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RESUMO
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a conduta dos cirurgiões-dentistas
atuantes nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Patos, Paraíba-PB, frente ao
atendimento clínico e cirúrgico de pacientes hipertensos e/ou diabéticos.
Métodos: Foram elaborados dois modelos de questionários, sendo um subjetivo e outro
objetivo, contendo, em ambos, sete questões de mesmo teor de conhecimento.
Inicialmente, foi aplicado o questionário subjetivo, seguido do questionário objetivo. Os
dados obtidos foram submetidos à luz da estatística descritiva, testes qui-quadrado e
exato de Fisher com significância de 5%. Em um universo de trinta e nove cirurgiõesdentistas, a amostra passou a ser constituída por trinta e seis profissionais de ambos os
gêneros.
Resultados: Constatou-se que 72,3% (questionário objetivo) e 86,2% (questionário
subjetivo) das respostas não foram corretas tomando por base metodologia utilizada,
não havendo associação estatisticamente significante com referência aos dois modelos de
questionários utilizados.
Conclusões: Com base na metodologia empregada, observou-se que os profissionais
avaliados possuem conhecimento limitado a respeito do atendimento clínico e cirúrgico
ao paciente portador de HA e/ou DM., independente do modelo de questionário
empregado (objetivo ou subjetivo).
Palavras-Chave: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Cirurgia Bucal.
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ABSTRACT
Objective: The objective of this study was to evaluate the behavior of dentists working
at Basic Health Units of the city of Patos, Paraíba-PB, in the clinical face and surgical care
of hypertensive and / or diabetic patients.
Methods: Two questionnaire models were elaborated, one being subjective and the
other objective, both containing seven questions of the same knowledge content.
Initially, the subjective questionnaire was applied, followed by the objective
questionnaire. The data were submitted to the light of descriptive statistics, chi-square
and Fisher's exact tests with significance of 5%. In a universe of thirty-nine dental
surgeons, the sample consisted of thirty-six professionals of both genders.
Results: It was found that 72.3% (objective questionnaire) and 86.2% (subjective
questionnaire) of the answers were not correct based on the methodology used, and
there was no statistically significant association with reference to the two questionnaire
models used.
Conclusions: Based on the methodology employed, it was observed that the evaluated
professionals have limited knowledge regarding the clinical and surgical care of the
patient with HA and / or DM, regardless of the questionnaire used (objective or
subjective).
Keywords: Hypertension. Diabetes Mellitus. Oral Surgery.
1. Introdução
Para a realização de todo procedimento cirúrgico oral e maxilofacial, a avaliação
da história médica é um passo inicial fundamental para estabelecer qualquer plano de
tratamento. É necessário sempre observar o quadro de saúde geral do paciente,
atentando para todas as condições clínicas que podem demandar cuidados especiais,
sendo as mais comuns a hipertensão arterial (HA) e a diabetes mellitus (DM). 1
A HA é uma condição caracterizada pela elevação anormal da pressão sanguínea
arterial que se apresenta quando a sistólica é maior que 140 mmHg e/ou a diastólica
maior que 90 mmHg (em repouso). É considerada um dos principais agravos da saúde
pública mundial, afetando cerca de 20% a 30% da população adulta na maioria dos
países desenvolvidos, com aumento da prevalência com o avanço da idade. 2 De acordo
com a pesquisa nacional de saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2013, foi estimado que no Brasil cerca de 21,4% (31,3 milhões) da
população de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de HA 3.
A DM é uma doença metabólica crônica multifatorial caracterizada por um quadro
anormal da glicemia e distúrbios metabólicos envolvendo hidratos de carbono, lipídios e
proteínas que desencadeia complicações agudas e crônicas devido à falha na secreção
e/ou na ação da insulina, as quais podem ser provocadas tanto pela destruição
autoimune das células beta-pancreáticas produtoras quanto pela resposta diminuída dos
tecidos.4,5 Estima-se que o número de pessoas que havia com DM no mundo (em 2010)
crescerá em pouco mais que 50% até 2030, em consequência do envelhecimento da
população e urbanização. O Brasil está em quinto lugar na lista dos 10 países com
previsão de possuir o maior número de adultos diabéticos no mundo. 6É comum encontrar
pacientes que apresentem em conjunto as duas patologias citadas. Sendo assim, é de
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extrema importância que o cirurgião-dentista possua conhecimento acerca dos cuidados
pré, trans e pós-operatórios que devem ser utilizados para o tratamento clínico/cirúrgico
aos pacientes portadores de DM e/ou HA, diminuindo o risco de complicações.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a conduta dos cirurgiões-dentistas das
Unidades Básicas de Saúde da cidade de Patos-Paraíba frente ao atendimento clínico
e/ou cirúrgico de pacientes portadores de HA e/ou DM.
2.

Método
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres

humanos do Hospital Universitário da Universidade Federal de Campina Grande (nº do
parecer: 3.021.958). O universo dessa pesquisa foi composto pelos cirurgiões-dentistas
que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas na cidade de PatosParaíba, e que realizam periodicamente procedimentos clínicos odontológicos. Foram
excluídos da pesquisa os profissionais que se negaram a participar da pesquisa ou não
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e que se encontravam afastados
das suas atividades durante o período de realização da pesquisa.
A coleta de dados foi obtida através de dois modelos de questionários, sendo um
objetivo e outro subjetivo, ambos contendo sete questões de igual teor de conhecimento
e que buscavam analisar a conduta dos cirurgiões-dentistas frente ao atendimento clínico
e cirúrgico dos pacientes portadores de DM e/ou HA. Cada pergunta do questionário
objetivo continha quatro opções de resposta, sendo apenas uma correta.
Os dados obtidos foram tabulados e processados pelo Microsoft Excel @2013,
sendo submetidos à luz da estatística descritiva. Comparando as respostas obtidas pelos
dois modelos de questionários foram utilizados os testes qui-quadrado e exato de Fischer
com nível de significância de 5%.
3.

Resultados
A amostra foi constituída por 36 (trinta e seis) cirurgiões-dentistas. Destes,

41,7% apresentavam mais de dez anos de formação e 80,5% possuíam pós-graduação
(Tabela 01), sendo que 27,5% eram especialistas em saúde da família, 13,8%
especialistas em ortodontia, 6,9% em odontopediatria, 6,9% implantodontia, 6,9%
endodontia e 3,5 em odontologia do trabalho.
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Tabela 1 - Caracterização do perfil acadêmico dos cirurgiões-dentistas das UBS
de Patos, PB, Brasil (jun/ago 2016).
Variáveis
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 9 anos
Mais de 10 anos
Há
quantos
anos
é
22,2%
25%
11,1%
41,7%
formado?
Sim
Não
Possui
pós80,5%
19,5%
graduação?
Fonte: Autoria Própria.
A Tabela 02 sumariza os resultados obtidos com os dois modelos de questionários
utilizados. Na análise comparativa entre as respostas objetivas e subjetivas emitidas, não
houve associação estatisticamente significante (p >0.05).
Tabela 2 - Análise estatística comparativa entre as respostas corretas e
incorretas utilizando o valor de p.
Objetivo
Variáveis

Qual
a
pressão
arterial
máxima
recomendada para a realização de um
procedimento cirúrgico?
Qual a dose máxima de vasoconstrictor
(Adrenalina) que pode ser administrada
em um paciente hipertenso controlado em
uma sessão clínica?
Qual o limite máximo recomendado de
glicose em jejum para a realização do
procedimento
cirúrgico
no
paciente
diabético?
Para realização de procedimento cirúrgico
em
pacientes
diabéticos,
existe
a
necessidade
de
efetuar
profilaxia
antibiótica? Se sim, qual a medicação de
primeira escolha e a dose recomendada?
Quais os medicamentos frequentemente
utilizados na prática odontológica que
podem interferir na ação medicamentosa
dos anti-hipertensivos?
Para o caso paciente cardiopata que faz
uso diário de ácido acetilsalicílico, existe a
necessidade de suspender a medicação no
pré-operatório? Por quê?
Após exodontia simples, de que forma
você costuma proceder para obtenção de
uma hemostasia mais eficiente?

Subjetivo

C*
(%)

E**
(%)

C
(%)

E
(%)

Valor (p)

11,1

88,9

5,5

94,5

0.43

13,8

86,2

5,5

94,5

0.42

19,5

80,5

5,5

94,5

50

50

27,7

72,3

0.05

22,2

77,8

19,5

80,5

0.77

27,7

72,3

16,7

83,3

0.25

55,5

44,5

47,2

52,8

0.47

Fonte: Autoria Própria.
*C- Questões Corretas/ **E- Questões Erradas.
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Feita a análise do desempenho geral dos profissionais avaliados, foi definido como
obtendo conhecimento insatisfatório (1 a 2 acertos), regular (3 a 4 acertos), muito bom
(5 a 6 acertos) e excelente (7 acertos). A maioria dos entrevistados apresentou
desempenho insatisfatório, sendo 72,3% no questionário objetivo e 86,2% no subjetivo.
Apenas um profissional obteve desempenho considerado excelente em ambos os
questionários, que corresponde a 2,7% dos entrevistados (Tabela 3).
Tabela 3 - Índices de desempenho dos cirurgiões-dentistas.
Objetivo (%)

Subjetivo (%)

Insatisfatório

72,3

86,3

Regular

22,3

8,4

Muito bom

2,7

2,7

Excelente

2,7

2,7

Fonte: Autoria Própria.
4.

Discussão

No Brasil, existem 9,1 milhões e 31,3 milhões de pessoas com 18 anos ou mais de
idade que referem diagnóstico médico de DM e HA, respectivamente. 3 O Ministério da
Saúde preconiza que a atenção básica à saúde realizada pela equipe multiprofissional
conduza atividades de promoção, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado
para os pacientes portadores dessas enfermidades.7 Nesse contexto, buscou-se discutir o
nível de conhecimento sobre alguns cuidados no âmbito odontológico ao tratar desses
pacientes na atenção básica do município de Patos-Paraíba.
Na primeira questão, que abordava qual o valor pressórico máximo para a
realização segura de procedimento cirúrgico, o percentual de erros foi de 88,9% (QO) e
94,5% (QS) (Tabela 2). Valores pressóricos abaixo de 160/100 mmHg são considerados
seguros para atendimento odontológico em nível ambulatorial. 1 Paciente em repouso com
pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg e/ou pressão diastólica maior que 110
mmHg é considerado de alto risco para complicações cardíacas e, além de não poder ser
submetido a tratamento odontológico eletivo, deve ser encaminhado pelo cirurgiãodentista para atendimento médico urgentemente. 1,8
De acordo com a Organização Mundial da Saúde o teste oral de tolerância à
glicose é referência no diagnóstico da DM. Quando este não puder ser realizado, opta-se
por utilizar a medida da glicose plasmática em jejum, que considera glicose alterada
quando os valores forem ≥ 110 e <126mg/dl, e diabetes valores ≥ 126mg/dl.5 Quando
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questionados sobre o limite máximo recomendado de glicose em jejum para a realização
segura de procedimento cirúrgico no paciente diabético, 80,5% (QO) e 94,5% (QS)
demonstraram desconhecer essa informação (Tabela 2). O limite de 200 mg/dL é
considerado aceitável para submeter o paciente a procedimentos cirúrgicos de baixa
complexidade.5,9
A má cicatrização e a regeneração tardia dos tecidos que adiam a cura em
pacientes diabéticos são complicações conhecidas após a cirurgia oral. 4,10 Quando não
controlada, a DM pode favorecer o desenvolvimento de processo infecciosos 11, sendo
importante o controle glicêmico do paciente antes do procedimento para que esteja em
nível considerado aceitável e, caso não esteja adequado, deve-se adiar o procedimento
até que o valor se regularize.4
De acordo com o relatório da American Dental Association, é recomendada a
realização de profilaxia antibiótica em casos de procedimento cirúrgico para os pacientes
com diabetes insulino-dependente ou algum quadro de imunossupressão – já que a
maior susceptibilidade do diabético à infecção é decorrente de falhas no sistema
imune.12,13 Em contrapartida, os entrevistados desta pesquisa responderam em 50%
(QO) e 72,3% (QS) que não era necessária a realização da profilaxia antibiótica (Tabela
2).
Embora existam muitos antibióticos e combinações de antibióticos que podem ser
utilizados na profilaxia, a amoxicilina é a primeira escolha. 12 Aconselha-se o uso de 2g
uma hora antes do procedimento, sendo considerada a escolha preferencial na terapia
oral por ter boa absorção no trato gastrintestinal e proporcionar níveis séricos altos e
sustentados, aumentando a chance da medida preventiva.14
Pode haver interação medicamentosa entre os anti-inflamatórios (AINES) e os
fármacos anti-hipertensivos.9 Alguns estudos evidenciam os efeitos adversos dos AINES
sobre a pressão arterial e a diminuição da eficiência dos medicamentos antihipertensivos.15,16 Cerca de 77,8% (QO) e 80,5% (QS) dos entrevistados desconhecem
essa interação medicamentosa (Tabela 2).
O mecanismo pelo qual os AINES podem afetar os valores da PA não é totalmente
compreendido, mas acredita-se ser devido à inibição da síntese de prostaglandina (PG),
através da competição com o sítio ativo da enzima cicloxigenase (COX). As PGs atuam na
resposta inflamatória, na modulação da dilatação vascular renal e sistêmica, na filtração
glomerular, secreção tubular de sódio e água, do sistema renina-angiotensinaaldosterona, além de serem protetoras da mucosa gástrica. Sua inibição pode provocar
retenção de sódio e consequente aumento do volume de líquido intravascular e elevar os
níveis de aldosterona no soro, provocando edema, hipertensão arterial, diminuição da
função renal, entre outros.16
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O

uso

de

adrenalina

para

pacientes

com

problemas

cardiovasculares

é

recomendado, porém a dose deve ser reduzida (0,04 mg/consulta). 17 Cerca de 13,8%
(QO) e 5,5% (QS) dos profissionais avaliados têm conhecimento acerca do valor da dose
máxima recomendada de adrenalina como vasoconstrictor para pacientes portadores de
HA (Tabela 2).
De acordo com a American Dental Association e American Heart Association,
complicações sérias, em pacientes normais, ocorrem em doses acima de 0,5 mg (50 mL
da solução 1:100.000) de adrenalina e fatalidades com doses acima de 4 mg (400 mL da
solução 1:100.000).18 Além disso, o correto emprego das técnicas anestésicas é
imprescindivel para evitar intercorrências associadas à anestesia local, como nos casos
em que o anestésico é administrado diretamente no vaso sanguíneo. 19
A quantidade de epinefrina liberada devido ao estresse pré-operatório pode ser
mais elevada que a quantidade exógena decorrente da anestesia local . A secreção
endógena normal de epinefrina pelas supra-renais é de cerca de 2,5 a 7,5 ng/kg por
minuto, mas durante uma situação de estresse, a liberação pode aumentar de 20 a 40
vezes.19
O AAS é comumente prescritos em casos de desordens cardíacas, podendo
aumentar o risco de hemorragias.13 Sobre o AAS, 72,3% (QO) e 83,3% (QS) dos
profissionais respondeu que era necessário suspender o uso do medicamento antes de
qualquer

procedimento

cirúrgico

(Tabela

irreverssivelmente a função plaquetária,

2).

Esse

fármaco

atua

inibindo

com tempo de ação que persiste por

aproximadamente dez dias, que é o tempo de meia-vida das plaquetas.13 Na maioria dos
casos, os efeitos adversos após a suspensão do AAS antes das exodontias se sobressaem
aos beneficios.20
Foram analisadas as consequências da interrupção da terapia anticoagulante
antes de procedimentos ambulatorias de cirurgia oral menor em pacientes que faziam a
terapia por mais de um ano e necessitaram realizar exodontias. Os autores concluíram
que a realização de exodontias é possível sem a interupção da terapia anticoagulante
desde que o paciente apresente INR igual ou menor que três
Bajkin et al.

22

21

, sendo corroborado por

O estudo de SHIN-YU LU (2018) concluiu que não se deve realizar a

suspensão do AAS devido ao elevado risco de trombrose vascular.20, 23
O sangramento durante ou após a cirurgia oral em pacientes anticoagulados em
sua maioria não são incidentes de perda sanguínea grave e que podem ser controlados
através de medidas locais como compressão local com gaze, suturas, esponjas de
gelatina e oxidados celulose que são agentes hemostáticos úteis. 23 Para obtenção de
hemostasia após um exodontia simples, 44,5% (QO) e 52,8% (QS) responderam que
utilizavam sutura e compressão com gaze (Tabela 2).

Journal of Medicine and Health Promotion. 2019; 4(4): 1298-1307.

1305

Na

análise

comparativa

entre

as

respostas

objetivas

e

subjetivas

dos

entrevistados, foi observada uma associação estatística não significante, que pode ser
explicado pelo expressivo percentual de repostas inadequadas em todas as questões,
independente do tipo de questionário empregado (objetivo ou subjetivo). Uma limitação
encontrada em nosso estudo foi o número pequeno de profissionais entrevistados. É
provável, que diante de uma amostra mais expressiva, se possa encontrar alguma
diferença entre a aplicação de questionários subjetivos e objetivos.
O nível de conhecimento dos profissionais entrevistados sobre os cuidados no
atendimento clínico/cirúrgico com os pacientes portadores de DM e/ou HA foi considerado
insatisfatório em 72,3% (QO) e 86,2% (QS) (Tabela 3). O longo período desde a
formação dos profissionais e a provável falta de reciclagem é uma possível explicação
para os resultados encontrados. Entretanto, essa hipótese precisa ser confirmada por
pesquisas posteriores e pela padronização dos questionários empregados tomando como
referência os dados publicados na literatura com relação ao manejo pré, trans e pósoperatório ao paciente portador de DM e/ou HA.
5.

Conclusão

Com base na metodologia empregada, observou-se que os profissionais avaliados
possuem conhecimento limitado a respeito do atendimento clínico e cirúrgico ao paciente
de HA e/ou DM, independente do modelo de questionário empregado (objetivo ou
subjetivo).
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