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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta a importância da anamnese odontológica que tem como objetivo 

possibilitar um tratamento que não prejudique o estado de saúde do paciente, e também de verificar 

a presença de alguma comorbidade de ordem geral do paciente, ou se faz uso de medicações, para 

facilitar o diagnóstico de doenças que talvez exijam um cuidado especial. Observa-se que na rotina 

clínica muitos pacientes apresentam hipertensão, ansiedade, além de outros sinais e sintomas. 

Dessa forma o cirurgião-dentista precisa estar apto para atender um paciente com tais alterações, 

iniciando com uma detalhada anamnese, dado que a não realização do exame inicial pode acarretar 

problemas no trans-operatório. A HAS (hipertensão arterial sistêmica), é uma alteração da pressão 

sanguínea por um longo período de tempo, sendo uma doença assintomática. Já a SJB (síndrome 

do jaleco branco), pode ser observada quando se tem alteração do valor da pressão arterial em 

ambiente médico/odontológico, porém quando em situações cotidianas encontra-se normalizada. 

Este trabalho tem como base o caso de uma paciente do sexo feminino, com setenta e oito anos de 

idade, diagnosticada com SJB. A mesma possui hipertensão arterial sistêmica, artrite reumatoide 

e no atual momento está cadeirante, ansiosa e temerosa, dependendo parcialmente de cuidados. O 

tratamento foi realizado com todos os cuidados que requerem o quadro geral da paciente, optando 

assim, por um tratamento a nível hospitalar com anestesia geral. Os profissionais envolvidos 

buscaram cumprir o protocolo proposto durante todo o atendimento, obtendo-se assim, um 

tratamento seguro e satisfatório, entendendo que uma minuciosa anamnese foi de extrema 

importância para a obtenção desse resultado.  

 

Palavras-chave: Hipertensão; Anamnese; Odontologia. 

 

ABSTRACT 

 

The present study presents the importance of dental anamnesis, which has for objective to enable 

a treatment that does not harm the patient's health status, check for the presence of any general 

comorbidity of the patient, if he uses medications, in addition to facilitating the diagnosis of 

diseases that may require special care. It is observed that in the clinical routine many patients have 

hypertension, anxiety, in addition to other signs and symptoms. In this way, the dental surgeon 

needs to be able to assist a patient with such alterations, starting with a detailed anamnesis, given 

that the non-realization of the initial examination may cause problems in the trans-operative 

period. The SAH (systemic arterial hypertension) is a change in blood pressure for a long period 

of time, being an asymptomatic disease. On the other hand, the SJB (white coat syndrome), can be 

observed when there is an alteration of the blood pressure value in a medical/dental environment, 

but when in everyday situations it is normalized. This study aims to report a case of a seventy-

eight years female patient diagnosed with SJB. She reports systemic arterial hypertension, 

rheumatoid arthritis and is currently in a wheelchair, anxious and fearful, depending partially on 

care. The treatment was carried out with all the care that requires the patient's general condition, 

thus opting for treatment at hospital level with general anesthesia. The professionals involved 

sought to comply with the proposed protocol throughout the service, thus obtaining a safe and 

satisfactory treatment, understanding that a thorough anamnesis was extremely important to the 

obtaining this result. 

 

Keywords: Hypertension; Anamnesis; Dentistry. 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 O tratamento odontológico em pacientes hipertensivos tem crescido exponencialmente, 

sendo necessário o conhecimento dos cirurgiões-dentistas quanto ao desequilíbrio homeostático, 

sempre em busca de seu aprimoramento para que o atendimento dos seus pacientes seja realizado 

com total segurança, principalmente quando relacionado à administração de anestésicos locais, 

medicamentos, ou outros cuidados específicos de ordem geral. 

A HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) é um estado de saúde alterado na qual a pressão 

sanguínea encontra-se variada, estando acima das medidas consideradas normais por um longo 

período de tempo. Essa alteração se dá a contratilidade na camada muscular lisa que forma a parede 

arterial. O diagnóstico de Hipertensão é estabelecido pela SBH (Sociedade Brasileira de 

Hipertensão), que adota a classificação da VII- JNC (Joint National Committee) da Pressão 

Arterial em adultos, sendo ≥ 140mmHg para PAS (Pressão Arterial Sistólica) e ≥90mmH para 

PAD (Pressão Arterial Diastólica) (MORAIS, 2012). Segundo a ASA (American Societyof 

Anesthesiology), o paciente pode ser classificado em ASA II, apresentando riscos mínimos de 

complicações durante o atendimento, já que tem sua pressão arterial controlada. Mas também pode 

ser classificado em ASA III, cuja HAS não encontra-se controlada e/ou descompensada, uma vez 

que nesse caso, o indivíduo sofre um maior risco no atendimento odontológico, (ANDRADE, 

2014). 

 A HAS pode ser classificada como Hipertensão Primária, na qual a causa do aumento da 

pressão é desconhecida, já a Hipertensão Secundária, é decorrente de um problema anteriormente 

diagnosticado (BRASIL, 2006, apud MORAIS, 2012). A HAS acontece com maior incidência em 

pessoas com etnia negra, de média idade (homens abaixo dos cinquenta anos e mulheres acima 

dessa idade), pessoas com obesidade, mulheres que fazem uso de contraceptivos orais, consumo 

crônico e elevado de bebidas alcoólicas o que aumenta a PA constantemente. Também é 

importante ressaltar que pacientes com outras comorbidades como: diabetes mellitus, doença renal 

crônica, gota, entre outras, é comum apresentarem a HAS. O processo de envelhecimento é outro 

fator que eleva a PA, por conta do endurecimento das artérias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Por ser uma doença assintomática na maioria das vezes, pode ser diagnosticada com 

mensurações periódicas, é neste momento que destacamos o papel do profissional cirurgião-

dentista, visto que mantém contato com o paciente em suas consultas (NICHOLS, 1997 apud 

TORRES, 2018). Dessa forma, destacamos a importância de uma anamnese bem detalhada, de 

uma revisão sistêmica, e de manter um diálogo com o paciente, na qual obtenha informações 

básicas como sua idade, profissão, etc., até outras mais específicas como o tipo de alimentação que 



mantém, se apresenta alguma doença, etc., pois, muitas vezes o paciente não sabe que é pré-

hipertenso ou hipertenso, mas de acordo com o seu relato na anamnese, são obtidas informações 

que podem indicar uma possível hipertensão ou algum outro problema, dessa forma devemos 

enfatizar a importância da mensuração periódica da PA, pois é um dos elementos chave para o 

diagnóstico precoce, e o que pode levar esse paciente a procurar um especialista (SANTOS et. al. 

2009, apud MORAIS, 2012).  

A seguir traremos uma tabela na qual apresenta a classificação da pressão arterial (PAD e 

PAS), assim como o número em mmHg, considerando o que está dentro da normalidade ou não 

de acordo com cada paciente. 

Imagem 1: 

 

Fonte: www.medicinanet.com.br 

Conforme a JNC (JOINT NATIONAL COMMITTEE, 2003, apud TORRES, 2018) para os 

atendimentos odontológicos em pacientes hipertensivos, devem-se seguir três objetivos: avaliar o 

estilo de vida e constatar outros fatores de riscos cardiovasculares, detectar as causas de 

hipertensão e considerar a presença de LOA (lesão em órgãos alvos), já que as condições de saúde 

do paciente podem influenciar no tratamento odontológico.  

Com isso observa-se mais uma vez a importância de uma anamnese bem detalhada, pois 

assim, o cirurgião-dentista pode oferecer ao paciente um atendimento com a maior segurança 

possível.  

Além das duas classificações de HAS, temos também a Hipertensão do Avental branco, 

conhecida também como SJB (síndrome do jaleco branco), que se caracteriza como uma condição 

clínica na qual encontra-se valores anormais da PA apenas em consultas médicas, ou seja, esse 

fato ocorre quando o paciente se depara com a expectativa ou a tensão de uma consulta 

odontológica e/ou médica, porém se mantém normal em situações cotidianas que não exigem 

grandes preocupações ou tensões. 



Atualmente para auxiliar no diagnóstico, utiliza-se o MAPA (Monitoramento Ambulatorial 

da Pressão Arterial) como opção de diagnóstico da “síndrome do jaleco branco” e/ou controle 

domiciliar. Permitindo que seja realizado um grande número de aferições dentre de um período de 

vinte e quatro horas, monitorando a rotina do paciente e possibilitando verificar o perfil das 

variações da pressão arterial dentro desse período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

O cirurgião-dentista deve participar ativamente como membro auxiliar no tratamento da 

HAS (PULLGEALH E FRANCO, 2006, apud TORRES, 2018), pois esse profissional utiliza 

anestésicos locais com vasoconstritores. O atendimento odontológico pode estar relacionado com 

o medo e ansiedade do paciente, e como consequência, podem ocorrer alterações significativas da 

pressão arterial. Sendo assim, é de extrema importância que os cirurgiões-dentistas tenham 

conhecimento sobre as manifestações bucais da hipertensão arterial sistêmica decorrente do uso 

de medicamentos como: diuréticos, anti-adrenérgicos, betabloqueadores, antagonista do canal de 

cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA). 

Após o apresentado podemos afirmar que este trabalho tem como objetivo apresentar a 

importância da anamnese por meio de um caso clínico, e também como o cirurgião-dentista precisa 

estar apto para atender um paciente hipertensivo, pois a não realização desta, pode acarretar sérias 

complicações no transoperatório e pós-operatório do mesmo. Dessa forma a pesquisa busca 

apresentar um conhecimento que visa proporcionar um melhor tratamento e minimizar, ou até 

mesmo impedir complicações que possam surgir no decorrer do atendimento odontológico. 

 

2. RELATO DE CASO  

 

Quando chegam ao consultório odontológico, os pacientes são atendidos pelos 

profissionais cirurgiões-dentistas, e já na primeira consulta são direcionados a responderem a ficha 

de anamnese. Este é o exame inicial do protocolo de atendimento do cirurgião-dentista, por ali 

conter as informações mais úteis que o profissional precisa ter sobre o paciente.  

Este exame inclui os dados biográficos do paciente, a principal queixa na qual o levou ao 

consultório e também o histórico da mesma, além de dados médicos e exames físicos, estes de 

forma especial devem ser feitos de acordo com cada paciente, levando em consideração os 

problemas clínicos, a idade, o nível de informação, as circunstâncias sociais, históricas e de saúde 

da família e por fim, a revisão de sistemas. Com o conjunto dessas informações, pode-se definir 

um plano de tratamento com maior segurança. 

Para a realização do presente trabalho, realizamos o tratamento de uma paciente do sexo 

feminino, que utiliza cadeira de rodas para sua locomoção, o que a torna parcialmente dependente 



de cuidados de outras pessoas. A paciente relatou na anamnese que sofria de HAS e artrite 

reumatoide, apresentando também um desgaste nas articulações dos joelhos, o que prejudica seu 

estado de saúde de forma geral. 

 A paciente foi atendida por profissionais que trabalham com pessoas com deficiência 

(PcD), objetivando a realização de um tratamento cirúrgico, dado que a relação interpessoal nesses 

tratamentos é crucial para que atinja um resultado final adequado e com o objetivo de que todo o 

processo seja realizado de maneira menos traumática possível.  

A paciente de setenta e oito anos é cadeirante desde 2016, intercalando períodos de uso da 

cadeira e períodos sem uso. Porém desde outubro do ano de 2019 a paciente faz uso contínuo da 

cadeira de rodas, isso em virtude de infecções dentárias que estavam presente em sua cavidade 

oral, na qual chamamos de “dente tóxico”, já que devido à presença dessa infecção, acabou-se 

agravando o estado de artrite reumatoide da paciente, deixando-a impossibilitada de andar, pois, 

apresentava muita dor e desequilíbrio.  Além disso, a paciente apresenta HAS, SJB, medo e 

ansiedade, o que a impediu de procurar um cirurgião-dentista para solucionar seu problema 

odontológico. 

Levada ao consultório odontológico por sua filha e esposo, recebeu atendimento para o 

abcesso presente nos elementos 14 e 15. A partir desse procedimento, foi realizado um exame 

intra-oral completo, constatando a necessidade de uma profilaxia, assim como uma raspagem, 

devido à grande quantidade de biofilme e cálculo presente, causado pela má higiene oral.  Também 

constatamos a necessidade de duas restaurações e exodontia dos dentes 14,15, 26, 48 da paciente.  

Com o exame radiográfico (figura 1) observou-se tratamento endodôntico no dente 15, e 

no dente 14 uma lesão periapical, fratura da parte da coroa até a raiz, além de constatar no exame 

intra-oral um edema gengival na região dos dentes 14 e 15. Ainda com o exame radiográfico 

observou a extrusão e perda óssea do elemento 26, constatando no exame intra-oral mobilidade 

Grau III e uma grande recessão gengival na face palatina, deixando a raiz palatina praticamente 

exposta por completo. Verificou-se também a extensa perda óssea do elemento 48 com mobilidade 

Grau III, e a presença de cárie na oclusal do mesmo.  

Figura 1 – radiografia panorâmica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguindo o protocolo de conduta, o tratamento de primeira escolha seria retratamento 

endodôntico do elemento 15 e a exodontia dos elementos 14, 26 e 48, para uma possível 

reabilitação futura com implantes ou com uma prótese parcial removível (PPR). Contudo, quando 

expostas as condições, tanto a paciente quanto aos familiares, estes optaram por extrações dos 

elementos 14, 15, 26 e 48, alegando que a paciente já havia “sofrido muito com dor de dente”.  Ao 

considerar a parte sistêmica da paciente, que sofre HAS e apresenta medo e ansiedade, e outras 

situações específicas como o transporte da paciente até o consultório odontológico, que necessita 

da ajuda de um familiar, bem como um dos fatores principais referente a questão psicológica da 

paciente, foi elaborado o seguinte plano de tratamento:  

• Limpeza e raspagem com ultrassom, em todos os sextantes, assim como uma 

profilaxia com pedra pomes mais pasta profilática; 

• Extração dos elementos 14, 15, 26 e 48; 

• Restauração em resina composta na face distal do elemento 43 e na face distal do 

elemento 33; 

 

Figura 2 – cálculo nos dentes inferiores    Figura 3 – coroa fixa 

  

 

Os procedimentos foram realizados no centro cirúrgico, pois a paciente apresentou tensão 

e ansiedade, além de ter o pescoço curto com possibilidade de queda de língua durante a sedação, 

o que nos fez optar pela anestesia geral com intubação nasotraqueal, principalmente por a paciente 

apresentar HAS, juntamente com SJB. Além disso, pode-se dizer que é uma cirurgia de longa 

duração (três horas aproximadamente) e que a paciente se encontrava infectada, com presença de 

abcesso dentário nos pré-molares extraídos. 

No procedimento foi utilizado como medicação pré-operatória o medicamento opioide 

Fentanil. O medicamento foi administrado dois minutos antes da paciente ser encaminhada ao 

centro cirúrgico, o que foi indicado como analgésico de curta duração durante o período anestésico. 

também foi administrado Xilocaína para evitar a dor e manter arritmia. Posteriormente Propofol 

2mg/kg, neste caso a paciente pesa 80kg, com isso foi aplicado uma quantidade de 160mg/kg de 

Propofol, servindo como indutor e mentor da anestesia geral.  



Figura 4  e 5 – paciente com sedação profunda  

  

    

 

Foi utilizado também Rocuronio 0,6mg/kg, sendo administrado neste caso uma quantidade 

de 48mg, tendo como indicação para ser usado juntamente com a anestesia geral, facilitando a 

intubação traqueal, nesta situação a intubação nasal realizou-se com a sonda de 6,5.  Por fim para 

a anestesia geral, foi utilizado o anestésico inalatório Sevoflurano.  

Na administração da medicação transoperatória utilizou-se Dexametasona endovenosa 

10mg como anti-inflamatório e imunossupressores dos corticosteroides. Também, Cefalotina 1g 

endovenoso, administrado em duas doses com o espaço de tempo de duas horas, o que previne 

infecções durante a cirurgia. O medicamento Ondansetrona 8mg e Dexametasona foram utilizados 

com objetivo de prevenção de náuseas e vômitos no pós-operatório, se mostrando eficazes para 

tanto. Além disso, foi feita a administração de Cetoprofeno 10mg subcutânea, ajudando na 

analgesia no trans e pós-operatório, assim como no bloqueio local do nervo Alveolar tanto superior 

quanto inferior, na qual impede com que a condução nervosa chegue no Sistema Nervoso Central 

(SNC) e seja reconhecida como dor. Utilizamos como anestésico local Mepvacaína2% + 

Epinefrina 1:100.000 no total de três tubetes e dipirona 1,5g aplicada de forma endovenosa. Para 

reverter o bloqueio muscular foi realizado administração de Atropina + Neostigmina 0,5mg. 

No transoperatório a pressão arterial da paciente teve como máxima 160/80mmHg, porém 

manteve-se em 120/70mmHg. Podemos afirmar portanto, que por ser uma paciente hipertensiva, 

sua pressão arterial no momento da cirurgia se manteve estável e apresentou um quadro positivo.  

Já na prescrição medicamentosa foi receitado os seguintes medicamentos: Amoxicilina 

500mg durante sete dias, com o intervalo de oito horas de administração, e também Ibuprofeno 

600mg em um período de três dias com o intervalo de oito horas de administração, sendo ambos 

comprimidos.  

 



Figura 5  

 

 

Faz-se necessário enfatizar que desde a primeira consulta no consultório, a paciente e os 

familiares já foram informados que todo o tratamento seria realizado no centro cirúrgico. A seguir 

traremos os resultados na presente pesquisa, assim como do tratamento da paciente em questão.  

 

3. RESULTADOS  

 

O resultado obtido com o tratamento realizado foi imensamente satisfatório, tanto para a 

paciente e seus familiares quanto para o profissional que realizou. Dado que a paciente encontra-

se cadeirante devido a uma infecção dentária que piorou seu estado sistêmico, fazendo com que 

ela perdesse o equilíbrio e sentisse dores.  

Após a extração dos dentes infectados chamados de “dentes tóxicos”, a paciente está aos 

poucos voltando a dar pequenos passos, pois houve uma melhora no caso de sua artrite reumatóide. 

Mesmo sentindo muitas dores causadas pelo desgaste das articulações dos joelhos, e apenas dando 

poucos passos, ela afirma que a sensação de “alívio é maravilhosa”, visto que não suportava mais 

tal condição. 

Depois de algumas semanas a paciente, retornou ao consultório para a avaliação do 

processo de cicatrização, na qual estava excelente. Observou-se também uma melhora na saúde 

bucal e no higiene oral.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

A literatura ressalta que o cirurgião-dentista lida rotineiramente na prática clínica com 

pacientes sistematicamente comprometidos. Entre essas alterações, a HAS (hipertensão arterial 

sistêmica) vem ser uma das mais comuns dentre as enfermidades apresentadas pelos pacientes. De 

acordo com Matos (2018) juntamente com hipertensão arterial sistêmica, muitos pacientes 

apresentam a síndrome do jaleco branco ou hipertensão do avental branco (MATOS et. al., 2018). 



Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (7° Diretriz -2016)  a síndrome do jaleco 

branco ou hipertensão do avental branco é caracterizada por valores anormais da PA tanto no 

ambiente odontológico quanto em outro ambiente médico, porém só pode ser diagnosticada por 

meio do MAPA (monitoramento ambulatorial da pressão arterial), na qual as medições da PA são 

realizadas fora do consultório em um período de 24 horas, podendo assim, verificar se o paciente 

é ou não sensível ao efeito do avental branco, tendo como valor de referência na vigília a pressão 

menor que 135/85 mmHg, com isso é possível constatar a síndrome do jaleco branco. Ressaltando 

que todos esses fatores podem e devem ser observados no momento da anamnese, no primeiro 

contato do dentista com o paciente, já que este é o momento ideal para obtenção de toda e qualquer 

informação sobre ele e as suas experiências.  

Para Costa et al., (2012) apud Souza et al., (2019) o atendimento clinico odontológico pode 

gerar um sentimento de tensão, estresse, nervosismo, preocupação, ansiedade e medo. Os 

indivíduos com medo e ansiedade apresentam comportamentos diferentes dos demais, como 

impaciência e temos, além de alterações de sinais como: queixa verbal, inquietação, agitação, 

midríase, transpiração excessiva, aumento na pressão arterial e da frequência cardíaca, 

hiperventilação, entre outas alterações (MADEIRO et al., 2013, apud SOUZA, 2019).  A análise 

das características emocionais dos indivíduos sujeitados ao tratamento odontológico é visto como 

um diferencial clínico imprescindível, uma vez que para a realização de um atendimento com 

maior tranquilidade, é necessário que o profissional possa compreender o psiquismo do paciente, 

tendo conhecimento das suas experiências anteriores em relação ao tratamento odontológico, além 

de compreender o quadro de ansiedade e medo do paciente, visando não só contribuir na relação 

paciente e profissional, mas também, identificar como isso pode interferir na realização dos 

procedimentos (PEREIRA et al., 2013 apud SOUZA et al.,2019). 

O medo e a ansiedade antes e durante o tratamento odontológico acarreta complicações 

tanto para o paciente quanto para o cirurgião-dentista, em razão de que estes sentimentos 

ocasionam a não permanência dos pacientes ás consultas ou até a demora pela procura do 

atendimento, e assim, consequentemente teremos uma condição bucal precária, o que interfere 

negativamente na qualidade de vida dos sujeitos (PENTEADO, 2017 apud SOUZA et al.,2019). 

O caso no qual pesquisamos, se trata de uma paciente que apresenta comorbidades, além 

de apresentar ansiedade, medo do tratamento odontológico e hipertensão do avental branco, por 

isso, a opção por sedação mínima ou até mesmo anestesia geral foi a melhor indicação. Com isso, 

torna-se crucial que o profissional busque e atue em dimensões diferentes, com o objetivo de 

minimizar os efeitos dessas emoções (BOTTAN; OGLIO; ARAÚJO, 2007; OLIVEIRA; 

ARAÚJO; BOTTAN, 2015 apud SOUZA et al., 2019). 



Nessa paciente na qual relatamos o caso, foi possível observar algumas manifestações na 

cavidade oral que normalmente é encontrado em pacientes hipertensivos devido ao tratamento 

medicamentoso utilizado no controle da pressão arterial, tais como: hiperplasia gengival, aumento 

de cárie, doença periodontal, diminuição no fluxo salivar (xerostomia) (CORRÊA et al., 2005, 

apud TORRES, 2018), além disso, a higiene precária da paciente foi um agravante. 

Uma das principais preocupações no atendimento odontológico em pacientes hipertensos, 

é a administração de anestésicos locais, principalmente com o uso do vasoconstritor. É importante 

ressaltar que a elevação da pressão arterial está mais relacionada com o estresse gerado do 

procedimento anestésico, do que ao uso do sal anestésico em si (BONSON et al., 2012 apud 

ROCHA, 2014). Desse modo, é indicado realizar uma anestesia tendo como objetivo um bom 

efeito anestésico, na qual diminui o risco de dor durante o procedimento (SANTOS, 2012 apud 

ROCHA, 2014). 

O sal anestésico mais utilizado em pacientes hipertensos, cardiopata vem ser a Felipressina 

0,03UI/mL associado a prilocaína 3%, por conta da sua baixa atividade vasodilatadora, sendo 50% 

menor do que a da lidocaína. Porém em pacientes hipertensos, cardiopatas compensados podemos 

usar o sal anestésico com adrenalina/epinefrina, mas claro respeitando a dose máxima sendo de 

dois tubetes por sessão (ANDRADE, 2014). 

 De acordo com Barretos (2012) apud Torres (2018), durante todo o procedimento médico 

ou odontológico, o profissional precisa estar atento ao paciente e suas reações, dado que se o 

paciente estiver tendo uma crise hipertensiva, o mesmo apresentará sintomas, tais como cefaleia, 

hemorragia gengival após manipulação, mal-estar, distúrbios visuais, elevação da pressão arterial 

e confusão mental. Quando percebe-se isso, se deve imediatamente interromper o procedimento, 

dispor o paciente em uma posição confortável, examinar os sinais vitais do paciente e acalma-lo. 

Além disso, pode-se subministrar Captopril (25 a 50mg), por via sublingual. No momento em que 

sessar a crise o paciente deve ser encaminhado para um atendimento médico. 

Conforme Almeida (2014) apud Torres (2018) alguns casos de urgência decorrente de uma 

crise hipertensiva, devem ser encaminhados diretamente para o pronto atendimento e/ou pronto 

socorro, onde terá o suporte necessário. 

De acordo com Bavaresco (2011) apud Rodrigues (2013), mais de 75% dos cirurgiões-

dentistas não tem o hábito de aferir a pressão arterial do paciente antes de qualquer procedimento 

odontológico, sendo este hipertenso ou não, visto que este procedimento é de fundamental 

importância, principalmente em pacientes com HAS. Sabendo disso Araújo (2001) apud 

Rodrigues (2013), relata que a melhor conduta, frente à probabilidade do profissional estar perante 

a um paciente hipertenso, ansioso e temeroso, é a realização de uma anamnese bem detalhada, já 

que uma boa investigação, fornecerá informações sobre o estado de saúde do paciente, 



possibilitando que o atendimento torne-se o mais seguro possível, diminuindo as chances de 

ocorrer situações emergenciais.  

Andrade (2014) afirma que no atendimento a pacientes ASA II, III ou IV, é de extrema 

importância que o profissional mantenha contato com o médico, pois com essa conduta, o 

cirurgião-dentista poderá confirmar os dados obtidos na anamnese bem detalhada e também no 

exame físico, além de obter mais informações que auxiliam a definir o perfil do paciente.   

Nesse contexto, o dever do cirurgião-dentista é de informar ao médico sobre o tratamento 

que pretende realizar e os cuidados que pretende adotar. Considerando que quando a PA estiver 

abaixo de 160/100 mmHg, pode-se realizar o plano de tratamento odontológico que está proposto 

sem riscos para o paciente. Para Soares et al., (2006) e Santos et al., (2009) apud Rodrigues (2013), 

os pacientes que apresentam pressão arterial acima de 180mmHg, não devem passar por 

tratamentos odontológicos, considerando ainda, que é importante entrar em contato com o médico 

responsável.  

A partir de então, cabe ao médico avaliar as condições do paciente, para que o dentista 

tome as medidas adequadas, evitando possíveis alterações, e assegurando a segurança de que o 

paciente está controlado do ponto de vista cardíaco, e liberado para a realização do tratamento 

odontológico. Com isso, Siqueira et al., (2008) apud Rodrigues (2013), afirma ser de fundamental 

importância a comunicação entre os cirurgiões dentistas e os médicos, e que essa relação seja 

transformada e valorizada, buscando sempre a troca de informações entre os esses profissionais, 

ao invés de simplesmente um pedido de informações por parte do cirurgião-dentista.  

Segundo Peruchi et al., (2015) apud Brandão et al., (2018), afirma que a anamnese é 

responsável por 85% dos diagnósticos, enquanto o exame físico 10%, e os exames complementares 

5%. Já Santos et al., (2011) apud Brandão et al., (2018) afirmam que a anamnese juntamente com 

o exame físico são ferramentas de enorme importância para a assistência, dado que ambas 

permitem ao profissional realizar o diagnóstico e planejar suas possíveis intervenções, e além 

disso, acompanhar e avaliar a evolução do paciente.  

Ferrazzo et al., (2014)  apud Brandão et al., (2018), em um dos seus trabalhos, relata a 

importância do exame clínico adequado, realçando que o cirurgião-dentista tem um papel 

fundamental no rastreamento de doenças que podem ser identificadas nos exames anteriores ao 

atendimento odontológico em si, como por exemplo, a hipertensão do avental branco e  a 

hipertensão arterial sistêmica, sendo passiveis de constatação durante a aferição da pressão, 

procedimento esse, que deve ser incluído no protocolo de exame clínico odontológico, para um 

diagnóstico precoce e encaminhamento imediato do paciente para cuidados médicos adequados. 

Segundo Brandão et al.,(2018), é de suma importância que o profissional, antes de começar 

qualquer procedimento clínico, por mais simples que seja, deve realizar a anamnese e exame físico 



detalhadamente em seus pacientes, registrando todos os dados em seu próprio prontuário, visto 

que além de passar maior confiança para o paciente, estará legalmente respaldado caso alguma 

adversidade venha ocorrer durante o atendimento. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Para que ocorra um tratamento adequado, buscando a maior segurança do paciente, o 

profissional cirurgião-dentista não deve ter sua atenção voltada apenas para a cavidade bucal, 

deve-se também apresentar um cuidado com o estado sistêmico, psicológico e físico do paciente, 

ou seja, analisar o paciente como um todo.  

No caso apresentado na presente pesquisa, a realização da anamnese bem detalhada, 

viabilizou um tratamento com maior segurança, além de demonstrar que a relação interpessoal 

entre profissional e paciente é indispensável, sendo esta relação construída desde o primeiro 

contato. Do mesmo modo, cabe salientar a importância do papel do profissional cirurgião-dentista 

no diagnóstico da HAS e o quanto é essencial que este esteja apto para atender pacientes com esta 

e/ou outras comorbidades. 

 Em virtude dos aspectos analisados, é possível observar que o atendimento odontológico 

em pacientes hipertensivos, ansiosos e temerosos sobre o tratamento, é um desafio para os 

profissionais cirurgiões-dentistas, os quais necessitam estarem capacitados cientificamente para 

que possam conduzir o tratamento da melhor forma. No caso específico aqui trabalhado, pode-se 

verificar a importância do conhecimento científico, da experiência, do carisma e da dedicação do 

profissional cirurgião-dentista, assim como o protocolo e o uso de técnicas adequadas, como 

recurso primordial para o sucesso do tratamento.  

É relevante que o profissional cirurgião-dentista faça parte de uma equipe multiprofissional 

e/ou multidisciplinar para orientar os pacientes quanto aos cuidados necessários, dos sinais e dos 

sintomas da hipertensão. A paciente apresentada neste trabalho foi atendida primeiramente no 

consultório odontológico e posteriormente seu tratamento foi realizado no centro cirúrgico, sendo 

um exemplo de um caso complexo, que reafirma a importância do profissional cirurgião-dentista 

estar preparado para atender pacientes com alterações sistêmicas, medo e ansiedade, tendo em 

mente que o paciente já se vê abalado pelas condições sistêmicas, além da insegurança e receio do 

próprio tratamento. 

Dessa forma, com as informações obtidas no relato de caso e na revisão de literatura, 

concluímos que antes de dar início a qualquer procedimento odontológico seja ele qual for, é 

indispensável realizar uma minuciosa anamnese e seguir o protocolo de aferição da PA em todas 

as consultas, tal como o grau de ansiedade e temor do paciente, visto que o medo do tratamento 



odontológico é um fator comum e presente na maioria dos tratamentos odontológicos, 

caracterizando-se como uma das principais fontes do aumento da ansiedade e do estresse.  
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