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A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública, pois acomete uma grande 

parte da população, podendo ser causa direta de cardiopatia hipertensiva. Para os cirurgiões-

dentistas, torna-se relevante, devido a perceptível relação e importância da adequação do meio 

bucal antes de procedimentos cirúrgicos, dando atenção necessária à pacientes com 

hipertensão arterial, principalmente em relação ao uso de anestésicos e medicações como os 

anticoagulantes e às complicações que podem ocorrer em cirurgias bucais. Dentro dessa 

perspectiva, o estudo teve como objetivo analisar as publicações em bases indexadas, 

relacionadas aos cuidados pré-operatórios odontológicos em pacientes hipertensos e 

cardiopatas; e como objetivos específicos: caracterizar as produções científicas selecionadas 

nas bases indexadas, identificar as principais preocupações relatadas nas produções quanto às 

cirurgias odontológicas em pacientes hipertensos e cardiopatas, estudar e verificar os cuidados 

pré-operatórios odontológicos em pacientes cardiopatas e hipertensos. Trata-se de uma 

revisão de literatura integrativa. Os dados foram coletados no período de agosto a setembro de 

2018, cujas bases de dados selecionadas foram: PUBMED, ScientificElectronic Library 

onLineScielo, e Biblioteca Virtual em Saúde utilizando um recorte temporal no período de 

2013 a 2018.A pesquisa utilizou como descritor principal cirurgia odontológica, cruzando 

com os descritores secundários, pré-operatório, pacientes cardiopatas e cardiopatias. Para 

seleção dos artigos foram adotados como critérios de inclusão: pesquisas clinicas em 

humanos, textos completos disponíveis, publicadas dentro do recorte temporal (2013 a 2018). 

Como critérios de exclusão: artigos de pesquisa em não humanos e relatos de caso, 

publicações fora do período estipulado e fuga do tema. Posterior à seleção dos títulos nos 

periódicos online selecionados para o presente estudo, realizou-se uma leitura flutuante de 

todo o material que permitiu ter um panorama do conjunto das informações e sua associação 

com o objeto pesquisado. Neste estudo verificaram-se escassas publicações que atendem o 

interesse do planejamento de pacientes cardiopatas e hipertensos, apesar das controvérsias que 

se apresentam no que diz respeito apacientes sobre a suspensão ou manutenção de 

medicamentos. Como o estudo ainda não foi finalizado ainda será analisadaqual a conduta 

adotar no manejo pré-operatório de pacientes cardiopatas e hipertensos. 
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