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A hipertensão arterial sistêmica e o Diabetes Melitus constituem os principais fatores de risco 

populacional para as doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição 

clinica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. É uma 

doença crônica não transmissível que acomete em média 32% da população adulta brasileira.  

Quanto ao uso de anestésicos locais com vasoconstritores o Cirurgião Dentista  precisa ter uma 

atenção especial, deverá estar informado sobre o estado de saúde dos seus pacientes e dos 

medicamentos utilizados pelos mesmos. Em casos de procedimentos cirúrgicos é importante a 

solicitação de alguns exames, como, hemograma, glicemia em jejum, coagulo-grama e sempre 

aferir a pressão arterial antes do atendimento odontológico. O Diabetes Melitus é uma doença 

metabólica caracterizada por hiperglicemia resultante de efeitos da secreção da insulina. O 

Diabetes tipo 1, resulta de uma deficiência completa da insulina por destruição autoimune das 

células produtoras de insulina no pâncreas. No Diabetes Melitus tipo 2, existe uma resistência 

à insulina. Estas doenças possuem alta prevalência entre a população, e os odontólogos 

precisam estar preparados para atender pacientes portadores destas enfermidades. Nessa 

perspectiva o estudo tem como objetivo geral avaliar a percepção dos acadêmicos de um curso 

de Odontologia sobre seus conhecimentos quanto ao atendimento de hipertensos e diabéticos 

na clínica odontológica. O estudo tem desenho transversal, de caráter observacional-analítico, 

onde a população definida serão os alunos do 9º e décimo semestre do curso de Graduação em 

Odontologia da Faculdade Maria Milza.  
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