relevante (Tabela 6.10).  



 65 

 

Tabela 6.10 - Fator de risco – sobrepeso 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Com sobrepeso % Sem sobrepeso % Total 

normotensos 76 67,86 215 68,91 291 

hipertensos 36 32,14 97 31,09 133 

Total 112 100 312 100 424 

 

Já o tabagismo apresentou correlação estatística (χ2=5,45; p=0,019) e um 

Odds ratio de 0,51, não influenciando diretamente no desenvolvimento ou não da 

hipertensão, pois nesta amostra, somente uma pequena parcela de pacientes 

relataram possuir este hábito nocivo (TABELA 6.11a). 

 

Tabela 6.11a - Fator de risco – tabagismo 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Tabagistas % Não tabagistas % Total 

normotensos 75 78,95 216 65,65 291 

hipertensos 20 21,05 113 34,35 133 

Total 95 100 329 100 424 

 

Porém, ao analisar o fator de risco tabagismo por faixa etária, foi observado 

que os pacientes da faixa etária de 50 anos ou mais tabagistas possuem um Odds 

ratio de 5,28, ou seja, estes pacientes apresentam chance 5 vezes maior de 

desenvolver hipertensão, apresentando também correlação estatística positiva 

(χ2=8,69; p=0,003) (Tabela 6.11b). 
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Tabela 6.11b - Fator de risco – tabagismo por faixa etária 

    Fator de risco 

Condição 

 Sistêmica 

Tabagistas 

18 a 49 anos 

% Tabagistas 

50 anos ou mais 

% Total 

normotensos 52 89,65 23 62,16 75 

hipertensos 6 10,35 14 37,84 20 

Total 58 100 37 100 95 

 

Em relação ao estágio ou grau de hipertensão, este estudo certificou que a 

proporção de hipertensos com grau leve (estágio 1)  35,34%, é maior que com grau 

moderada  (estágio 2) 15,04% (x2=169,72; p<0,001), enquanto que nenhum paciente 

com grau severo (estágio 3) foi verificado (Tabela 6.12).   

 

Tabela 6.12 - Proporção de hipertensos em relação ao estágio de hipertensão 

Estágios da HA total % 

Pacientes compensados 66 49,62 

Leve 47 35,34 

Moderada 20 15,04 

Severa 0 0 

Total 133 100 

 

Dos 119 hipertensos que já sabiam serem portadores da patologia, 42,86% 

descobriram serem portadores da doença devido a algum sinal e ou sintoma 

presenciado; 27,73% relataram que tomaram ciência por alguma campanha de 
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prevenção; 23,53% por exame de rotina e, os 5,88% restantes através de aferições 

realizadas por alunos desta Faculdade de Odontologia (Tabela 6.13). 

 

Tabela 6.13 - Como a hipertensão foi diagnosticada nos pacientes já cientes de sua condição 

Meio de diagnóstico N°  de pacientes % 

Sinal ou sintoma 51 42,86 

Campanha de prevenção 33 27,73 

Exame de rotina 28 23,53 

Clínica Odontológica 7 5,88 

Total de pacientes cientes 119 100 

 

O último dado analisado neste estudo foi em relação aos “tipos” de pacientes 

hipertensos observados (Tabela 6.14). Nestes, 49,62% dos hipertensos estavam 

controlados; 28,57% faziam uso de medicação irregularmente; 9,02% eram cientes de 

serem portadores da patologia, porém não ministravam medicação por conta própria; 

2,26% necessitaram de troca de medicação, pois os fármacos prescritos não estavam 

proporcionando os efeitos desejados e, o dado de maior relevância, 10,53% dos 

hipertensos até então não sabiam de sua atual condição sistêmica (Tabela 6.14). 
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Tabela 6.14 - Tipos de pacientes hipertensos encontrados 

Tipos de hipertensos total % 

Cientes controlados 66 49,62 

Cientes com medicação irregular 38 28,57 

Cientes sem medicação por conta própria 12 9,02 

Cientes com necessidade de troca de medicação 3 2,26 

Não cientes 14 10,53 

Total 133 100 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica sofre influência de uma série de 

fatores, como faixa etária, gênero, etnia, diabetes, sobrepeso, obesidade, tabagismo, 

hereditariedade e sedentarismo. 

Inúmeras classificações para a hipertensão foram propostas, e com o avanço 

do conhecimento a respeito desta patologia foram alteradas ou aperfeiçoadas ao 

longo do tempo. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que adota as 

medidas do VI JNC (1997), a hipertensão é caracterizada quando a pressão arterial 

sistólica (PAS) apresenta-se igual ou maior que 140mmHg e a pressão arterial 

diastólica (PAD) apresenta-se igual ou maior que 90mmHg ou o paciente estar 

fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.  

Foi observada uma alta prevalência de hipertensos em relação à amostra total 

de pacientes avaliados, obtendo o valor de 31,37% (Gráfico 7.1). Quando comparado 

aos dados relatados na literatura consultada, pode-se observar que os resultados 

desta pesquisa estão de acordo com outros estudos brasileiros que mencionam uma 

prevalência entre de 14 a 32% na população em geral (FREITAS et al.,2001; LESSA, 

2001; OLMOS; LOTUFO, 2002). O fato do resultado deste estudo estar próximo ao 

valor limítrofe, 32%, pode ser explicado por três influenciadores: localidade, grande 

centro urbano gerando uma rotina de maior estresse e ansiedade no cidadão; por ser 

um serviço público, onde a população que procura atendimento odontológico, possui 

baixo nível socioeconômico, não permitindo acesso à medidas preventivas 

adequadas e, o nível cultural da mesma, havendo um desconhecimento das causas, 

dos sinais e dos sintomas iniciais, permitindo que a patologia se desenvolva.  
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Gráfico 7.1- Proporção de hipertensos em relação à amostra total 

 

 

Quando analisado a distribuição dos pacientes nas duas faixas etárias 

estudadas, foi observado que 59,57% (253 pacientes) desta amostra estão na faixa 

de 18 a 49 anos e 40,33% (171 pacientes) com idade igual ou acima de 50 anos 

como pode ser observado no Gráfico 7.2a. 
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Gráfico 7.2a - Proporção de pacientes em relação à faixa etária 
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A prevalência da HA no primeiro grupo de pacientes (18 a 49 anos) foi de 

16,60%, já nos pacientes com 50 ou mais a prevalência foi bem superior chegando a 

53,22% mais (Gráfico 7.2b). 
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Gráfico 7.2b - Proporção de hipertensos em relação à faixa etária 

 

 

Estes resultados são concordes com os apresentados por Avolio (2000), 

Barbosa e Jorge (2000), Cuddy (1995), Freitas et al. (2001), Lima-Costa et al. (2001) 

No estudo epidemiológico realizado por Miranda et al. (2002) também nesta capital, 

os autores observaram uma maior prevalência de hipertensão em indivíduos com 

idade mais avançada assim como também foi constatado neste estudo, porém a 

prevalência da hipertensão arterial relatada pelos autores foi superior, chegando a 

62%. Aliás a literatura é unânime em afirmar que a idade está diretamente 

relacionada ao aumento da prevalência de hipertensão. 

O diâmetro aórtico aumenta em 15 a 35% dos 20 aos 80 anos de idade, 

histologicamente ocorre uma distorção da orientação laminar das fibras murais, 

fragmentação da elastina e aumento no conteúdo do colágeno, ocasionando uma 
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diminuição da elasticidade do tecido conjuntivo, que somada a arteriosclerose 

determina um aumento da resistência vascular periférica e da impedância da aorta 

(IZZO; LEVY; BLACK, 2000).  

O envelhecimento aórtico, com enrijecimento da sua parede faz com que a 

velocidade da onda de pulso (VOP) aumente 134% do nascimento até os 90 anos 

(AVOLIO et al., 1983), aumento este maior que a variação da pressão no mesmo 

período. O aumento da VOP é acompanhado também de um aumento da velocidade 

da onda reflexa, que retorna da periferia para a circulação central. Nos indivíduos 

jovens a onda reflexa atinge a aorta ascendente no início da diástole, aumentando a 

pressão diastólica inicial. Nos idosos, a onda reflexa retorna à aorta ascendente 

durante a sístole, contribuindo para uma elevação ainda maior da pressão sistólica, 

chegando a ser responsável por um aumento superior a 20% desta. Essas alterações 

fisiológicas observadas com o avançar da idade explicam a razão de se encontrar 

uma maior prevalência de hipertensão nestes pacientes. 

Em relação ao gênero, apesar de não ter sido observado neste estudo 

diferença estatística significante (χ2=1,06; p=0,030), analisando-se as porcentagens 

observou-se uma maior prevalência de hipertensos para o gênero masculino, 34,39%, 

enquanto o gênero feminino apresentou 29,59% de hipertensos. O III Consenso 

Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998) atribuiu ao gênero masculino maior 

prevalência de hipertensão, com a observação de que estes dados praticamente se 

igualam quando os indivíduos do gênero feminino atingem a menopausa. Também 

em um levantamento feito de 17 estudos brasileiros sobre a prevalência da 

hipertensão arterial, Lessa (2001) relatou que em 11 deles a patologia teve uma 

maior prevalência entre os homens contra 6 estudos com predominância feminina, a 

autora não justificou o motivo desta diferença observada.  
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Todavia, segundo o Countywide Integrated Noncommunicable Disease 

Intervention Programme (programa patrocinado pela OMS) demonstra que em alguns 

países como Bulgária, Canadá, Checoslováquia e Portugal as pessoas do gênero 

feminino apresentam maior prevalência de hipertensão arterial quando comparadas 

com indivíduos do gênero masculino (OLMOS; LOTUFO, 2002; WHO, 1994). O 

estudo de Gonzáles- Villalpando et al. (1999) realizado na cidade do México obteve 

também uma maior prevalência de hipertensos no gênero feminino, embora também 

não tenha apresentado diferença estatística significante assim como os resultados 

desta pesquisa. 

Na amostra total houve uma predominância do gênero feminino com 62,97%  

(267) dos pacientes (Gráfico 7.3). Isto poderia ser justificado pela maior preocupação 

que as mulheres possuem em relação a sua saúde e a sua estética procurando com 

maior freqüência atendimento odontológico (PENHA, 2001).  
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Gráfico 7.3- Proporção de hipertensos em relação ao gênero 
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Quanto a etnia, três categorias foram analisadas: leucoderma, melanoderma e 

a categoria outras que envolveu os indivíduos xantodermas e feodermas.  

Estatisticamente, a proporção da etnia “outras” foi que se encontrou diferente das 

outras proporções, sendo que apenas 9 pacientes se enquadraram nessa categoria e 

nenhum apresentou a pressão arterial elevada. Quando comparado a proporção de 

pacientes hipertensos leucoderma (29,91%) em relação aos melanodermas (39,36%) 

encontrou-se semelhança estatística (x2=2,98; p=0,084), porém se forem analisados 

os valores de prevalência nota-se que os melanodermas apresentaram maior 

probabilidade de serem hipertensos (Gráfico 7.4).  

Boa parte da literatura consultada aponta para uma maior prevalência de 

hipertensão entre os melanodermas por apresentarem uma maior tendência à 

obesidade, uma diferença de resposta a determinados fármacos e por possuírem 

aspectos históricos que contribuíram para o desenvolvimento da patologia 

(BARRETO et al., 1993; CUDDY, 1995).  Além disso, também pode-se justificar pelas 

características sócio-econômicas da população brasileira, nas quais os 

melanodermas, por conseqüência de sua história no Brasil, fazem parte de uma 

grande parcela da população mais carente, necessitando de atendimentos em serviço 

público (CRUZ & LIMA, 1999).  

Já, segundo Lessa (2001), dois estudos brasileiros realizados nas cidades de 

Araraquara e Catanduva relataram uma prevalência menor entre os melanodermas, 

Neste estudo o autor não justificou o por que dos dados encontrados.  
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 Gráfico 7.4 - Proporção de hipertensos em relação à etnia 
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Vários fatores podem influenciar no surgimento da hipertensão arterial 

sistêmica e na gravidade da doença (MANO, 2003). Neste estudo foi realizada uma 

análise de seis fatores de risco: o diabetes, a obesidade, o uso do tabaco, o 

sobrepeso, possuir antecedentes familiares e o sedentarismo. 

Na amostra total os fatores que mais se sobressaíram em ordem crescente 

foram o sobrepeso onde 28,77% dos 424 pacientes apresentaram este fator de risco; 

63,21% possuíam antecedentes familiares e 72,88% eram sedentários. O grande 

número de pacientes que apresentavam pais, avós e/ou tios com hipertensão 

justifica-se pela alta prevalência da patologia no país, como já mencionado, variando 

em torno de 14 a 32% na população geral atingindo valores superiores a 50% entre 

os indivíduos com idade acima de 50 anos. O fator que apresentou a maior 

prevalência foi o sedentarismo, de 424, 309 declararam não fazer exercícios 

rotineiramente (Gráfico 7.5). A falta da prática de atividades físicas é comum nas 

populações de grandes centros devido ao pouco tempo disponível, ao cansaço diário 
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devido a trabalhos desgastantes e, mais uma vez, o baixo nível econômico da 

população, que não despende de meios financeiros para, talvez, patrocinar uma 

atividade física. E, o sobrepeso, que seria uma conseqüência do sedentarismo e da 

má alimentação dos pacientes envolvidos. 

 

25
62

95 112

268
309

0

50

100

150

200

250

300

350

diabetes obesidade tabagismo sobrepeso hereditário sedentarismo

total de pacientes na amostra

 Gráfico 7.5 -Tipos de fatores de risco avaliados na amostra total 

 

 

Dentre todos os fatores de risco analisados, o diabetes foi o que apresentou 

maior correlação estatística com a hipertensão. De acordo com a amostra estudada, 

o paciente diabético possui dezenove vezes (Odds ratio) mais chances de 

desenvolver hipertensão. Segundo Sowers e Lester (1999), cerca de 20% da 

população adulta teria distúrbios no metabolismo da glicose e o impacto médico desta 

alta prevalência é muito grande. Os estudos demonstram que a maioria dos 

diabéticos desenvolve com maior ou menor intensidade doenças renais e há um 

paralelismo temporal e fisiopatológico entre a elevação da pressão arterial e a 

presença de manifestação renal do diabetes. Nesta pesquisa 88% dos pacientes 
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diabéticos eram hipertensos (Gráfico 7.6), comprovando que realmente o diabetes e a 

hipertensão normalmente estão associados. 

 

25 22
62

30

95

20

112

36

268

87

309

119

0

50

100

150

200

250

300

350

diabetes obesidade tabagismo sobrepeso hereditário sedentarismo

total de pacientes com fator de risco hipertensos com fator de risco

Gráfico 7.6 - Total de pacientes hipertensos com algum fator de risco na amostra total 

 

 

Da amostra total, 5,90% eram diabéticos, um percentual abaixo do esperado, 

pois a estimativa da população adulta brasileira é de 8% (SANTELLO, 2002). 

Já quando analisada em relação ao sedentarismo, 72,88% dos 424 pacientes 

não praticavam exercícios físicos regularmente, este dado se encontra bem próximo 

da média nacional onde, segundo Galvão e Kohlmann (2002), 70% da população 

brasileira é considerada sedentária. Quando analisado o fator de risco sedentarismo 

nos pacientes hipertensos, dados mais alarmantes foram observados pois 89,47% 

destes não praticavam atividade física com freqüência (Gráfico 7.7). Vários 

pesquisadores entre eles Ghorayeb e Barros (1999) verificaram que além de diminuir 

a pressão arterial, o exercício físico pode reduzir consideravelmente o risco de 
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doença arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e mortalidade geral. 

Programas de exercícios físicos, para a prevenção primária ou secundária de 

doenças cardiovasculares, devem contar com atividades aeróbicas dinâmicas, tais 

como caminhadas rápidas, corridas leves, natação e ciclismo. Recomenda-se a 

freqüência de três a seis vezes por semana, intensidade moderada e sessões de 30 a 

60 minutos de duração.  
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Gráfico 7.7 - Proporção de pacientes com fator de risco na amostra de hipertensos 

 

 

De acordo com as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2002), a atividade 

física além de exercer um efeito hipotensor independentemente da redução de massa 

corporal, parece estar relacionada a uma diminuição da atividade simpática, maior 

vasodilatação e complacência arteriolar, assim como melhora a sensibilidade à 

insulina e a captação periférica da glicose em nível muscular. É importante ressaltar 

que as chamadas atividades físicas não programadas (atividades domésticas) estão 

deixando de serem praticadas como conseqüência da vida moderna, o que inclui o 
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uso excessivo de automóvel, o uso de controles remotos e aparelhos automáticos. 

Assim, deve-se estimular também a retomada há alguns hábitos rotineiros como 

forma de combate ao sedentarismo.  

Neste estudo o fator obesidade obteve significância estatística, aumentando o 

risco do paciente vir a desenvolver hipertensão em 2,36, valor este próximo ao 

observado na literatura onde a prevalência de hipertensão é cerca de três vezes 

maior em pacientes obesos (GALVÃO; KOHLMANN, 2002). 

Galvão e Kohlmann (2002) também relatam que no National Health & Nutrition 

Examination Survey (NHANES III) detectou-se que 40 a 50% de adultos americanos 

apresentavam IMC superior a 25Kg/m2 e 20 a 25% da população estudada era obesa. 

Na análise efetuada nesta pesquisa, foi observada uma prevalência de 41,04% de 

pacientes com IMC superior a 25Kg/m2, valor este próximo ao relatado pelo NHANES 

III realizado nos Estados Unidos da América. Já em relação aos indivíduos obesos, a 

prevalência observada foi de 14,62%, portanto inferior aos dados americanos.  

Outro fator de risco analisado foi possuir ou não antecedentes familiares, 

sendo que 61,41% dos hipertensos possuíam pais, avós e/ou tios com esta patologia 

(Gráfico 8). Os dados encontrados se assemelham aos de Brandão, Brandão e 

Araujo (1998) e Lauer (1999) os quais relatam que essa agregação familiar da 

pressão arterial vem sido identificada, já demonstrada de forma inequívoca que os 

filhos de pais hipertensos apresentam maiores níveis de pressão arterial casual e no 

esforço físico que os filhos de pais normotensos. 

Também foi observado que além da pressão arterial, diversos fatores de riscos 

para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares se agregam em famílias. A 

combinação em um mesmo indivíduo de diversos fatores de risco exerce um efeito 

deletério sobre o sistema cardiovascular e a atenção para a identificação e a 
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intervenção precoce sobre eles poderia prevenir ou retardar o desenvolvimento das 

complicações associadas com a HA. Indivíduos de uma mesma família partilham 

entre si o mesmo ambiente genético e sociocultural, onde os hábitos alimentares e 

comportamentais são transmitidos de geração para geração.  

Magalhães et al. (2002) afirmam que, embora as evidências apontem a 

influência genética como importante determinante do desenvolvimento da hipertensão 

arterial, os marcadores encontrados até a atualidade não foram suficientes para 

explicar os mecanismos fisiopatológicos da doença, possivelmente por ser esta uma 

condição poligênica com uma importante interface ambiental. 

Entre os fatores de risco estudados aqueles que menos influenciaram na 

prevalência de hipertensão foram o sobrepeso e o tabagismo. Com relação ao 

sobrepeso pode-se dizer que este não foi um fator determinante para o 

desenvolvimento da hipertensão, não apresentando portanto diferença estatística 

significante entre normotensos e hipertensos. Entretanto, este é um fato que merece 

atenção pois 26,41% da amostragem em estudo apresentava sobrepeso podendo vir 

a tornar-se futuramente pacientes obesos, aumentando a propensão de se 

desenvolver hipertensão. Mais uma vez é justificado pela falta de instrução e, 

principalmente, recursos financeiros para o patrocínio desses medidas preventivas. 

Já o tabagismo apresentou correlação estatística relevante devido ao número 

muito reduzido de fumantes hipertensos tal fato talvez possa ser explicado pelas 

campanhas contra o fumo as quis alertam a população em relação aos danos a 

saúde causados pelo uso do tabaco.   

Entre os pacientes envolvidos no estudo, 22,41% (95 pacientes) eram 

fumantes, sendo que destes, apenas 21,05% (20 pacientes) eram hipertensos. Este 

último resultado está em concordância com o Inquérito Domiciliar sobre 
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Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis, realizado em 2002 e 2003 pelo Ministério da Saúde (MS), entre 

pessoas de 15 anos ou mais, residentes em 15 capitais brasileiras e no Distrito 

Federal, verificando que a prevalência de tabagismo varia de 12,9 a 25,2% nas 

cidades estudadas, sendo que em São Paulo a prevalência foi de 21,9% na faixa 

etária de 25 anos ou mais, veracidando os valores encontrados nesta pesquisa.  

O estudo do Ministério da Saúde também mostrou que a concentração de 

fumantes é maior entre as pessoas com menor grau de instrução, podendo ser 

explicada pelo fato de que quanto maior for o nível de instrução, mais esclarecidos a 

respeito dos males causados pelo tabagismo estes indivíduos serão.  

Todavia, ao realizar a análise do fator de risco tabagismo por faixa etária, 

observou-se que os pacientes da faixa etária de 50 anos ou mais possuíam 

aproximadamente 5 vezes mais chances de desenvolver hipertensão. O tabaco 

possui um efeito acumulativo no organismo, ou seja, quanto maior a freqüência e 

maior o tempo de uso, as alterações fisiológicas vão se agravando. Assim, pode-se 

justificar o motivo pelo qual encontra-se um menor número de fumantes hipertensos 

na faixa etária dos 18 aos 49 anos.  

Após a verificação dos fatores de riscos, os pacientes hipertensos foram 

divididos em outros quatro grupos: hipertensos compensados; hipertensos no estágio 

1 (leve); no estágio 2 (moderada) e hipertensos no estágio 3 (severa). 

Aproximadamente metade dos pacientes hipertensos, 49,62% (Gráfico 7.8a), 

mantinham sua pressão arterial controlada, sendo eles classificados como os 

pacientes compensados, ou seja, dentro de um quadro de estabilidade fisiológica.  
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 Gráfico 7.8a - Proporção de hipertensos em relação ao estágio de hipertensão apresentado 

 

 

As razões deste último resultado são ilustradas nas próprias respostas dos 

pacientes quando questionados na anamnese. Dos pacientes que já tinham 

conhecimento de serem hipertensos, 42,86% (51 indivíduos) relataram presenciar 

algum sinal ou sintoma da hipertensão, o qual levou-os a solicitar assistência médica 

seja em Postos de Saúde Pública ou mesmo em médicos conveniados e particulares; 

27,73% (33 indivíduos) já esclareceram que foram assistidos em campanhas de 

prevenção, as quais permitiram que se identificassem como portadores dessa 

enfermidade, instruindo-os a procurar auxílio médico; outros 23,53% (28 indivíduos) 

tornaram cientes através de exames de rotina e, os 5,88% restantes pacientes foram 

alertados por alunos do curso de graduação em odontologia após a aferição da 

pressão arterial quando atendidos na clínica odontológica desta Faculdade (Gráfico 

7.8b). Subentende-se, então, que uma considerável parcela desta amostra possuía 

um melhor conhecimento sobre sua condição sistêmica. 
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 Gráfico 7.8b – Modo de diagnóstico 

 

 

Em relação aos outros estágios, 35,34% dos pacientes apresentaram um grau 

de hipertensão leve, 15,04% com grau moderada e nenhum com grau severo, o que 

já era de se esperar pois o paciente com PAS ≥ a 180mmHg e/ou PAD ≥ 110mmHg 

não estaria em condições físicas de comparecer ao tratamento odontológico. Já em 

relação aos estágios leve e moderado, tais condições foram verificadas em indivíduos 

ministrando medicação irregular, não administrando a medicação antihipertensiva por 

conta própria, necessitando de troca de medicação e ou realmente de fato não 

sabiam serem hipertensos, o será discutido a seguir.  

Com relação ao conhecimento de sua condição sistêmica, os pacientes 

hipertensos foram divididos em cinco grupos conforme pode-se observar no gráfico 

Gráfico 7.9. 
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Dos 133 hipertensos, 49,62% estavam controlados (Grupo A) no momento da 

realização da pesquisa; uma outra parcela de 28,57% tinham conhecimento da 

existência da patatologia porém ministravam medicação de forma irregular (Grupo B); 

9,02% eram cientes mas não faziam uso do antihipertensivo por conta própria (Grupo 

C); 2,26% necessitaram de troca de medicação pois a atual não atingia seu efeito 

compensatório ideal (Grupo D) e, 10,53% desconheciam totalmente de serem 

hipertensos (Grupo E). Apesar de não haver diferença estatística entre os 

compensados (Grupo A, 49,62%) e os não compensados (Grupos B, C, D e E, 
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50,38%). Com esses dados, pode-se verificar que a maioria dos pacientes 

apresentava a pressão arterial descompensada, confirmando o quanto odontólogo 

necessita estar atento em relação a estes pacientes, a anamnese é fundamental para 

investigar a condição sistêmica do indivíduo, não apenas bastando saber se o mesmo 

é portador de hipertensão arterial.   

Por ser uma patologia conhecida como um “mal silencioso”, pacientes 

desinformados subestimam sua condição, chegando a não relatá-la caso o 

profissional não o questione. Além disso, há o grupo (Grupo E) que realmente 

desconhece sua condição. Nesta amostra, 10,53% dos portadores sequer 

suspeitavam serem portadores de hipertensão arterial. 

Infelizmente os dados relatados acima comprovam que a maioria de pacientes 

ainda necessita evidenciar algum episódio hipertensivo para então ser diagnosticada 

de fato a hipertensão. A porcentagem de indivíduos alertados em campanhas não é 

tão baixa, ilustrando o poder de persuasão que as mesmas possuem, sendo 

necessário maior divulgação e maior incentivo dos Governos para concretizá-las. Os 

exames de rotina também mostram-se importantes, principalmente para a prevenção 

e para o controle. E, tais resultados, confirmam a necessidade da importância que o 

cirurgião dentista vem a dar à hipertensão arterial, conscientizando-se da alta 

prevalência, dos “tipos” de pacientes que podem freqüentar o consultório e de sua 

contribuição para o diagnóstico da enfermidade, tornando-se cada vez mais comum o 

ato de se aferir a pressão arterial dos pacientes em consultórios odontológicos 

rotineiramente. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Neste estudo pode-se concluir que: 

 

8.1  Com os resultados da amostra, quase 1/3 da população analisada era hipertensa, 

confirmando a alta prevalência de pacientes hipertensos. 

 

 

8.2  Os fatores de risco que mais influenciaram na presença de hipertensão em um 

indivíduo foram o diabetes e o sedentarismo, elucidando o quão é necessário 

correlacionar a história médica e os hábitos  do paciente para chegar a um 

diagnóstico diferencial. 

 

 

8.3  10,53% dos pacientes hipertensos não eram cientes sobre sua condição 

sistêmica e, um grande número daqueles que já eram cientes, todavia 

apresentavam-se descompensados, confirmando a importância e a necessidade 

do cirurgião dentista aferir a pressão arterial de seus pacientes em clínica 

rotineiramente. 

 

 

8.4  Enfim, uma completa anamnese, acompanhada de exames complementares, 

como mensurações da pressão arterial, garante um tratamento odontológico 

seguro e efetivo.     
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ANEXO A - Comitê de ética 
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ANEXO B – Classificação da pressão arterial (>18 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação da pressão arterial (>18 anos)

< 90= 140Sistólica isolada

= 110=180Hipertensão 
Estágio 3 (grave) 

100 - 109160 - 179Hipertensão 
Estágio 2 (moderada)

90 - 99140 - 159Hipertensão 
Estágio 1 (leve)

85 - 89130 - 139Limítrofe

80 - 84120 - 129Normal

< 80< 120Ótima

Pressão
Diastólica
(mm Hg)

Pressão
Sistólica
(mm Hg)

Classificação
Brasileira 2002 

Européia 2003, JNC VI

Quando a sistólica e diastólica estão em categorias diferentes classificar pela maior. * 
Considerar intervenção de acordo com fatores de risco maiores e co-morbidades

Classificação
Norte-americana

2003 (JNC VII)

Normal

Pré-hipertensão

Hipertensão 
Estágio 1

Hipertensão 
Estágio 2

Sistólica isolada

Sociedade Brasileira de Hipertensão – WWW.SBH.ORG.BR
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ANEXO C – Índice de massa corpórea 

 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO): 

 

 

Categoria IMC 

Abaixo do peso Abaixo de 18,5 

Peso saudável 18,5 - 24,9 

Sobrepeso 25,0 - 29,9 

Obesidade Grau I 30,0 - 34,9 

Obesidade Grau II 35,0 - 39,9 

Obesidade Grau III 40,0 e acima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC=           Peso      

       (Altura X Altura) 
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ANEXO D – Agentes antihipertensivos disponíveis no Brasil 

(IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2002) 

 

Agentes anti-hipertensivos disponíveis no Brasil 

  Posologia (mg)   

Medicamentos Mínima Máxima Número de 

tomadas/dia 

Diuréticos 

Tiazídicos 

   Clortalidona 12,5 25 1 

   Hidroclorotiazida 12,5 50 1 

   Indapamida 2,5 5 1 

De alça 

   Bumetamida  0,5 ** 1-2 

   Furosemida  20 ** 1-2 

   Piretanida  6 12 1 

Poupadores de potássio 

   Amilorida (em assoc.)  2,5 5 1 

   Espironolactona  50 100 1-3  

   Triantereno (em assoc.) 50 150 1 

Inibidores adrenérgicos  

Ação central 

   Alfametildopa  250 1.500 2-3 

   Clonidina  0,1 0,6  2-3 

   Guanabenzo     4 12 2-3 

   Moxonidina  0,2 0,4 1 

Alfa-1 bloqueadores 

   Doxazosina (rodinâmica)  2 4 2-3 

   Prazosina  1 10 2-3 

Betabloqueadores 

   Atenolol  25 100 1-2 

   Bisoprolol (em assoc.) 2,5 10 1-2 
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   Metoprolol  50 200 1-2 

   Nadolol 20 80 1-2 

   Propranolol  40 240 2-3 

   Pindolol (com ASI)  5 20 1-3 

Vasodilatadores diretos   

   Hidralazina  50 200 2-3 

   Minoxidil  2,5 40 2-3 

Antagonistas dos canais de cálcio   

Antagonistas do canal L   

Fenilalquilaminas  

   Verapamil Coer*  120 360 1 

   Verapamil Retard*  120 480 1-2 

Benzotiazepinas    

   Diltiazem SR* ou CD*  120 360 1-2 

Diidropiridinas   

   Amlodipina  2,5 10 1 

   Felodipina  5 20 1 

   Isradipina  2,5 10 2 

   Lacidipina  4 8 1-2 

   Nifedipina Oros*  30 60 1 

   Nifedipina Retard*  20 40 1-2 

   Nisoldipina  10 30 1 

   Nitrendipina  20 40 2-3 

Antagonistas do canal T   

Derivado do tetralol   

   Mibefradil  50 100 1 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina   

   Benazepril  5 20 1-2 

   Captopril  25 150 2-3 

   Cilazapril  2,5 5 1-2 

   Enalapril  5 40 1-2 

   Fosinopril  10 20 1-2 
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   Lisinopril  5 20 1-2 

   Perindopril  2,5 5 1-2 

   Ramipril  2,5 10 1-2 

   Trandolapril  2 4 1 

Antagonistas do receptor da angiotensina II  

   Candesartan  4 16 1 

   Eprosartan  400 800 1 

   Irbesartan  75 300 1 

   Losartan  50 100 1 

   Valsartan  80 160 1 

* Retard, SR, CD, Coer, Oros — Referem-se a preparações farmacêuticas de liberação lenta — ação prolongada. 

** Variável — de acordo com a indicação clínica.

ASI -Atividade Simpatomimetica Intrínseca 
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ANEXO E – Prevalências de hipertensão arterial em estudos brasileiros 

(Lessa I. Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica e da insuficiência cardíaca no Brasil, 2001) 

Prevalências (/00) de hipertensão arterial em estudos brasileiros* 

Autor Local Ano da public. "N" Idade Masc Fem Total 

Klein** V. Redonda, RJ 1980 655 20-74 19,7 20,6 20,2 

Barreto Livramento, BA 1980 506 >15 10,3 22,4 18,2 

Ribeiro S. Paulo, SP 1981 5500 15-65 18,1 6,6 21 

Costa Estado do RS 1983 4835 20-74 10 13,7 11,9 

Costa Uberlândia, MG 1984 1200 18-80 14,1 12,3 13,2 

Klein** V. Redonda, RJ 1985 655 29-74 10 10,1 10 

Barbosa Rural, BA 1986 1002 >15 12,5 15,9 14,3 

Rouquayrol Fortaleza, CE 1987 978 >15 8,7 7,2 8,1

Rego*** S. Paulo, SP 1990 1479 15-59 15,8 7,8 11,6 

Lólio*** Araraquara, SP 1990 1199 15-74 32 25,3 28,3 

Martins Cotia, SP 1990 568 >20 37 28  ------------- 

Nogueira Rural, SP 1990 3148 >15 32,2 13,7 29,4 

Duncan P. Alegre, RS 1991 1157 15-64 15 15 15 

Ayres Piracicaba, SP 1991 1944 >15 33 32 32,7 

Bloch I. Governador, RJ 1992 1270 >20 22,6 26,8 24,9 

Passos Rural, MG 1992 352 18-86 -------------  26,4 

Fuchs*** P. Alegre, RS 1996 1091 *18 ------------- ------------- 12,6 

Piccini Pelotas, RS 1996 1657 20-69 18,3 21,2   

Aquino**(***) Salvador, BA 1999 494 >20 ------------- 27 27 

Aquino** Salvador, BA 2001 494 >20  ------------- 36,4 36,4 

Santana Salvador, BA 2001 1237  12,7  ------------- 12,7 

Trindade Passo Fundo, RS 2001 206 >20 -------------  ------------- 21,9 

Fuchs P. Alegre, RS 2001 249 >18  ------------- ------------- 42 

Freitas Catanduva, SP 2001 688 >18 33,9 29,9 31,5 

* = Fonte: diversos autores; ** = base nos mesmos dados; *** = critérios OMS e JNC 
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ANEXO F – Antihipertensivos e suas interações medicamentosas 

(IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2002) 
 

 Anti-hipertensivos : interações medicamentosas 

Anti-hipertensivos  Fármacos  Efeitos  

Diuréticos     

Tiazídicos e de alça Digitálicos Predispõem à intoxicação digitálica por 

hipopotassemia 

  Antiinflamatórios 

esteróides e não-esteróides 

Antagonizam o efeito diurético  

  Hipoglicemiantes orais Lítio Efeito diminuído pelos tiazídicos.   

Aumentam os níveis séricos do lítio 

Poupadores de potássio Suplementos de potássio e 

inibidores da ECA  

Hiperpotassemia 

Inibidores adrenérgicos     

Ação central Antidepressivos tricíclicos  Reduzem o efeito anti-hipertensivo 

Betabloqueadores Insulina e hipoglicemiantes 

orais 

Mascaram sinais de hipoglicemia e 

bloqueiam a mobilização de glicose 

  Amiodarona, quinidina Bradicardia 

  Cimetidina Reduz a depuração hepática de 

propranolol e metoprolol 

  Cocaína Potencializam os efeitos da cocaína 

  Vasoconstritores nasais  Facilita o aumento da pressão pelos 

vasoconstritores nasais 

  Diltiazem, verapamil e 

mibefradil 

Bradicardia, depressão sinusal e 

atrioventricular. Aumento dos níveis de metoprolol 

pelo mibefradil 

  Dipiridamol Bradicardia 

Alfabloqueadores Antiinflamatórios 

esteróides e não-esteróides 

Antagonizam o efeito hipotensor 

  Diltiazem, verapamil, 

betabloqueadores e inibidores 

adrenérgicos centrais 

Hipotensão 
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Inibidores da ECA Suplementos e diuréticos Hiperpotassemia 

  Poupadores de potássio   

  Ciclosporina Aumentam os níveis de ciclosporina 

  Antinflamatórios esteróides 

e não-esteróides 

Antagonizam o efeito hipotensor 

  Lítio Diminuem a depuração do lítio 

  Antiácidos  Reduzem a biodisponibilidade do captopril

Antagonistas dos canais de 

cálcio 

Digoxina  Verapamil e diltiazem aumentam os níveis 

de digoxina 

  Terfenadina e astemizol Aumento de toxicidade das duas drogas 

com mibefradil 

  Bloqueadores de H2 Aumentam os níveis dos antagonistas dos 

canais de cálcio,à exceção de mibefradil 

  Sinvastatina e lovas tatina Toxicidade das duas estatinas 

aumentadas pelo mibefradil 

  Ciclosporina Aumentam o nível de ciclosporina, à 

exceção de amlodipina e felodipina 

  Teofilina, prazosina Níveis aumentados com verapamil 

  Moxonidina Hipotensão 

Antagonistas do recepto

da angiotensina II * 

Moxonidina Hipotensão com losartan 

* Há poucos estudos disponíveis para a avaliação de interações medicamentosas.  

 

 

 

 

 

 

 



 106 

ANEXO G - Fármacos e drogas que podem induzir hipertensão 

(IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2002) 
 

 

classe  Efeito pressor/freqüência Ação sugerida 

Imunossupressores 
Ciclosporina,Tacrolimus 
Glicocorticóide 

 
Intenso e freqüente 
 
 
 

 
Inibidor da ECA e antagonista de canal 
de cálcio (nifedipina/amlodipina). Ajustar 
nível sérico 
Reavaliar opções  

 
Antiinflamatórios não-esteróides 
Inibidores da ciclooxigenase-1 e 
ciclooxigenase-2 

 

 
Eventual, muito relevante com uso contínuo

 
Observar função renal e informar efeitos 
adversos  

 
Anorexígenos/Sacietógenos  
Anfepramona e outros 
Sibutramina 

 
Vasoconstritores  

 

 
Intenso e freqüente 
Moderado, mas pouco relevante 
 
Variável, mas transitório 

 

 
Suspensão ou redução de dose 
Avaliar a redução da pressão arterial 
obtida com a redução de peso 
Usar por tempo determinado 

 
Hormônios  
Eritropoetina 
Anticoncepcionais orais 
Terapia de reposição estrogênica 
Hormônio de crescimento (adultos) 

 

 
Variável e freqüente 
Variável, prevalência de hipertensão até 5%
Variável 
Variável, uso cosmético 

 

 
Avaliar hematócrito e dose 
Avaliar a substituição do método com 
especialista 
Avaliar riscos e custo/benefício 
Suspensão 

 
Antidepressivos  
Inibidores da monoaminooxidase 
Tricíclicos 

 

 
Intenso, infreqüente 
Variável e freqüente 

 
Abordar como crise adrenérgica 
Abordar como crise adrenérgica; vigiar 
interações medicamentosas 

 

Drogas ilícitas e álcool 
Anfetaminas, cocaína e derivados 
Álcool 

 

Importância contemporânea 
Efeito agudo, intenso; dose-dependente 
Variável e dose-dependente; muito 
prevalente 

 

Solicitar especialista em fármaco
dependência 
Abordar como crise adrenérgica 

Vide tratamento não
farmacológico 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre esclarecido por escrito finalidade 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO POR ESCRITO 
FINALIDADE 
 
        Você está sendo convidado a participar de um estudo de pesquisa, para a coleta de 

dados epidemiológicos. O título da pesquisa é: Prevalência de  Hipertensão Arterial em Pacientes 
Submetidos a Tratamento Odontológico na  FOUSP, elaborada e executada por Priscila Mara 
Olivieri Ximenes, pós-graduanda da Disciplina de Clínica Integrada do Departamento de Estomatologia 
da Faculdade de Odontologia da USP, sob orientação do Prof. José Leonardo Simone. 

 
BENEFÍCIOS 

 
        A participação nesta pesquisa fará com que o paciente tenha consciência de seu atual 

estado sistêmico enfocando sua pressão arterial. O mesmo será orientado a procurar tratamento 
específico caso seja encontrado algum tipo de alteração nos valores adquiridos após a mensuração de 
sua pressão. Além disso, os resultados serviram de alerta ao cirurgião dentista sobre as precauções 
que devem ser tomadas em um atendimento odontológico a pacientes hipertensos. 

 
DESCRIÇÃO DO TESTE 

 
        Qualquer paciente com 20 anos ou mais que estiver sendo submetido a tratamento 

odontológico na FOUSP poderá participar. O paciente responderá a um questionário e terá sua 
pressão aferida por um cirurgião dentista, sendo os dados coletados devidamente anotados. Este 
procedimento terá curso em uma única sessão. 

 
RISCO POTENCIAL 

 
        Nenhum efeito colateral adverso está previsto neste estudo. 
 
CONFIDENCIALIDADE DOS REGISTROS 

 
        Os registros de sua participação nesta pesquisa são confidenciais, e tais registros estarão 

disponíveis somente para equipe de pesquisadores. Os resultados deste estudo poderão ser 
publicados em um periódico científico, bem como suas iniciais e idade. Os registros estarão também à 
disposição do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da FOUSP. 

 
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

 
        Li e compreendi a natureza, duração e finalidade da pesquisa Prevalência da 

Hipertensão Arterial em Pacientes Submetidos a Tratamento Odontológico na FOUSP realizada 
pela pós-graduanda Priscila Mara Olivieri Ximenes sob orientação do Prof. José Leonardo Simone, e 
por meio desta, voluntariamente, autorizo a utilização dos dados colhidos. Tive a oportunidade de fazer 
perguntas concernentes a todos os aspectos deste estudo. Entendo que posso retirar-me do estudo a 
qualquer momento, por qualquer motivo, sem prejuízo. 

 
São Paulo,___de__________________de 200__ 
 
_______________________________________ 
Nome do paciente 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do paciente 
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APÊNDICE B – Ficha de anamnese 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA 
 
 

DISCIPLINA DE CLÍNICA INTEGRADA 
 
 
PESQUISA CLÍNICA               n.____ 
 
DATA:________________________________ 
ALUNO:_______________________________BOX:______________________ 
DISCIPLINA:___________________________ANO:______________________ 
 
 
NOME DO PACIENTE:___________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO:_______________IDADE:______GENERO:______ 
COR DA PELE: ( )Leucoderma ( )melanoderma ( )xantoderma ( )feoderma 
ENDEREÇO:___________________________________________________________N:______ 
BAIRRO:_______________________________ CIDADE:______________________________ 
TEL:__________________________________ 
PROFISSÃO:___________________________ 
 
 
ANAMNESE 
 
1. História médica e antecedentes familiares: 
 
(  )Cardiopatia______________________________________________________________ 
(  )Hipertensão_____________________________________________________________ 
(  )Hipotensão______________________________________________________________ 
(  )Diabetes________________________________________________________________  
(  )Alergias________________________________________________________________ 
(  )Epilepsia________________________________________________________________ 
(  )Distúrbios gastrointestinais_________________________________________________ 
(  )Discrasias sangüíneas_____________________________________________________ 
(  )Doenças respiratórias______________________________________________________ 
(  )Doenças geniturinárias_____________________________________________________ 
(  )Doenças infectocontagiosas_________________________________________________ 
(  )Hepatite________________________________________________________________ 
(  )Febre reumática__________________________________________________________ 
()Artrite__________________________________________________________________ 

              ()Distúrbiosneurológicos____________________________________________________ 
              ( )Gravidez________________________________________________________________ 

(  )Internações  
( )Outros__________________________________________________________________ 
 
      Antecedentes familiares______________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 
 
      Está sob algum tratamento médico?_____________________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
 
      Faz uso de algum medicamento regularmente?____________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
             _________________________________________________________________________ 
 
       Conhece alguém que possui o vírus HIV?________________________________________ 
2. Sinais/Sintomas  
 
(  )Urina com freqüência 
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(  )Sente muita sede 
(  )Apresenta hemorragias após algum ferimento 
(  ) Problemas com o seu ciclo menstrual 
(  )Problem as com a anestesia odontológica 
 
(  )Sua pressão é alta 
(  )Sua pressão é baixa 
(  )Desmaia com freqüência 
(  )Dorme com mais de um travesseiro 
(  )Seus pés incham com freqüência 
(  )Sente falta de ar 
(  )Coração dispara com freqüência 
             (  )Possui fortes dores de cabeça 
             (  )Vive estressado 
             (  )Considera seu trabalho estressante 
               
3. Vícios 
 
(  )Fumante            Quantidade/dia____________________Tipo___________ 
(  )Ex-fumante       Quantidade/dia____________________Tipo___________ 
(  )Álcool                Quantidade/dia_____________________ 
(  )Ex-alcóolatra     Quantiade/dia_____________________ 
(  )Outro tipo de droga____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
4. Alimentação 
 
(  )Boa 
 (  )Regular 
 (  )Ruim 
(  )Problemas com variação de peso 
 
5. IMC                   _______kg   =  _______ 
                                  (        m)2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Freqüência da atividade física: ____min/dia       _____x por semana 
Sedentário (  )sim     (  )não 
 
7. Há alguma coisa sobre a sua saúde que não foi perguntado e você gostaria de relatar? 
____________________________________________________________________________________                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSURAÇÃO 
 
 
       APARELHO:____________________________________________________________ 

categoria IMC 

abaixo do peso > 18,5 

peso normal 18,5 - 24,9 

sobrepeso 25 - 29,9 

obesidade grau I 30 - 34,9 

obesidade grau II 35 - 39,9 

obesidade grau III = ou > 40 
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1. P.A.:_______ x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
2. P.A.:_______ x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
3. P.A.:_______ x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
      APARELHO:_____________________________________________________________ 
 
1. P.A.:_______x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
2. P.A.:_______x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
3. P.A.:_______x_______mmHg   HORA:_____________ 
 
       MÉDIA:____________________________ 
  
      ESTADO CLÍNICO:         (  ) <90    <140                mmHg  NORMAL. 
 
                                                 (  )   90       140-160        mmHg  HIPERT LEVE. 
 
                                                 (  )   95-115       160-200 mmHg  HIPERT MODERADA. 
 
                                                 (  ) >115    >200              mmHg  HIPERT SEVERA. 
 
      ESQUEMA TERAPÊUTICO:________________________________________________ 
         _______________________________________________________________________ 
 
 
      PRESENÇA DE COMPLICAÇÕES/SEQUELAS:________________________________ 
         _______________________________________________________________________ 
 
 
      OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________ 
         _______________________________________________________________________ 
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