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RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença altamente prevalente na população mundial sendo considerada um dos principais fatores de risco 
para eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio. A forma mais grave da doença é a hipertensão resistente ao tratamento, na qual 
os pacientes permanecem com níveis pressóricos superiores a 140 x90 mmHg, mesmo sob tratamento medicamentoso com 3 diferentes classes 
de anti-hipertensivos e boa adesão à terapia. Devido ao uso prolongado de múltiplas drogas como bloqueadores dos canais de cálcio e beta-
bloqueadores, os pacientes hipertensos frequentemente apresentam alterações bucais importantes sendo necessário que os mesmos recebam 
acompanhamento odontológico de suporte para prevenção e tratamento de tais alterações. O objetivo do presente estudo foi realizar um 
levantamento epidemiológico das principais alterações bucais encontradas em um grupo de pacientes hipertensos graves resistentes ao 
tratamento anti-hipertensivo acompanhados no departamento de hipertensão arterial de um centro de referência localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. Um total de 170 pacientes foram incluídos no estudo. Os pacientes foram submetidos a um minucioso exame das estruturas orais que 
incluiu: exame dos tecidos moles; exame clínico para detecção de cáries dentárias (coronárias e radiculares); exame periodontal (profundidade de 
bolsa à sondagem, nível de inserção clínico e índice de sangramento gengival e à sondagem) e exame radiográfico (periapical completo). Após a 
realização dos exames clínicos e radiográficos, os dados foram tabulados e as características da população estudada, bem como as principais 
alterações bucais observadas foram apresentadas na forma de estatística descritiva. A idade média dos pacientes foi 54 anos (dp=9 anos) e 
61,76% dos pacientes eram homens. Com relação aos tecidos periodontais, nenhum paciente apresentou-se saudável. Noventa e um por cento 
dos pacientes apresentava diagnóstico de periodontite crônica avançada, 6% de periodontite cônica leve/moderada e 3% apresentavam 
edentulismo total. Crescimento gengival medicamentoso, uma alteração tecidual comumente observada em pacientes fazendo uso de
bloqueadores dos canais de cálcio, foi observado em 18% dos pacientes que não faziam uso dessa classe de anti-hipertensivo e em 45% dos 
pacientes fazendo uso de algum bloqueador de canais de cálcio (nifedipina, amlodipina ou felodipina). A diferença entre os grupos foi 
estatisticamente significativa (p=0.03). Com relação às lesões cariosas, observou-se que os pacientes fazendo uso de beta-bloqueadores 
apresentavam aproximadamente 3 vezes mais cáries radiculares (31,1% x 10,1%) e coronárias ( 83,6% x 35,8%) do que os pacientes que não 
utilizavam essa classe de anti-hipertensivo. Não houve diferença entre os grupos com relação à idade, gênero, tempo de tratamento anti-
hipertensivo e índice de placa visível. Tais diferenças na prevalência de lesões cariosas podem se dever aos efeitos xerostômicos das medicações, 
comprovada pelo fato de 78,7% dos pacientes usuários de beta-bloqueadores reportarem  sensação de boca seca contra apenas 22,9% dos 
pacientes que não utilizavam esse medicamento. Os resultados do presente estudo sugerem que pacientes hipertensos crônicos resistentes ao 
tratamento, apresentam maior prevalência das principais alterações bucais, podendo dever-se essa condição, ao fato dos mesmos serem 
mantidos por longos períodos sob terapias medicamentosas com múltiplas classes de drogas anti-hipertensivas com reconhecidos efeitos 
adversos em cavidade oral. Dessa forma, medidas preventivas e acompanhamento odontológico regular deveriam ser incluídas no programa de 
tratamento desses indivíduos.
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