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O Suplemento da revista da Sociedade de Cardiolo-
gia do estado de São Paulo é parte integrante da revista da 
Sociedade de Cardiologia do estado de São Paulo (rev Soc 
Cardiol estado de São Paulo), órgão oficial de divulgação da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP). 
Trata-se de uma publicação trimestral, com previsão de 36 
páginas por edição, e indexada no LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e no Latindex 
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). 

Em cada edição serão publicados seis artigos e dois tex-
tos (destinados à seção “Espaço Aberto”), a critério do Editor e 
do Conselho Editorial do Suplemento. Os autores devem ade-
quar os artigos/textos às Normas para Publicação, evitando-se 
prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica. 

1 DaDoS GeraiS Para PreParo Do arTiGo 
O Suplemento da revista da Sociedade de Cardiolo-

gia do estado de São Paulo adota as Normas de Vancouver 
(Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical 
Journals – revisão em julho/2010), organizadas pelo Internatio-
nal Committee of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
1.1 Cada artigo deverá ter até 9 páginas, incluindo as referên-

cias,  respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas lateraisda página  e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times  New Roman, tamanho 
10, e espaçamentoentre linhas de 1,5. Poderão ser  inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou  tabelas, e até 20 referências. As exceções serão ana-
lisadas pelos editores. 

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado. 
1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais. 
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem. 

2 SeQuênCia Da DiSPoSiÇÃo Do TeXTo 
Somente serão considerados aptos à produção editorial 

os artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição: 
2.1 Primeira página 

-Título do artigo em português. 
-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso. 
-Instituição(ões) a que cada autor pertence. 
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico. 
2.2 Segunda página 

-Resumo: até 250 palavras. 
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br). 
2.3 Terceira página 

-Título em inglês. 

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras. 
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês). 
2.4 Quarta página e demais 

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc. 

3 eSTilo e FormaTo DaS reFerênCiaS 
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 

consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato 
sobrescrito, respeitando a ordem de entrada no texto. 

3.2 Incluir até 20 referências relevantes. 
3.3 Exemplos de referências 
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores 

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8. 

Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis primeiros 
autores seguidos de et al. 

Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79. 

Instituição como autor 
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4. 

Sem indicação de autoria 
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15. 
Volume com suplemento 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82. 

Livro 
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4

th 
ed. Saint Louis: Mosby; 2002. 

Capítulo de livro 
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998. p. 55-64. 

Monografias, dissertações e teses 
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

Eventos 
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO SUPLEMENTO DA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Material eletrônico 
- Consultas na Internet: 
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4

o 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 1998 

Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 
ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em: 
http://www.abrasco.br/epirio98. 

- Jornal: 
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br. 
- revIsta: 
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
- lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- tese (lIvro no todo): 
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio. 

4 TaBelaS e FiGuraS 
4.1 Tabelas 

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 

citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 
grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela. 

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas. 

5 enVio Do maTerial 
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail secretaria@socesp.org.br. O artigo deverá ser 
acompanhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo 
uma declaração do autor de que todos os coautores estão de 
acordo com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a 
presença ou não de conflito de interesses e a inexistência de 
problema ético relacionado. 

6 DireiToS auToraiS 
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (secretaria@socesp.
org.br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, 
inclusive pelos coautores: 

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) ao Suplemento 
da revista da Sociedade de Cardiologia do estado de São 
Paulo. O(s) signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe 
os direitos autorais ou qualquer outro direito de propriedade 
de terceiros, e confirma(m) que sua versão final foi revista e 
aprovada por ele(s). 

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade 
permanente do Suplemento da revista da Sociedade de Car-
diologia do estado de São Paulo e não podem ser publicados 
sem o consentimento por escrito da Diretoria de Publicações. 



1 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2011

EDITORIAL

Prezados colegas, 

O Suplemento da Revista da SOCESP é um periódico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo, com edição trimestral, que publica artigos originais e revisões de literatura nas áreas de Educação 
Física e Esporte, Enfermagem, Farmacologia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social 
aplicadas à Cardiologia. Publica, ainda, posicionamentos dos Departamentos acerca de temas relevantes para 
a Cardiologia e a Saúde em geral. Está indexado nas Bases de Dados Lilacs e Latindex, na qual ingressou 
em 2010 e continuamos o esforço em busca de outros bons critérios de indexação.

Dando continuidade ao trabalho realizado anteriormente, mantivemos a qualidade dos artigos publi-
cados e novamente realizamos uma reorganização editorial e gráfica. Além disso, atualizamos as Normas 
para publicação no Suplemento e ganhamos um acesso ao Suplemento ainda mais objetivo e amigável, no 
site da SOCESP.

Esta contínua evolução tem sido possível graças à crescente participação dos associados dos De-
partamentos da SOCESP e de profissionais leitores do Suplemento, submetendo artigos para avaliação, ao 
inestimável comprometimento do Conselho Editorial do Suplemento, ao apoio da Diretoria da SOCESP, à 
revisão gráfica, bibliográfica e de inglês, realizadas pela Editoria Gráfica e à colaboração, no ano de 2010, 
dos pareceristas ad hoc listados a seguir:

Ana Augusta Maria Pereira
Andrea Braz Silva
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Camila Gracia Marucci
Claudia Regina H. Lemos
Daniel Godoy Martinez
Danielle Misumi Watanabe
Elaine Fonseca Amaral da Silva
Ivany M. de Carvalho Baptista
Kátia De Angelis
Maria Cristina M. de Oliveira
Miriam A. Topein Ghoraieb
Miriam Ximenes Pinho
Mônica Beyruti
Monica Romualdo
Rita de Cassia Gengo e Silva
Rosana Raele
Solange Guizilini
Wladimir Musetti Medeiros

Espero que em 2011 consigamos cumprir nossas metas, contribuindo para sua informação e atuali-
zação. Desejo uma boa leitura e convido-o à submissão de artigos científicos para o Suplemento da Revista 
da SOCESP. 

Denise de Oliveira Alonso
Editora do Suplemento

Biênio 2010-2011.
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ESPAÇO ABERTO

o Serviço Social na Saúde

O Serviço Social é uma profissão relativamente nova, construída historicamente desde o final do século 
XIX e, no Brasil, há pouco mais de 70 anos. A matéria-prima do Serviço Social, enraizada na contradição 
capital e trabalho, é a questão social e seus múltiplos desdobramentos no campo dos direitos, família, tra-
balho, educação, saúde, entre outros. Enquanto trabalhador, o Assistente Social se insere na área da saúde, 
o campo que mais absorve este profissional, requisitado para trabalhar como agente de interação entre os 
diversos níveis do SUS e demais políticas públicas. Na área da saúde, este profissional se faz presente tanto 
na atenção primária, como na secundária e na terciária. Em hospitais-escola, atua na assistência, ensino e 
pesquisa. Na assistência, tem como finalidade identificar os aspectos sociais, econômicos e culturais relacio-
nados ao processo saúde e doença e intervir e mediar situações que comprometam a realização da proposta 
terapêutica, por meio de ações que valorizem o processo de humanização e acolhimento do paciente, para 
que o mesmo possa ser percebido e respeitado nas suas necessidades, garantindo a prevenção, a promoção 
e cura. Para tanto, o profissional utiliza métodos e técnicas específicas, objetivando mobilização e desenvol-
vimento das potencialidades do pacientes, por meio de ações educativas. É conhecedor da rede de recursos 
sócio-assistenciais, visando ampliar a disponibilidade de recursos sociais e oferecer suporte assistencial para 
adesão à proposta terapêutica e efetivação do tratamento médico proposto. O Assistente Social trabalha em 
Equipe de Saúde, sendo responsável por identificar as vicissitudes e a realidade social na qual o paciente está 
inserido, interpretando à equipe a importância dos fatores sociais enquanto aspecto integrante da situação de 
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A obesidade é uma doença multifatorial, caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de tecido adiposo corporal. Alterações 

fisiopatológicas associadas e/ou decorrentes ao aumento do 

tecido adiposo corporal, como aumento nas propriedades 

inflamatórias, disfunção endotelial e alteração do sistema 

nervoso autonômico promovem a instalação adicional de 

fatores de risco cardiovascular. De fato, todo esse cenário 

representa impacto negativo sobre a saúde cardiovascular e, 

consequentemente, na expectativa de vida. Por outro lado, a 

prática regular de exercício físico tem sido prescrita como 

medida não farmacológica para prevenção e tratamento da 

obesidade. Assim, o objetivo desse artigo foi realizar uma 

revisão de literatura sobre os efeitos do treinamento físico 

nas propriedades inflamatórias, função endotelial e controle 

autonômico de pessoas obesas. O treinamento físico não só 

reduz o peso corporal, como também diminui as concentrações 

plasmáticas de propriedades pró-inflamatórias, aumenta os 

níveis de adiponectina, melhora a função endotelial, diminui a 

hiperatividade simpática e aumenta o tônus parassimpático. Po-

rém, para que todos esses efeitos sejam obtidos, o treinamento 

físico deve ser realizado de forma adequada e com orientação 

e prescrição de especialistas.
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Obesity is a multifactorial disease characterized by excessive 

accumulation of body fat. Pathophysiological alterations, as-

sociated with and/or due to increased body fat, like augmented 

inflammatory response, endothelial dysfunction and alteration 

of the autonomic nervous system, promote additional installa-

tion of cardiovascular risk factors. Indeed, this whole scenario 

represents a negative impact on cardiovascular health and, 

consequently, in life expectancy. On the other hand, regular 

exercise training has been prescribed as non-pharmacological 

measure for prevention and treatment of obesity. Thus, the aim 

of this paper was to realize a literature review on the effects 

of exercise training on inflammatory properties, endothelial 

function and autonomic control of overweight people. Exer-

cise training not only reduces weight but also reduces plasma 

concentrations of pro-inflammatory properties, increases 

adiponectin levels, improves endothelial function, decreases 

sympathetic hyperactivity and increases parasympathetic tone. 

However, to achieve all those effects, exercise training should 

be performed with guidance and prescription of experts.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1 Supl A):3-6
RSCESP (72594)-1899

EffECTS Of ExERCISE TRAINING ON OBESITy

Descriptors: obesity, exercise, endothelium and autonomic 
nervous system.

Descritores: obesidade, exercício, endotélio, sistema nervoso 
autônomo.
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A obesidade é uma doença multifatorial, caracterizada 
pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo corporal, 
causada por alterações crônicas no balanço entre in-

gesta e gasto calórico1. Atualmente, estima-se que 400 milhões 
de adultos no mundo tenham obesidade e que, em 2015, a obe-
sidade atingirá 700 milhões de pessoas1. No Brasil, dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demons-
tram que 12,4% dos homens e 16,9% das mulheres são obesos2.

Alterações fisiopatológicas associadas e/ou decorrentes 
do aumento do tecido adiposo corporal, como aumento nas pro-
priedades inflamatórias, disfunção endotelial e disfunções do 
sistema nervoso autonômico, promovem a instalação adicional 
de fatores de risco cardiovasculares3-5. De fato, a obesidade 
está associada à hiperinsulinemia, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, hiperlipidemia e aterosclerose5. Sem dúvida, 
todo esse cenário representa impacto negativo sobre a saúde 
cardiovascular e, consequentemente, na expectativa de vida3.

Por outro lado, a prática regular de exercício físico tem 
sido prescrita como medida não farmacológica para prevenção 
e tratamento da obesidade6,9. Em estudo com pessoas obesas, 
somente três meses de treinamento físico foram suficientes 
para reduzir em 8% o peso corporal8. Além disso, existem 
evidências que essa redução do peso corporal, por meio do 
treinamento físico, vem acompanhada de melhoras nos com-
ponentes fisiopatológicos presentes na obesidade. Desta forma, 
o objetivo desta revisão de literatura será abordar os efeitos 
do treinamento físico nas propriedades inflamatórias, função 
endotelial e controle autonômico de pessoas obesas.

EfEITOS DO TREINAMENTO fíSICO NAS PROPRIEDADES 
INfLAMATóRIAS

O tecido adiposo é um órgão endócrino dinâmico, com 
elevada atividade metabólica, que secreta moléculas envolvidas 
na emissão de sinais inflamatórios. Dentre essas moléculas, de 
modo geral chamadas de adipocinas, o fator de necrose tumoral 
α (TNF-α), a interleucina 6 (IL-6), o inibidor do ativador do 
plasminogênio tipo 1 (PAI-1), a leptina e a resistina possuem 
características pró-inflamatórias e potente efeito aterogênico. 
Isso porque essas adipocinas promovem resistência insulínica 
(TNF-α, resistina e IL-6), toxicidade celular (TNF-α), efeitos 
antifibrinolítico e pró-trombótico (PAI-1 e leptina) e remodela-
mento vascular (TNF-α, PAI-1 e leptina). E, por possuir grande 
quantidade de tecido adiposo, os indivíduos obesos são carac-
terizados pela instalação crônica do meio pró-inflamatório9-13.

No entanto, nem todas as adipocinas são deletérias à saú-
de; a adiponectina, por exemplo, possui ação anti-inflamatória 
e antiaterogênica. A adiponectina reduz a expressão de TNF-α 
e resistina, aumenta a oxidação de ácidos graxos, melhora o 
metabolismo da glicose e a vasodilatação dependente do en-
dotélio. Contudo, a expressão da adiponectina é inversamente 
relacionada com a quantidade de gordura corporal, ou seja, os 
níveis de adiponectinas estão reduzidos na presença de obesi-
dade9,12-13. Todos esses fatores, ou seja, a elevação dos agentes 
pró-inflamatórios e a redução na propriedade anti-inflamatória, 
explicam, pelo menos em parte, a susceptibilidade à ateroscle-

rose dos indivíduos obesos4,11.
Independentemente do índice de massa corporal, há 

relação inversa entre concentração plasmática de marcadores 
inflamatórios associados à obesidade e capacidade física, ou 
seja, mesmo indivíduos com elevado índice de massa corporal 
podem se beneficiar do efeito anti-inflamatório do exercício fí-
sico13. De fato, o treinamento físico tem se mostrado efetivo em 
reduzir a expressão das adipocinas pró-inflamatórias e aumentar 
a expressão das adipocinas anti-inflamatórias. Segundo alguns 
autores, mulheres obesas, quando submetidas a programa de 
treinamento físico aeróbico de intensidade moderada, reduzem 
a concentração plasmática de TNF-α e IL-6 e aumentam os 
níveis de adiponectina4,10. Além de diminuir a concentração 
plasmática de TNF-α, o treinamento físico aeróbio também 
reduz o número de seus receptores, promovendo, assim, redu-
ção dos seus efeitos deletérios4. Em outro estudo com adultas 
obesas, 12 semanas de treinamento físico aeróbio reduziram 
em aproximadamente 26% os níveis circulantes de leptina12.

Desta forma, como as adipocinas e seus receptores 
são altamente expressos pelo tecido adiposo, o mecanismo 
fisiológico pelo qual o treinamento físico pode reduzir a infla-
mação é por meio da redução da gordura corporal e aumento 
na expressão de adiponectina4,13.

EfEITOS DO TREINAMENTO fíSICO NA fUNÇÃO 
ENDOTELIAL

O endotélio vascular, principalmente pela biodisponibi-
lidade do óxido nítrico, exerce importante papel na manutenção 
do tônus basal vascular. Além de ser o mais potente vasodila-
tador endógeno, o óxido nítrico inibe a agregação plaquetária, 
atenua a adesão de leucócitos no endotélio e modula a proli-
feração de células lisas musculares14,15. Porém, as adipocinas, 
por meio de suas propriedades pró-inflamatórias, promovem a 
disfunção endotelial, por comprometerem a biodisponibilidade 
do óxido nítrico7,15. O prejuízo na função endotelial resulta 
em diminuição na complacência vascular e espessamento da 
parede arterial7,11,14.

Por aumentar a expressão de óxido nítrico endotelial, o 
treinamento físico contribui sobremaneira para a integridade 
vascular. Foi verificado, após treinamento físico, aumento na 
produção da enzima responsável pela síntese de óxido nítrico 
(eNOS), bem como em cofatores que estimulam a fosforilação 
dessa proteína, contribuindo, assim, para atividade catalítica da 
mesma14-16. O mecanismo de aumento na expressão de RNA 
mensageiro da eNOS está relacionado ao estresse de cisalha-
mento, gerado pelo fluxo sanguíneo sobre a superfície celular 
do vaso durante o exercício físico. O estresse de cisalhamento 
promove estímulo para síntese de óxido nítrico, que se difun-
de para a camada muscular lisa do vaso, estimula a síntese 
da guanosina monofosfato cíclica, promovendo redução na 
concentração de cálcio e vasodilatação14-16.

Em indivíduos obesos, o treinamento físico aeróbio 
aumenta a expressão de óxido nítrico e reduz a expressão 
de endotelina-1, ambos produzidos pelo endotélio, mas com 
efeitos antagônicos, o que representa efeito benéfico na saúde 
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cardiovascular7,14. E mais, exercício físico aeróbio realizado 
por 24 semanas, três vezes por semana, com intensidade mo-
derada, aumenta a concentração plasmática de metabólitos de 
óxido nítrico (NOx), o que indica maior biodisponibilidade 
após intervenção, provavelmente ocasionada pelo aumento na 
expressão de RNA mensageiro da eNOS e menor degradação 
do NO16. Tudo isso confere maior complacência vascular7 e 
proteção cardiovascular adicional ao indivíduo obeso, fisica-
mente treinado.

EfEITOS DO TREINAMENTO fíSICO NO CONTROLE 
AUTONôMICO

Estudos têm evidenciado que o ganho excessivo de peso 
corporal pode provocar alterações hemodinâmicas e, principal-
mente, deficiência no controle autonômico. Trabalho com ani-

mais verificou que o aumento do peso corporal, provocado por 
alimentação rica em gordura, foi acompanhado pela elevação 
dos níveis pressóricos e da frequência cardíaca. Essas alterações 
hemodinâmicas foram associadas por aumento concomitante na 
atividade nervosa simpática5. Realmente, tem sido observado, 
tanto por metodologias diretas como indiretas, que indivíduos 
obesos possuem elevado tônus da atividade nervosa simpática 
e reduzido tônus da atividade nervosa parassimpática17-19.

A hiperatividade simpática periférica provoca vasocons-
trição, o que aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo e eleva 
os valores pressóricos17,19. Sobre o coração, o elevado tônus 
simpático pode provocar remodelamento cardíaco e, juntamente 
com o baixo tônus parassimpático, desencadear arritmias car-
díacas, como por exemplo, a fibrilação ventricular18. Alguns 
mecanismos como hiperinsulinemia, hiperleptinemia, aumento 
nos níveis de angiotensina II circulante, apneia obstrutiva do 

Tabela – Efeito do treinamento físico nas propriedades inflamatórias, na função endotelial e no controle autonômico 
na obesidade.

autor 
(ano)

Tipo de Treinamento Físico
Efeitos nas Propriedades Inflamató-

rias

You T et al. 
(2004)

6 meses – 3 dias/sem, 50-70% FCmax, 45-
60 minutos

↓ IL-6, receptores IL-6 e de TNF-α

Polak J et al.
(2006)

4 meses – 5 dias/semana, 50% VO2max, 45 
minutos

↓ leptina

Kondo T et al.
(2006)

7 meses – 4-5 dias/semana, 60-70% FCre-
serva, 30-60 minutos

↓leptina, TNF-α
↑ adiponectina

Ziccardi P et al.
(2002)

12 meses – 3 dias/semana, 60 minutos ↓ IL-6 e TNF-α

autor 
(ano)

Tipo de Treinamento Físico efeitos na Função endotelial

Miyaki A et al.
(2009)

3 meses, 3 dias/semana, 13-15 (Esforço 
Subjetivo), 40-60 minutos

↑ complacência arterial e NOx plasmá-
tico

↓ índice de rigidez arterial β e endote-
lina-1

Zaros PR et al.
(2009)

8 meses, 3 dias/semana, 50 % FCreserva, 60 
minutos.

↑ concentração NOx plasmático

Ziccardi P et al.
(2002)

12 meses de mudança comportamental (die-
ta + caminhada, 3 dias/semana, 60 minutos)

↓ moléculas de adesão intercelular e 
vascular (ICAM-1 e VCAM-1) melhora 

na resposta vascular à L-arginina

autor
(ano)

Tipo de Treinamento Físico Efeitos no Controle Autonômico

Trombeta IC et al.
(2003)

4 meses, 3 dias/semana, 10% abaixo do pon-
to de compensação respiratória, 60 minutos

↓ atividade nervosa simpática muscular

Earnest CP et al.
(2008)

6 meses, 50% VO2max, 4, 8 ou 12 kcal/kg/
semana

↑ RMSSD, SDNN, LF (ms²), HF (ms²), 
VLF (ms²), TP (ms²)

FCreserva = frequência cardíaca de reserva, VO2max = consumo máximo de oxigênio, IL-6 = interleucina 6, TNF-α = fator de necrose 
tumoral α, NOx = nitrito/nitrato plasmático, ICAM-1 = moléculas de adesão intercelular-1, VCAM-1 = moléculas de adesão celular vascu-
lar-1, RMSSD = raiz média quadrática das diferenças entre batimentos sucessivos, SDNN = Desvio padrão dos iNN, LF = banda espectral 
de baixa frequência, HF = banda espectral de alta frequência, VLF = banda espectral de muito baixa frequência, TP = potência total.
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sono e disfunção barorreflexa podem explicar a presença da 
disfunção autonômica na obesidade5,21.

A redução do peso corporal, por meio de dieta hipoca-
lórica ou por sua associação a exercício físico realizado três 
vezes por semana, em intensidade moderada, por um período de 
16 semanas, reduz a atividade nervosa simpática muscular17,20. 
Contudo, aumento no fluxo sanguíneo muscular é observado 
apenas quando a redução de peso corporal se dá por meio de 
associação entre dieta e exercício físico17,20. Esses resultados in-
dicam que a diminuição do peso corporal é eficiente na redução 
da atividade nervosa simpática e que o exercício físico é fator 
determinante na melhora da função endotelial, que repercute 
em melhora do fluxo sanguíneo muscular. Adicionalmente, foi 
observado que após o programa de treinamento físico aeróbico, 
com a normalização da atividade nervosa simpática periférica, 
houve melhora significativa na modulação autonômica cardí-
aca de mulheres obesas. Por meio da análise da variabilidade 
da frequência cardíaca, tanto no domínio do tempo como no 
domínio da frequência, foi identificada melhora no controle 
neurorregulatório, cardíaco que pode refletir em redução de 
arritmias e de mortalidade18. Assim, é consenso na literatura 
que o treinamento físico melhora o controle autonômico de 
pessoas com obesidade.

CONSIDERAÇõES fINAIS

Assim, com base nesses dados da literatura, verificamos 
que, especialmente quando acompanhado da redução do peso 
corporal, o treinamento físico melhora o perfil inflamatório, a 
função endotelial e o controle autonômico de pessoas diagnos-
ticadas com obesidade (Tabela).

Segundo o American College Sports Medicine6, para 
redução significativa do peso corporal é necessária a realiza-
ção de 225 a 420 minutos semanais de exercício aeróbio, em 
intensidade moderada de 3 a 5,9 mets, na maioria dos dias 
da semana. O treinamento físico resistido pode ser prescrito 
com forma auxiliar na redução do peso corporal, uma vez que 
pode ser interessante para aumento ou manutenção da massa 
muscular, por incremento no dispêndio energético de 24 horas. 
Além disso, a associação com restrição na dieta alimentar é 
importante para promover reduções mais expressivas de peso 
corporal. Cabe ressaltar que, antes de iniciar o programa de 
treinamento físico, o indivíduo obeso deve ser submetido à 
avaliação clínica especializada e exame pré-participação.
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Este trabalho teve como objetivos identificar as atividades que 

desencadeiam o diagnóstico de enfermagem (DE) de intolerân-

cia à atividade, o grau subjetivo de esforço de cada atividade, 

para desencadeá-lo, bem como identificar as características 

definidoras do DE intolerância à atividade, aprovadas ou não 

pela North American Nursing Diagnosis Association (NAN-

DA), caracterizando-se como um estudo do tipo exploratório. 

Além disso, também identificou o grau de intensidade dessas 

características após essas atividades em casa e teste de cami-

nhada. As atividades que mais desencadearam sintomas de 

intolerância à atividade em casa, consideradas pelos pacientes 

como pequeno esforço, foram: tomar banho (50%), vestir-se 

(46%), andar 10-50m (38%), deitar-se (32%) e comer (12%). 

Os sintomas mais frequentes nesses pacientes em casa e após 

o teste de caminhada foram: fadiga (94%), dispneia (92%), 

palpitação (74%), precordialgia (46%) e tontura (46%). Nos 

grupos que realizaram o teste de caminhada e nos que não 

caminharam, não houve alteração anormal de pressão arterial 

sistólica, da pressão arterial diastólica, da frequência cardíaca 

e da frequência respiratória.
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This exploratory study aimed to identify activities that initiate 

nursing diagnosis of activity intolerance, the subjective de-

gree of effort to initiate this diagnosis, as well to identify the 

defining characteristics of this diagnosis, approved or not by 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). 

Besides that, this study also identified the degree of intensity 

of these characteristics, after doing these activities at home and 

after the walking test. The activities that most brought forth 

the symptoms of activity intolerance at home, considered by 

them of minimum effort, were taking a shower (50%), getting 

dressed (46%), walking from 10 to 15 meters (38%), lying 

down (32%) and eating (12%). The most common symptoms 

that these patients showed at home after the walking test, were 

fatigue (94%), dispnea (92%), palpitation (74%), precordial 

pain (46%) and giddiness (46%). In the groups that took the 

walking test and the ones who didn’t, there hasn’t been unusual 

alteration either of systolic and diastolic pressure or heart and 

respiratory rate.
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Durante o Curso de Residência em Enfermagem Cardio-
vascular, nos anos de 2001 e 2002, no Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, ao realizar estágios no Pron-

to Socorro e Enfermaria (Unidade de Internação de Adultos-I), 
a pesquisadora principal pôde perceber que o diagnóstico de 
enfermagem (DE) - intolerância à atividade - era pouco traba-
lhado pelos enfermeiros da Instituição. Entretanto, ao realizar 
o Histórico de Enfermagem (HE), era comum os pacientes com 
cardiomiopatias apresentarem dispneia de esforço, relato de 
fadiga, fraqueza e presença de alterações eletrocardiográficas, 
refletindo arritmias ou isquemia, desencadeadas por pequenos, 
médios e grandes esforços.

O diagnóstico “intolerância à atividade” é definido pela 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
como “energia fisiológica ou psicológica insuficiente para 
suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou dese-
jadas”1. As características definidoras (CD) aprovadas na época 
em que este estudo foi realizado foram: relato verbal de fadiga 
ou fraqueza; resposta anormal da frequência cardíaca ou da 
pressão sanguínea à atividade; alterações eletrocardiográficas 
refletindo arritmias ou isquemia; desconforto ou dispneia de 
esforço. Além dessas CD, evidenciam-se, na literatura, outros 
sinais que podem ser observados nos pacientes com intole-
rância à atividade: palpitação, dor no peito e tontura2-14.. Os 
fatores relacionados (FR) aprovados eram: repouso no leito ou 
imobilidade; fraqueza generalizada; desequilíbrio entre oferta 
e demanda de oxigênio; estilo de vida sedentário1.

Os pacientes com cardiomiopatia podem apresentar 
intolerância à atividade em razão da diminuição do débito 
cardíaco e da consequente oferta de oxigênio diminuída, que 
os leva a apresentar CD que evidenciam esse DE.

Assim, foram objetivos deste estudo:
- Identificar as atividades que desencadeiam o DE in-

tolerância à atividade, assim como o grau subjetivo de esforço 
de cada atividade para desencadeá-lo;

- Identificar as características definidoras do DE into-
lerância à atividade, aprovadas ou não pela NANDA (versão 
2001-2002), apresentadas por portadores de cardiomiopatia, 
ao realizarem atividades em casa e após o teste de caminhada 
de seis minutos.

CASUíSTICA E MéTODO

Tipo e local do estudo: Trata-se de um estudo explora-
tório, realizado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na 
Enfermaria I, onde, na época do estudo, eram destinados nove 
leitos para pacientes portadores de cardiomiopatia.

Casuística: Participaram do estudo 50 pacientes por-
tadores de cardiomiopatias, sendo que 33 (66%) eram do sexo 
masculino, 27 (54%) casados e 21 (42%) possuíam o ensino 
fundamental incompleto. Os critérios de inclusão dos pacien-
tes foram: ser portador de cardiomiopatia, estar consciente, 
ter idade maior ou igual a 18 anos, falar português, não ter 
problemas de comunicação, estar internado no máximo até 
o 5º dia (para que não houvesse interferência da terapêutica 

medicamentosa) na Enfermaria I da Unidade Hospitalar I, não 
estar usando nenhum medicamento endovenoso continuamente, 
aceitar participar da pesquisa por escrito e ter assinado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Quando o paciente era 
analfabeto, situação ocorrida em 11 (22%) deles, a pesquisa-
dora lia o termo de consentimento junto com a testemunha e 
ele colocava sua impressão digital (polegar).

INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados no período de abril a agosto 
de 2003, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição (protocolo nº 3109/2002). Para tanto, foi utilizado 
um instrumento composto de três partes:

Parte I – Identificação: nome, idade, sexo, unidade, 
leito, registro hospitalar, dia da internação, estado civil, esco-
laridade, exames realizados, doenças anteriores.

Parte II – Características Definidoras: Esta parte do 
instrumento foi respondida por 50 pacientes que aceitaram 
participar da pesquisa, e se referia às CD do diagnóstico em 
estudo descritas na NANDA e às CD que a literatura também 
abordava como indício de intolerância à atividade. Havia uma 
escala numérica de 1 a 4, na qual o paciente indicava se as 
CD estavam ausentes (1), presentes aos pequenos (2), médios 
(3) e grandes (4) esforços. Tal escala foi baseada nos relatos 
encontrados em prontuários médicos, já que não havia sido 
encontrada em literatura escala apropriada, ao se referirem ao 
esforço que o paciente fazia durante a atividade para que as 
CD fossem desencadeadas. Também havia uma segunda escala 
numérica, a qual também foi adotada pelas autoras já que não 
se encontrou escala adequada em literatura, que indicava a in-
tensidade do sintoma (caso estivesse presente), que variava de 
1 a 5, sendo: (1) ausência do sintoma, (2) presença do sintoma 
em muito pouca intensidade, (3) presença do sintoma em pouca 
intensidade, (4) presença do sintoma em intensidade moderada 
e (5) presença do sintoma em grande intensidade. Havia tam-
bém um espaço para o paciente especificar as atividades que 
lhe causavam tais sintomas.

A pressão arterial (PA), a frequência cardíaca (FC) e a 
frequência respiratória (FR) foram avaliadas pela atividade a 
que o paciente foi submetido, conforme será descrito na Parte 
III. As alterações eletrocardiográficas não foram avaliadas, pois 
não foi possível realizar o exame após o teste de caminhada 
de 6 minutos.

Parte iii – Teste de Caminhada de 6 minutos: Esse 
teste foi realizado por 28 (56%) dos pacientes, logo após terem 
respondido as partes I e II do instrumento de coleta de dados. 
Foi realizado no próprio corredor da enfermaria, que possuía 
demarcação de 40m, com intervalos de 1m. Durante o teste 
foram avaliadas as seguintes variáveis: pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), FC e FR, fadiga, falta de ar. Essas 
variáveis foram aferidas em três momentos: a primeira com o 
paciente em repouso, sentado há pelo menos cinco minutos no 
leito; a segunda, logo após o teste de caminhada, ou logo após 
o término do questionário (para os pacientes que não consegui-
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ram realizar o teste) e a terceira, dez minutos após o teste de 
caminhada de 6 minutos ou o término do questionário (para os 
pacientes que não conseguiram realizar o teste). Vale ressaltar 
que com os 22 pacientes que referiram estar intolerantes para 
realizarem a caminhada, a primeira aferição foi realizada antes 
de iniciar o questionário.

ANáLISE DOS DADOS

Os dados coletados foram analisados conforme informa-
do a seguir: inicialmente foi feita a análise descritiva dos dados, 
com o objetivo de caracterizar a amostra estudada. Referente 
às variáveis qualitativas (sexo, estado civil e escolaridade), 
os dados foram apresentados em forma de tabelas, mostrando 
os valores absolutos (n) e porcentuais de cada variável. Para 
as variáveis quantitativas (tempo e distância da caminhada, 
PAS e PAD, FC e FR), foram utilizadas médias e medianas, 
desvios-padrão, erros-padrão, mínimo e máximo para indicar 
a variabilidade dos dados. Na comparação das variáveis PAS, 
PAD, FC e FR entre quem caminhou e quem não caminhou, foi 
usado o teste t de Student e avaliada a evolução dessas medidas 
ao longo das três fases para os que caminharam, por meio de 
análise de variância com medidas repetidas, nas quais valores 
menores ou iguais que 0,05 foram considerados estatisticamente 
significantes15,16.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

atividades que desencadeiam CD de intolerância a ativi-
dade

Foram citadas cerca de 37 atividades realizadas rotinei-
ramente pelos pacientes, os quais classificaram subjetivamente 
o grau de esforço que faziam para que fosse desencadeado 
algum sintoma característico deste diagnóstico. As atividades 
variaram desde tomar banho (50%) até mesmo levantar sabone-
te do chão (2%). As mais frequentes estão listadas na Tabela 1.

Mesmo sendo consideradas pelos pacientes atividades 
rotineiras e de pequeno esforço, tomar banho, vestir-se, comer, 
falar, andar 10 a 50m, levantar sabonete, são atividades que 
desencadeiam CD de intolerância à atividade, sugerindo hipó-

tese de um desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio, 
indicando que o coração deste paciente não está conseguindo 
suprir as necessidades requeridas pelo organismo durante tais 
atividades.

De acordo com a literatura sobre exercício físico, este 
pode ser classificado em estático ou dinâmico e aeróbico ou 
anaeróbico. Os exercícios estáticos se caracterizam por não 
produzirem movimentos e por não terem, na maioria das vezes, 
gasto energético elevado, como, por exemplo, sustentar algum 
peso ou dar um aperto de mão. Já nos exercícios dinâmicos, 
os músculos se contraem de forma rítmica, produzindo movi-
mento. Em ambos os tipos de exercício a FC e a PA tendem 
a se elevar proporcionalmente à intensidade empregada, mas 
dificilmente a FC máxima predita será alcançada no exercício 
estático. Exemplos de exercício dinâmico são: andar, correr, 
pedalar. Com referência à fonte energética, o exercício aeróbico 
é aquele que demanda a utilização de oxigênio, usualmente de 
intensidade leve a moderada. Em contrapartida, os anaeróbi-
cos são atividades realizadas sem a participação de oxigênio e 
normalmente são esforços de alta intensidade e curta duração4.
Ao comparar a literatura com o estudo, observa-se que tanto os 
exercícios estáticos (falar, levantar sabonete) que não exigiram 
um gasto energético alto, como os exercícios dinâmicos (andar, 
banho, vestir), desencadearam nestes pacientes sintomas de 
intolerância a atividade.

Características definidoras encontradas após atividade 
física

Ao analisar as CD do DE de intolerância à atividade 
(Tabela 2), observou-se que tanto nas atividades realiza-
das em casa como após o teste de caminhada, as CD que 
mais se destacaram foram fadiga, dispneia e palpitação. 
Vale ressaltar que, dos 50 pacientes da amostra, somente 
28 (56%), realizaram o teste de caminhada, já que os 
outros 22 (44%) referiam falta de ar ao falar, tontura e 
cansaço ao vestir-se. Dos 28 pacientes, 15 (54%) cami-
nharam menos de 300m e somente 3 (11%) caminharam 
mais de 450m. Foi importante saber a distância percorrida 
na caminhada, já que, segundo o estudo SOLVD (Studies 
Of Left Ventricular Dysfunction), pacientes que realiza-
ram caminhada maior que 400m apresentaram melhor 
prognóstico do que aqueles que caminharam menos de 
300 metros17,18. A presença das CD fadiga e dispneia está 
associada ao consumo máximo de oxigênio (VO2max) 
dos pacientes, pois o VO2 está diretamente relacionado 
com o débito cardíaco (DC), sendo assim, um indivíduo 
que se encontra com diminuição do DC diretamente se 
terá um menor VO2, ocasionando no paciente a fadiga e 
dispneia4,9.

A PAS, a PAD, a FC e a FR não foram diferentes 
na fase de repouso entre o grupo de paciente que não 
realizou o teste de caminhada e o que realizou.

Tabela 1 - Atividades cotidianas, referidas pelos pacien-
tes, que desencadeiam as CD de intolerância à atividade, 
São Paulo, 2003 (N=50)

aTiViDaDeS FÍSiCaS %
Banho 50%

Vestir 46%

Andar de 10 a 50m 38%

Deitar 38%

Comer 12%

Falar 10%

Levantar sabonete 2%
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CONCLUSÃO

Pode-se observar que as atividades que desenca-
dearam as características definidoras do diagnóstico de 
enfermagem de intolerância a atividade e que requereram 
pequeno esforço para desencadear tais CD, foram: tomar 
banho (50%), vestir-se (46%), andar de 10 a 50 metros 
(38%), deitar-se (38%), comer (12%), falar (10%) e até 
mesmo levantar sabonete (2%), atividades consideradas 
simples e cotidianas de serem realizadas por estes pa-
cientes. As CD deste diagnóstico presentes após estas 
atividades e após o teste de caminhada foram: fadiga 
(94%) e dispneia (92%), além de outros sintomas que não 
constam na NANDA, mas que podem ser considerados 
como sinais de intolerância a atividade, que são: palpi-
tação, precordialgia (46%) e tontura (46%).
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Tabela 2 - Características Definidoras (CD) e seu Grau de Intensidade presentes em casa referidos pelos pacientes, 
após atividade e após o teste de caminhada, São Paulo, 2003.

SinTomaS e Grau De inTenSiDaDe aPÓS

aTiViDaDe em CaSa (n: 50) TeSTe CaminhaDa (n: 28)

% intensidade % intensidade

Fadiga 94 43

Dispneia 92 Moderada 36 Pouca

Palpitação 74 a 39 a

Precordialgia 46 Intensa 0 Moderada

Tontura 46 0
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional e 

a história familiar para doença cardiovascular (DVC) e seus 

fatores de risco em escolares. Foi um estudo transversal de 

384 crianças de seis a dez anos de escolas públicas da cidade 

de São Paulo. Avaliou-se o estado nutricional das crianças e 

seus pais de acordo com padrões internacionais. Os pais foram 

questionados quanto à presença de (DVC) e fatores de risco 

entre familiares da criança. Para análise estatística utilizou-se 

teste qui-quadrado. Os maiores percentuais de Hipertensão 

(53,8%), Dislipidemia (26,4%), Diabetes (34%), Infarto Agudo 

do Miocárdio (21,7%) e Acidente Vascular Cerebral (14,6%) 

foram observados entre os avós maternos das crianças com 

excesso de peso. Os pais (p= 0,01), mães (p= 0,02) e irmãos (p= 

0,04) das crianças com excesso de peso apresentaram maiores 

percentuais de obesidade em relação às eutróficas e às com 

baixo peso. O tabagismo foi maior entre os pais das crianças 

com excesso de peso (p=0,02). A presença de alcoolismo foi 

maior entre os avós paternos (p=0,00) e maternos (p=0,04) das 

crianças com baixo peso. Observou-se que 3,80% das crianças 

com excesso de peso apresentavam dislipidemia. Tanto o ex-

cesso de peso quanto o histórico familiar de risco encontrado 

monICa romualdo1, CrIstIane KovaCs1, Fernanda amparo1, prIsCIla moreIra1, CatHarIna paIva1, 
renata alves1, danIel maGnonI1

ESTADO NUTRICIONAL E hISTóRIA fAMILIAR DE RISCO PARA DOENÇA 
CARDIOVASCULAR ENTRE ESCOLARES DE SÃO PAULO

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
Endereço para correspondência:

Monica Romualdo - Av. Dr. Dante Pazzanese 500 - Cep 04012-909
Tel. 5085-6080 - E-mail: monicaromualdo@hotmail.com

The objective of this study was to evaluate the nutritional 

status and the family history of cardiovascular disease and 

its risk factors in school children. It was a cross-sectional 

study of 384 children from six to ten years old from public 

schools of the city of São Paulo. We evaluated the nutritional 

status of children and their parents in accordance with inter-

national standards. Parents were asked about the presence of 

cardiovascular disease and risk factors among relatives of the 

child. For statistical analysis we used chi-square. The highest 

percentage of hypertension (53.8%), dyslipidemia (26.4%), 

diabetes (34%), acute myocardial infarction (21.7%) and stroke 

(14.6%) were observed between the maternal grandparents of 

overweight children. Parents (p = 0.01), mothers (p = 0.02) 

and siblings (p = 0.04) of overweight children had higher ra-

tes of obesity compared with eutrophic and low weight ones. 

Smoking was higher among parents of overweight children (p 

= 0.02). The presence of alcoholism was higher among paternal 

grandparents (p = 0.00) and maternal grandparents (p = 0.04) 

of children with low weight. It was observed that 3.80% of 
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NU T R I T I O N A L S T A T U S A N D T h E f A M I L y h I S T O R y O f 
CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG SChOOL ChILDREN IN SÃO 
PAULO.



12Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2011

Romualdo M et al./Estado nutricional e história familiar de risco para doença cardiovascular entre escolares de São Paulo
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1 Supl A):11-5

Descriptors: child, nutritional status, overweight, abdominal 
fat, cardiovascular disease.  

Descritores: criança, estado nutricional, sobrepeso, gordura 
abdominal, doenças cardiovasculares.

A doença arterial coronariana (DAC) é considerada ul-
timamente como a principal causa de mortalidade em 
vários países desenvolvidos, como os Estados Unidos, 

ou em desenvolvimento, como o Brasil.1 Seu início pode ocorrer 
precocemente entre a infância e o início da idade adulta, porém 
as manifestações clínicas podem não aparecer antes da idade 
adulta. O seu desenvolvimento cresce na presença de fatores 
de risco tais como obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, 
diabetes e outros distúrbios metabólicos. Com o aumento da 
prevalência de excesso de peso na infância, elevam-se igual-
mente os índices associados ao aumento destes fatores de risco 
em crianças.2-3 A prevenção para as doenças cardiovasculares 
(DVC) deve ser iniciada o mais precoce possível, o que de-
manda diagnóstico preciso e a modificação dos fatores de risco 
presentes. Em muitos estudos tem-se evidenciado associação 
positiva entre história familiar de doença arterial coronariana 
e a presença de fatores de risco para aterosclerose, tanto em 
crianças como em adolescentes.4-5 A história familiar de DVC 
deve fazer parte da investigação para crianças com o objetivo 
de prevenir e reduzir fatores de risco na infância.6-7 O histórico 
familiar pode levar não só ao entendimento de como os fatores 
de risco interagem com o ambiente para causar doenças em 
determinadas famílias, mas também para se conhecer como esta 
interação funciona na população em geral. Desta forma, famílias 
com histórico de DVC devem seguir orientações dietéticas para 
seus filhos, a saber, dietas com baixo teor de gordura e alto 
teor de nutrientes protetores como fator de prevenção contra 
o desenvolvimento de doenças crônicas.1-2 Assim, o objetivo 
deste estudo foi avaliar o estado nutricional e a história familiar 
para doença cardiovascular DVC e seus fatores de risco em 
escolares da zona oeste da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo transversal de 384 crianças de ambos os gêneros 
e etnias, de seis a dez anos, de cinco escolas públicas da cidade 
de São Paulo. Avaliou-se o estado nutricional das crianças e 
seus pais, com base em medidas antropométricas de peso, esta-
tura e circunferência abdominal. Para as crianças, efetuou-se o 
cálculo do índice de massa corporal classificado de acordo com 
os critérios propostos por Must et al.8 A presença de adiposidade 
central foi avaliada pela medida da circunferência abdominal 

comparada à Tabela de distribuição percentilar proposta por 
Freedman et al.5 Para a avaliação do estado nutricional e da 
adiposidade central dos pais também foi utilizado cálculo do 
índice de massa corporal e medida da circunferência abdominal 
classificados de acordo com o estabelecido pela Organização 
Mundial da Saúde9. Os pais foram questionados quanto à pre-
sença de DVC e fatores de risco entre pais, avós, tios e irmãos 
da criança. Para análise estatística dos dados utilizou-se o teste 
qui-quadrado com nível de significância de p<0,05 e correção 
pelo teste exato de Fisher, executados pelo programa SPSS. 
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética e 
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo.

RESULTADOS

Das 384 crianças, 53,1% eram do gênero feminino e 
46,9% do gênero masculino, 7,8% estavam com baixo peso, 
64,3% eutróficas, 27,6% com excesso de peso e 13,8% apresen-
taram medida da circunferência abdominal acima do percentil 
90. Em relação aos pais, 59,40% estavam com excesso de peso, 
24,60% e 35,50% apresentaram a medida da circunferência 
abdominal elevada e muito elevada respectivamente (Tabela 1). 

entre as crianças podem contribuir para o desenvolvimento 

precoce de distúrbios metabólicos. Desta forma, famílias com 

histórico de DVC devem seguir orientações dietéticas para seus 

filhos em longo prazo como fator de prevenção.

overweight children had dyslipidemia. Both the overweight and 

family history of risk found among children may contribute to 

the early development of metabolic disorders. Thus, families 

with a history of cardiovascular disease should follow dietary 

guidelines for their children in the long term, in order to prevent 

metabolic disorders and their risk factors.

Tabela 1 – Distribuição percentual do estado nutricional 
e circunferência abdominal das crianças e seus pais 
(n=384).

Estado Nutricional

Baixo 
peso (%)

Eutrofia 
(%)

excesso 
de peso (%)

Pais 2,1 38,5 59,4

Crianças 7,8 64,5 27,7

Circunferência Abdominal

>p90 
(%)

elevada 
(%)

muito 
elevada (%)

Pais _ 24,6 35,5

Crianças 13,8 _ _
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Os maiores percentuais de Hipertensão (53,8%), dislipidemia 
(26,4%), diabetes (34%), infarto agudo do miocárdio (21,7%) 
e acidente vascular cerebral (AVC) (14,6%) foram observados 
entre os avós maternos das crianças com excesso de peso. Os 
pais (p= 0,01), mães (p= 0,02) e irmãos (p= 0,04) das crianças 
com excesso de peso apresentaram maiores percentuais de 

obesidade em relação às eutróficas e as com baixo peso (Ta-
bela 2). O tabagismo foi maior entre os pais das crianças com 
excesso de peso (p=0,02) (Tabela 3). A presença de alcoolismo 
foi maior entre os avós paternos (p=0,00) e maternos (p=0,04) 
das crianças com baixo peso (Tabela 4). Observou-se que 3,8% 
das crianças com excesso de peso apresentavam dislipidemia.

Tabela 2 – Distribuição do estado nutricional das crianças segundo o antecedente familiar de Obesidade (n=384).
ESTADO NUTRICIONAL

Baixo peso (%) Eutrofia (%) Excesso de peso (%) χ2 p

Pai 10,00 3,60 12,30 9,58* 0,01

Mãe 6,70 10,90 21,70 7,8* 0,02

Irmãos 0,00 2,00 7,50 6,36* 0,04

Avós paternos 3,30 6,90 8,50 0,73* 0,70

Avós maternos 10,00 10,90 16,00 1,88* 0,43

Tios paternos 6,70 10,50 7,500 0,79* 0,73

Tios maternos 10,00 10,90 16,00 1,88* 0,43

*Teste exato de Fisher

Tabela 3 – Distribuição do estado nutricional das crianças segundo o tabagismo dos familiares (n=384).
ESTADO NUTRICIONAL

Baixo peso (%) Eutrofia (%) Excesso de peso (%) χ2 p

Pai 30,00 20,20 34,00 7,96 0,02

Mãe 23,30 24,70 26,40 0,70 0,93

Irmãos 3,30 3,20 3,80 0,31 0,90

Avós paternos 13,30 17,40 8,50 4,83* 0,90

Avós maternos 33,30 24,70 17,90 3,64 0,16

Tios paternos 20,00 23,90 15,20 3,46 0,18

Tios maternos 20,00 30,00 24,50 2,05 0,36

*Teste exato de Fisher

Tabela 4 – Distribuição do estado nutricional das crianças segundo a presença de Alcoolismo entre os familiares (n=384).
ESTADO NUTRICIONAL

Baixo peso (%) Eutrofia (%) Excesso de peso (%) 2 p

Pai 43,30 25,50 28,30 4,28 0,12

Mãe 16,70 6,50 6,60 3,84* 0,14

Irmãos 3,30 2,00 1,90 0,80* 0,71

Avós paternos 13,30 12,60 1,90 12,32* 0,00

Avós maternos 26,70 17,40 9,40 6,48* 0,04

Tios paternos 23,30 17,80 9,40 5,52* 0,06

Tios maternos 23,30 22,30 16,00 1,90 0,40

*Teste exato de Fisher
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DISCUSSÃO

Em muitos estudos tem-se evidenciado associação po-
sitiva entre história familiar de DAC e a presença de fatores 
de risco para aterosclerose, tanto em crianças como em ado-
lescentes.5-7;10-11 Em um estudo realizado nos Estados Unidos, 
foi observado que 14% das famílias tinham histórico positivo 
para DAC, 72% dos casos ocorreram antes dos 55 anos de 
idade e 11% das famílias tinham histórico familiar positivo 
para infarto agudo do miocárdio (IAM).12 No presente estudo, 
encontrou-se entre os familiares de primeiro grau das crianças 
avaliadas que 21,7% das com excesso de peso e 1,6% das 
eutróficas apresentavam avós maternas com histórico de IAM 
e AVC. Os resultados divulgados do Bogalusa Heart Study 
mostraram em pequena coorte de crianças com elevados níveis 
de pressão arterial, pais com altas prevalências de hipertensão 
arterial, hipercolesterolemia e sobrepeso5. As prevalências de 
hipertensão arterial sistêmica encontradas entre os pais e avós 
das crianças foram consideradas expressivas em todos os esta-
dos nutricionais avaliados, no entanto destaca-se que 18,9% das 
mães e 24,5% dos pais das crianças com excesso de peso eram 
hipertensos e ao se observar os avós, as prevalências aumentam 
para 53,8% nas avós maternas e 27,4% nos avós paternos. 
Reis et al. observaram em seu estudo em crianças com e sem 
fatores de risco para doenças cardiovasculares que o índice 
de massa corporal, a circunferência abdominal e os níveis de 
pressão arterial, triglicérides, colesterol total e HDL colesterol 
se correlacionaram positivamente entre as crianças e seus pais.13 
No presente estudo, encontrou-se associação positiva entre as 
crianças com excesso de peso e igual característica em 12% dos 
pais, 21,7% das mães e 7,5% dos irmãos, sendo esta diferença 
estatisticamente significante em comparação aos outros grupos, 
revelando o caráter familiar para o excesso de peso. Muitos 
autores defendem que a história familiar deveria fazer parte 
da investigação para crianças em risco e precisa fazer parte da 
prevenção para a redução destes fatores na infância.12-13 Alguns 
estudos em população americana têm demonstrado que cerca 
de 10% dos adolescentes entre 12 e 19 anos apresentam taxas 
de colesterol total superiores a 200mg/dl, o que é considerado 
importante fator de risco para as DVC.12-13 No presente estudo, 
a maior prevalência para história familiar de dislipidemia foi 
identificada em 26% das avós maternas das crianças com ex-
cesso de peso e destas crianças, 3,8% foram declaradas como 
dislipidêmicas, não sendo estas características significativas 
entre os grupos avaliados. Os dados apresentados do estudo 
prospectivo de Framingham mostraram que ter um dos pais 
acometido de DVC dobrou o risco em oito anos entre os homens 
e aumentou o risco em 70% entre as mulheres.14-15 A Ameri-
can Heart Association, American Diabetes Association e The 
National Cholesterol Education Program incluíram a história 
familiar como um fator a ser considerado para se estabelecer 
riscos e tomar decisões para o tratamento.16-19 Harrison et al. 
defendem que o histórico familiar contribui significativamente 
para se estabelecer risco mesmo depois de se ter avaliado os 
fatores de risco clássicos, e que deve ser utilizado como impor-

tante ferramenta no campo da saúde pública.20 Alguns estudos 
epidemiológicos têm apontado que pessoas com um ou mais 
parentes de primeiro grau que foram afetados por diabetes 
são de duas a seis vezes mais suscetíveis a desenvolverem o 
diabetes em comparação às que não apresentam este histórico 
familiar.20 No presente estudo, identificou-se a maior prevalên-
cia para diabetes entre 34% das avós maternas das crianças com 
excesso de peso. Outros estudos sugerem que a contribuição 
do histórico familiar para este risco é independente em relação 
a fatores de risco comuns e que pessoas com histórico familiar 
positivo para diabetes podem apresentar precocemente sinais 
de intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemia, 
entre outros fatores.20-22 As evidências epidemiológicas para 
a influência da agregação familiar para as DVC são fortes. O 
fumo e o álcool são considerados dois fatores de risco impor-
tantes para as DVC. Entre as crianças avaliadas observou-se 
associação positiva entre aquelas com excesso de peso e a 
presença de tabagismo nos pais (34%) e ainda 26,7% das avós 
maternas e 13,3% dos pais de crianças com baixo peso com 
consumo excessivo de álcool. O acompanhamento em longo 
prazo de pessoas com risco familiar elevado pode ser útil no 
entendimento do curso natural de algumas doenças e para 
identificar estágios em que as pessoas podem se beneficiar com 
intervenções, diagnóstico precoce, prevenção e conhecimento 
genético. A história familiar apresenta potencial para se tor-
nar ferramenta importante para identificar pessoas com risco 
elevado de doenças crônicas não transmissíveis.

CONCLUSÃO

Tanto o excesso de peso quanto o histórico familiar 
de risco encontrado entre as crianças podem contribuir para o 
desenvolvimento precoce de distúrbios metabólicos. Desta for-
ma, famílias com histórico de DAC devem seguir orientações 
dietéticas para seus filhos em longo prazo como fator de pre-
venção contra o seu desenvolvimento e de seus fatores de risco.
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Com o aumento da incidência de doenças cardiovascula-

res, agentes antiplaquetários têm sido prescritos com muita 

frequência para o tratamento e prevenção de eventos trom-

bóticos. É cada vez mais frequente o cirurgião-dentista se 

deparar com pacientes em uso profilático de antiagregantes 

plaquetários e a principal preocupação no atendimento des-

tes pacientes é um maior sangramento após procedimentos 

odontológicos. Esses medicamentos promovem a inibição 

permanente da cicloxigenase, atuando na hemostasia primária. 

Dentre os medicamentos utilizados na terapia antiagregante, 

o ácido acetilsalicílico (AAS) é amplamente indicado para a 

prevenção secundária de complicações decorrentes de eventos 

trombo-embólicos, sendo a terapia padrão na prevenção dessas 

desordens. Existem questionamentos na literatura, quanto à 

suspensão do AAS antes de procedimentos cirúrgicos, uma 

vez que a interrupção da terapia antiagregante nesses pacientes 

aumenta o risco da ocorrência de eventos trombóticos.
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Nowadays, with the increase of cardiovascular diseases, anti-

platelet agents have been used more frequently in the treatment 

and prevention of thrombotic events. Platelets, in addition to 

the components of the clotting cascade, play an important role 

in this thrombotic process. As antiplatelet medicines act in the 

permanent inhibition of cicloxigenase, they act, therefore, in 

the primary hemostasis. Accordingly, these drugs predispose 

to high risk for bleeding, which implicates directly in surgery 

procedures. Among these antiplatelet drugs, the acetylsalicylic 

acid is widely indicated in secondary prevention of thrombo-

embolic complications, being the standard therapy. Dentist-

surgeons have been frequently dealing with patients who are 

using prophylactic antiplatelet agents and the main concern 

about the odontological management of these patients is the 

excessive bleeding post procedures. There are questionings 

in the literature about the acetylsalicylic suspension before 

surgery procedures; however the antiplatelet therapy suspen-

sion in these patients may increase the risk of ischemic events.
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Nas últimas décadas surgiram evidências que mostram 
que a aterosclerose é caracterizada por uma complexa 
troca de informações endócrinas entre células imunes e 

vasculares, assim como entre muitos tecidos e órgãos, incluin-
do fígado, coração, rim, tecido adiposo, adrenal, pancreático, 
pituitário e glândulas sexuais. Ocorre o desenvolvimento de 
camadas de lipídeos associadas a placas fibrosas nas artérias, 
chamadas placas ateroscleróticas. Com a ruptura dessas placas, 
há a formação de trombo, que pode interromper o fluxo sanguí-
neo e causar isquemia no coração, cérebro e tecidos periféricos, 
dando origem a uma série de eventos coronários isquêmicos1. 
A inflamação desempenha um papel importante na iniciação 
e desenvolvimento da aterosclerose, porém muitos de seus 
mecanismos ainda são desconhecidos. Tabagismo, hipertensão, 
dislipidemia e diabetes são considerados fatores de risco1.

A aterotrombose é a formação de trombo rico em 
plaquetas, que se desenvolve no sítio anteriormente ocupado 
pela placa aterosclerótica. Ocorre devido a uma aterosclerose 
prévia1. Mesmo com os avanços no tratamento de doenças 
cardiovasculares, a aterotrombose ainda é caracterizada como 
a principal causa de mortalidade e morbidade nos países de-
senvolvidos2. As desordens decorrentes do processo aterotrom-
bótico são: doença arterial coronária (DAC), acidente vascular 
cerebral (AVC) e degeneração arterial periférica (DAP)2.

Atualmente, para a prevenção da aterotrombose há indi-
cação de terapia farmacológica, com medicação antiagregante 
plaquetária3.

O primeiro evento hemostático que ocorre durante 
uma perda súbita de sangue é a contração da musculatura lisa 
vascular, o que dura em torno de 5 a 20 minutos, diminuindo o 
fluxo sanguíneo local4. O próximo evento consiste na adesão e 
agregação plaquetária nas bordas lesadas do vaso. O processo 
de formação do tampão plaquetário envolve interações pro-
teicas e lipídicas. As glicoproteínas presentes nas membranas 
plaquetárias aderem ao colágeno exposto nas camadas média 
e adventícia do vaso lesado, processo que promove a ativação 
plaquetária. As plaquetas que possuem configuração discoide 
no estado normal tornam-se esféricas, emitem pseudópodes e 
liberam suas vesículas citoplasmáticas, chamadas de grânulos 
alfa. Esses grânulos contêm proteínas envolvidas na coagula-
ção, adesão, mitogenicidade celular e inibição de proteases, 
dentre outras funções. Além disso, essas vesículas são consti-
tuídas por fibrinogênio, fator de von Willebrand (vWF), fibro-
nectina, cininogênio de alto peso molecular, plasminogênio-1, 
fator de crescimento, glicoproteína e trombospondina. ADP 
e os vasoconstritores adrenalina e serotonina estão presentes 
nos corpúsculos densos também localizados no citoplasma 
plaquetário4.

A partir da interação plaquetária, há a agregação, 
que é realizada pela transferência da glicoproteína presente 
nos grânulos alfa para a superfície celular. O fibrinogênio, a 
fibronectina, a vitronectina e o vWF ligam-se a essas glico-
proteínas formando pontes. Durante a agregação plaquetária, 
as fosfolipases são ativadas, liberando o ácido araquidônico, 

que, pela via da cicloxigenase, irá produzir PGH2 e PGG2, 
agentes atuantes na agregação. Além disso, ocorre a produção 
do tromboxano A2 (TXA2), indutor da agregação plaquetária 
e vasoconstrição4.

Estas reações iniciam o processo de coagulação e pos-
terior selamento da ferida cirúrgica4.

áCIDO ACETILSALICíLICO (AAS)
O ácido acetilsalicílico (AAS) encontra-se disponível 

no mercado desde meados de 1899, exibindo grande aplicabili-
dade clínica e eficiência em suas propriedades farmacológicas 
antipiréticas, anti-inflamatórias e antiagregante plaquetárias4.

Seu uso teve um aumento significativo nos últimos anos, 
principalmente devido as suas propriedades antitrombóticas, 
baixo custo e confiável eficácia5. Além disto, esse fármaco tem 
sido recomendado universalmente para tratamento de doentes 
com doença aterosclerótica estabelecida. Cada vez mais se 
aceita a ideia de que deve ser prescrito para casos de risco 
cardiovascular intermediário ou alto3.

O AAS age na inibição da cicloxigenase, impedindo 
que as plaquetas ativem novas plaquetas para o processo de 
agregação. Devido a essa inibição irreversível, é necessário 
um período de 2 a 3 dias para a reposição de novas plaquetas, 
que irão possuir a cascata de reações normais para normalizar 
o tempo de sangramento. As plaquetas também têm a função 
de retração do coágulo, fator que ajuda na cicatrização, pois 
aproxima as extremidades dos vasos4.

Vários ensaios clínicos têm comprovado seu bom de-
sempenho na prevenção secundária de AVC, DAP e infarto 
agudo do miocárdio (IAM)6,7.

Alguns estudos afirmam que há necessidade de inter-
romper a terapia com AAS por um período de 7 a 10 dias, antes 
de procedimentos cirúrgicos orais menores, como exodontias, 
por exemplo, devido ao risco de sangramento6. Em outros 
estudos, onde essa pausa é preconizada, recomenda-se apenas 
por um período de 3 a 4 dias, pois é um tempo suficiente para 
que se obtenha plaquetas em número adequado e funcionais 
para controlar o sangramento8. Contudo, outras pesquisas reco-
mendam que não se suspenda o uso da aspirina, pois o paciente 
corre o grande risco de eventos trombóticos8,9.

Embora haja o risco de sangramento aumentado, os 
efeitos antitrombóticos superam os riscos hemorrágicos quan-
do se pretende prevenir eventos secundários em pacientes de 
risco. Segundo uma pesquisa, a prevenção de eventos vascu-
lares é 100 vezes maior do que a ocorrência de complicações 
hemorrágicas6.

O AAS exerce seu efeito antiplaquetário pela acetilação 
da cicloxigenase, necessária para a síntese do tromboxano A2 
(TXA2), causando redução na liberação de ADP das plaque-
tas e agregação plaquetária. Essa inibição da cicloxigenase é 
irreversível, pois as plaquetas são incapazes de sintetizá-la 
novamente5,6. A enzima cicloxigenase se apresenta de duas 
formas: COX-1 e COX-2. A COX-1 regula as funções celulares, 
como hemostasia vascular, integridade da mucosa gástrica e o 
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fluxo sanguíneo renal. Já a COX-2 é praticamente inexistente 
em tecidos normais, com exceção para regulação de fatores de 
crescimento celular. As duas formas coexistem na vasculatura 
e nos macrófagos. Ambos estão presentes nos megacariócitos 
maduros, porém plaquetas maduras expressam predominan-
temente a COX-1. Em situações de alta atividade plaquetária, 
uma porção de plaquetas maduras pode expressar COX-2. A 
aspirina modifica tanto COX-1 como COX-2, mas sua afinidade 
para COX-1 é de 50 a 100 vezes maior do que para COX-26.

As doses recomendadas para a prevenção de eventos 
cardiovasculares são: antiagregante plaquetário, de 0,5 a 1,5 
mg/Kg/dia; analgésico, de 5 a 10mg/Kg/dia; anti-inflamatório, 
acima de 30mg/Kg/dia.

Apesar de sua eficácia comprovada, o AAS, em alguns 
casos, não consegue prevenir a ocorrência de uma alta propor-
ção de eventos clínicos decorrentes da formação de trombos. 
Dessa forma, existe a necessidade de associação de AAS a 
outras medicações antiagregantes antiplaquetárias3.

CLOPIDOGREL

O clopidogrel é um derivado da tienopiridina que age 
na agregação plaquetária por inibição do ADP plaquetário, 
evitando dessa forma a formação de trombo. Sua ação é rápida; 
estudo verificou, por meio de medicação intravenosa, a inibição 
de formação de trombos em até 87%, num prazo de 30 minutos3.

Estudos demonstraram sua eficácia na prevenção de 
recorrências de eventos isquêmicos em pacientes de alto risco 
trombótico. Além disso, está indicado para o tratamento de 
pacientes que estão impossibilitados de fazer uso de aspirina, 
seja por hipersensibilidade ou intolerância gastrointestinal3.

Pacientes tratados com clopidogrel por um período de 
um ano demonstraram uma tendência ao sangramento, porém 
não significativa. Aproximadamente 2/3 desses sangramentos 
ocorreram em pacientes que foram submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio (CRM). Assim, a American He-
art Association (AHA) recomenda a suspensão do clopidogrel 
por um período de 5 a 7 dias em pacientes com planejamento 
de CRM3.

O clopidogrel é o único agente antiplaquetário que 
demonstrou eficácia superior à aspirina em indivíduos com 
doença aterosclerótica. Apresenta resultados satisfatórios tanto 
em terapia conjugada como em monoterapia3.

Sua atividade antiagregante é superior ao AAS. Porém, 
devido ao seu elevado custo, dá-se preferência do uso em pa-
cientes com resistência à aspirina. Seu efeito sobre as plaquetas 
é irreversível, durando toda a vida plaquetária3.

Não existem estudos específicos para cirurgias orais 
avaliando o risco de sangramento em pacientes que fazem uso 
do clopidogrel. Porém, há afirmações de que, se administrada 
a dose recomendada (75mg/dia), e como único agente antipla-
quetário, não há a necessidade de interrupção da terapia, e que 
possíveis sangramentos podem ser controlados por métodos 
hemostáticos locais. No entanto, a suspensão do clopidogrel 
é indicada se o paciente fizer uso de terapia conjugada com 

aspirina ou em casos onde é previsto risco de sangramento 
excessivo, como em cirurgias maiores, como, por exemplo, 
as cirurgias ortognáticas10.

USO CONCOMITANTE DE ASPIRINA E CLOPIDOGREL

O sucesso clínico do uso de aspirina/clopidogrel está 
apoiado em estudos que evidenciam redução de 95 – 98% na 
formação de trombos3. Os estudos evidenciaram que o uso de 
dupla terapia antiagregante, em particular nos pacientes com 
alto risco de recorrência de eventos isquêmicos, é mais eficaz 
do que o uso de monoterapia com AAS10. Porém, a literatura 
que explora esse assunto é escassa.

A AHA recomenda para o tratamento dos pacientes com 
angina instável e IAM terapia concomitante em dois grandes 
subgrupos de pacientes: aqueles que estão susceptíveis de sofrer 
intervenção coronária percutânea (PCI), desde que não estejam 
em alto risco de sangramento, e aqueles que não têm evento 
cirúrgico planejado3. O uso combinado desses medicamentos 
aumenta o risco hemorrágico durante procedimentos cirúrgicos 
em alguns pacientes6.

TEMPO DE SANGRAMENTO (TS)
A variável resposta individual à terapia antiplaquetária 

tornou necessária a utilização de testes para mensurar os efeitos 
dessas drogas. Além disso, há um crescente interesse nesses 
testes para acompanhar os efeitos antiagregantes, obter uma 
dose adequada da terapia, diagnosticar disfunções plaquetárias 
e prever riscos hemorrágicos e trombóticos11. O tempo de san-
gramento (TS) foi o primeiro teste desenvolvido de mensuração 
da atividade plaquetária, por volta do ano de 1900. É um teste 
baseado na cessação do sangramento de um ferimento in vivo11.

Existem dois tipos de testes: um desenvolvido por Duke, 
baseado no TS de uma incisão localizada no tecido micro-
vascularizado do lobo auricular, não sendo um teste cutâneo 
propriamente dito, e outro desenvolvido por Ivy, no qual é 
realizada uma incisão na superfície flexora do antebraço, com 
profundidade e extensão predeterminadas, sendo, portanto, um 
teste cutâneo12. Há diferenças entre as duas técnicas. Primeira-
mente, para manter a permeabilidade da incisão a fim de evitar 
o fechamento mecânico, o que impedirá a realização do exame, 
Duke preconiza pressão uniforme do lobo auricular, ao passo 
que Ivy utiliza um esfignomanômetro padronizando a pressão 
nos capilares, o que poderia compensar uma alteração na coa-
gulação12. A segunda diferença é a região incisada: Duke utiliza 
o lobo auricular, uma região pouco vascularizada e que possui 
mínimas diferenças em consequência da idade dos indivíduos. 
Na técnica de Ivy, a região escolhida é a superfície flexora do 
antebraço, realizando um corte de 5 mm de profundidade, o 
que promove grande variabilidade entre os pacientes, pois as 
camadas musculares e de tecido adiposo tem diferentes espes-
suras nos pacientes12.

Esses testes apresentam valores de referência de 9 mi-
nutos; caso o resultado esteja entre 9 e 20 minutos, existe um 
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certo risco de sangramento; porém, se estiver acima de 20 mi-
nutos, recomenda-se a suspensão do procedimento cirúrgico13.

Em um estudo no qual 26 pacientes faziam uso de AAS 
(325 mg/dia) e clopidogrel (75 mg/dia) em terapia combinada, 
a associação das drogas resultou num aumento significativo 
do sangramento (+318%), uma alteração muito maior do que 
a produzida por cada uma das medicações administradas in-
dividualmente14.

A técnica do TS de Ivy tornou-se a mais utilizada, devi-
do à facilidade de realização, baixo custo e relativa eficácia na 
determinação do risco de sangramento dos pacientes em terapia 
antiplaquetária, embora haja o problema de padronização da 
técnica13. Porém, em trabalhos recentes, essa técnica já não é 
tão recomendada, devido à falta de especificidade (pode ser 
afetada pelo fator de von Willebrand, por exemplo), baixa 
sensibilidade, alta variabilidade devido ao operador, e também 
à formação de cicatriz11.

RISCO DE SANGRAMENTO EM CIRURGIA ORAL

Alguns profissionais suspendem o uso do AAS antes 
de procedimentos cirúrgicos, devido a sua propriedade an-
tiagregante plaquetária, que pode promover maior índice de 
sangramento. Entretanto, essa pausa predispõe os pacientes 
portadores de doenças cardiovasculares a um risco tromboem-
bólico5,7,8. Pesquisas têm evidenciado ocorrências de eventos 
trombóticos graves quando é suspenso o uso do antiagregante 
plaquetário9. Estudos relatam que embora haja um aumento 
no tempo de sangramento, os valores estão dentro dos limites 
normais, não havendo sangramento excessivo trans e pós-
operatório (Figura 1)14.

plaquetas e medicamentos em uso auxiliam na evidenciação 
do risco de sangramento5.

Estudos relatam que procedimentos cirúrgicos orais 
menores podem ser realizados em pacientes em uso de antia-
gregantes e que o sangramento clínico pode ser controlado com 
o uso de meios hemostáticos locais como a compressão com 
gaze, esponjas de fibrina, ácido tranexâmico, suturas e cola 
biológica (Figura 2)5.

Figura 2. Controle do sangramento clínico com uso de hemostáticos 
locais: suturas e cola biológica.

A decisão de continuar ou parar o uso do AAS tem sido 
baseada na avaliação do risco de sangramento individual. Uma 
anamnese minunciosa é pertinente e exames de contagem de 

Figura 1. Exodontia de paciente em uso de terapia antiagregante 
plaquetária com AAS. Observa-se a não ocorrência de sangramento 
excessivo.

Estudos apontaram processos hemorrágicos em pa-
cientes que tinham um sangramento contínuo por mais de 
20 minutos7,14. Dentre os mecanismos de avaliação de risco 
de sangramento foram considerados teste de tempo de san-
gramento7,8,14, teste de agregação plaquetária e contagem de 
plaquetas7. Os pacientes dos estudos faziam uso crônico de 
baixas doses de aspirina (75mg a 100mg/ dia)7. Tais estudos 
constataram que uma baixa dose, utilizada a longo prazo, não 
promove diferença significativa no aumento do sangramento 
em comparação aos pacientes que utilizaram concentrações 
maiores. Porém a dose mais elevada provoca maior efeito sobre 
a agregação plaquetária8.

CONSIDERAÇõES fINAIS

Devido ao aumento crescente na incidência de doenças 
cardiovasculares e dentre as consequências desse processo o 
aumento na utilização de agentes antiplaquetários, o conheci-
mento do mecanismo de ação destas drogas bem como suas 
implicações na odontologia tem um papel relevante, pois pode 
influenciar na prática clínica cotidiana.

A literatura é pobre em estudos clínicos avaliando o 
risco de sangramento em procedimentos invasivos orais em 
pacientes sob terapia antiagregante plaquetária. Até o momento, 
a literatura analisada não mostra a necessidade da interrupção 
da terapia antiagregante plaquetária, quando se trata da mono-
terapia, antes de procedimentos cirúrgicos orais menores, pois, 
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embora ocorra um aumento do sangramento, está dentro dos 
limites considerados normais e pode ser controlado por métodos 
hemostáticos locais. Exceção se faz quando nos deparamos com 
pacientes portadores de disfunções hematológicas, quando a 
interrupção da terapia é recomendada.

A realização de testes para avaliar a função plaquetária 
é útil em pacientes sob terapia antiagregante, pois há grande 
variação individual dessas drogas na agregação plaquetária e 
esses testes permitem uma avaliação do risco de hemorrágico e 
proporcionam um parâmetro para a decisão ou não da interrup-
ção do medicamento, sem expor o paciente a risco trombótico 
desnecessário.

Quando se trata do uso concomitante de aspirina e clo-
pidogrel, devido à inibição sinérgica de diferentes mecanismos 
de hemostasia primária, seria útil, quando possível, a suspen-
são do clopidogrel antes do procedimento cirúrgico, por um 
período de 5 a 7 dias. Contudo, existe uma escassez de estudos 
abordando essa associação terapêutica frente a procedimentos 
cirúrgicos orais.
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Atualmente a qualidade de vida relacionada à saúde tem sido 

muito discutida, principalmente na população portadora de 

doenças cardiovasculares, devido ao grande número de mortes 

e às mudanças no estilo de vida impostas por essas doenças. 

Este estudo teve como objetivo comparar a qualidade de vida 

relacionada à saúde dos sujeitos infartados, com revascula-

rização do miocárdio e em tratamento clínico por meio de 

questionário específico, o Mac New Heart Disease HRQL 

Questionnaire (MacNew) e avaliar a sua consistência interna. 

Foram estudados 50 sujeitos com infarto do miocárdio, sendo 

23 com revascularização do miocárdio e 27 em tratamento 

clínico. Os sujeitos infartados apresentaram alta pontuação 

dos escores nos quatro domínios estudados, indicando menor 

influência da doença sobre a qualidade de vida. Entretanto, 

quando comparadas entre os grupos, as diferenças nos escores 

não foram estatisticamente significantes. A presença dos sin-

tomas, como falta de ar e arritmias, apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes no domínio físico, o qual avalia 

a função física (p = 0,0029 e p = 0,0246 respectivamente). A 

consistência interna do instrumento Mac New indicou confia-

bilidade satisfatória (α>0,80). Portanto, apesar de os sujeitos 

com infarto do miocárdio apresentarem elevada qualidade de 

vida devemos considerar que a presença dos sintomas pode 

limitar as suas atividades cotidianas.
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Currently, the quality of life related to health has been much 

discussed, especially in the population with cardiovascular 

disease, due to the large number of deaths and changes in 

lifestyle imposed by these diseases. This study has the ob-

jective to compare quality of life related to health of subjects 

with myocardial infarction, coronary artery bypass grafting 

and medical therapy through a specific questionnaire, the Mac 

New Heart Disease HRQL questionnaire (MacNew) and to 

evaluate its internal consistency. We studied 50 subjects with 

myocardial infarction, 23 with coronary artery bypass grafting 

and 27 during medical therapy. Subjects with myocardial 

infarction showed those higher scores in the four domains 

studied, indicating less impact of disease on quality of life. 

However, when compared between groups, the differences in 

the scores were not statistically significant. The presence of 

symptoms such as shortness of breath and arrhythmias, showed 

significant differences in the physical domain (p= 0.0029 and 

0.0246 respectively), which assesses physical function. The 

internal consistency of Mac New instrument was high, indi-

cating satisfactory reliability (α >0,80).  Therefore, in spite 

of subjects with myocardial infarction present high quality of 

life, we must take into consideration that the symptoms may 

limit their daily life activities. 
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Na atualidade, observa-se uma preocupação na comu-
nidade científica em identificar os determinantes da 
qualidade de vida relacionada à saúde, especialmente 

em situações de doenças cardiovasculares, que busquem avaliar 
as implicações da doença no estilo de vida e principalmente 
quantificar a percepção do paciente em relação ao seu estado 
de saúde antes e após o tratamento1. Dentre as doenças cardio-
vasculares, a doença arterial coronariana tem recebido maior 
atenção dos profissionais de saúde nas últimas décadas, devido 
às altas taxas de morbimortalidade, não só na população idosa, 
como também em adultos jovens em idade produtiva2.

Na literatura há evidências de que, após a ocorrência 
de um evento isquêmico, a vida da pessoa dificilmente será a 
mesma, ocorrendo mudanças nos hábitos e estilo de vida que 
se refletem não somente nos aspectos físicos, como também 
nos aspectos social, mental e psicológico3.

Especificamente para pacientes com infarto do mio-
cárdio e angina, tem sido observada pior qualidade de vida 
quando comparados a outras populações e, principalmente, em 
relação à gravidade das condições clínicas4. Foram encontradas 
associações altamente significantes entre a qualidade de vida 
relacionada à saúde e as medidas específicas em estudos com 
pacientes portadores de infarto do miocárdio5. Estudo anterior 
demonstrou mudanças nos escores de qualidade de vida após a 
reabilitação cardíaca, reforçando a importância da utilização de 
medidas específicas que avaliem percepção do paciente quanto 
às suas limitações físicas e sociais3. Assim sendo, uma das 
principais metas no tratamento da doença arterial coronariana 
é melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade, além do 
alívio dos sintomas.

Entretanto, observam-se poucas investigações que uti-
lizam instrumentos específicos para medir a qualidade de vida 
relacionada à saúde de pacientes com infarto do miocárdio. Se 
considerada a literatura latino-americana, esse número é ainda 
mais restrito.

Dentre os instrumentos de qualidade de vida relacionada 
à saúde, o instrumento Mac New Heart Disease HRQL Ques-
tonnaire (MacNew) é específico para pacientes portadores de 
infarto do miocárdio e apresentou propriedades psicométricas 
confiáveis e válidas em estudos com pacientes com infarto do 
miocárdio, insuficiência cardíaca, doença isquêmica e angina1,6. 

A análise das propriedades psicométricas de um instrumento é 
vital para a avaliação de sua confiabilidade e das dimensões da 
qualidade de vida relacionada à saúde em grupos específicos7.

Diante do exposto e considerando que o instrumento 
MacNew já foi submetido ao processo de adaptação cultural 
para a língua portuguesa do Brasil8, pretende-se, nesse estudo: 
1. comparar a qualidade de vida entre os pacientes infartados e 
aqueles submetidos à cirurgia de revascularização do miocár-
dio, 2. relacionar os sintomas apresentados com os escores de 
qualidade de vida relacionada à saúde e, 3. avaliar a consistência 
interna do instrumento de medida.

MéTODO

Este é um estudo descritivo e exploratório, realizado no 
ambulatório de cardiologia do Conjunto Hospitalar de Soro-
caba e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo 
177/2006, da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS/PUC-
SP).

Os sujeitos deste estudo foram adultos com idade igual 
ou superior 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico 
médico de infarto do miocárdio com e sem revascularização, 
em seguimento ambulatorial há pelo menos seis meses, que 
apresentaram capacidade de compreensão e comunicação, 
e que concordaram em participar do estudo, oficializando a 
concordância por meio do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

O tamanho da amostra foi determinado pela análise 
estatística empregando valor de α = 0,05 e um poder do teste 
de 0,90. Foi estimado um valor mínimo de 22 sujeitos, tanto 
para o grupo de sujeitos revascularizados como para o grupo 
em tratamento clínico. Dessa forma, foram arrolados para este 
estudo 23 sujeitos com revascularização do miocárdio e 27 
sujeitos em tratamento clínico.

A coleta de dados foi realizada no período de agosto 
a novembro de 2007, com registro dos dados existentes no 
prontuário quanto a: etiologia, tempo de diagnóstico, re-
vascularização do miocárdio, número de hospitalizações e 
existência de comorbidades, entrevista estruturada guiada por 
dois instrumentos com informações referentes à caracterização 
sociodemográfica e clínica dos sujeitos e o MacNew Heart 
Disease HRQL Questionnaire (MacNew), versão brasileira 
adaptada8. Este instrumento, anteriormente conhecido como 
Quality of Life after Myocardial Infarction (QLMI), consiste 
de 27 itens que avaliam a qualidade de vida em três domínios: 
o emocional, o físico e o social, podendo um mesmo item 
fazer parte de mais de um domínio. Cada item é composto por 
uma escala de resposta tipo Likert com escores que variam 1 
a 7 pontos. Escores mais altos indicam melhor qualidade de 
vida. Os escores dos domínios são calculados pela média de 
respostas dos itens de cada domínio a média dos 27 itens forma 
o escore global.

Para análise dos dados foram utilizadas distribuição de 
frequência, média e desvio padrão. A confiabilidade do ins-
trumento MacNew foi avaliada por meio do alfa de Cronbach, 
considerando como critério satisfatório α > 0,709. Para analisar 
os escores do instrumento em relação aos sintomas foi usado o 
teste de Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado para 
os testes estatísticos foi 5%, ou seja, p ≤ 0,05.

RESULTADOS

Caracterização sociodemográfica e clínica
Os cinquenta sujeitos deste estudo foram divididos em 

dois grupos. O grupo Revascularização do Miocárdio (RM) foi 
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composto por 27 (54%) sujeitos e o grupo Tratamento clínico 
(TC) foi composto por 23 (46%) sujeitos. As características 
sociodemográficas dos grupos estão descritas na Tabela 1.

Confiabilidade do instrumento
Os valores de alfa de Cronbach para o McNew foram 

acima de 0,80 em todos os domínios10,11. Os valores do alfa de 
Cronbach encontrados neste estudo e em outros estão descritos 
na Tabela 4.

Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas 
dos sujeitos. Sorocaba, 2007.

Características
revascularização 
miocárdio (rm) 

(n=23)

Tratamento 
clínico (TC) 

(n=27)

Perfil demográfico

Idade (anos) 61 ± 9,4 63 ± 9,3

Sexo (%)

Feminino 34,8 33,3

Masculino 65,2 66,7

Raça (%)

Branca 86,7 81,5

Não branca 13,3 18,5

Perfil Clínico

Hipertensão arterial (%) 65,0 85,0

Diabete melito (%) 60,0 41,0

Dislipidemia (%) 48,0 59,0

Obesidade (%) 22,0 23,0

Tabagismo (%)

Pregresso 60,0 33,0

Atual 4,0 37,0

n: número de sujeitos

A maioria dos sujeitos estudados era casada (82,6%), 
com escolaridade média de de cinco anos e renda familiar de 
dois salários mínimos. Quanto ao vínculo empregatício, mais 
da metade dos dois grupos (80,8%) era inativa (aposentadoria 
compulsória ou por invalidez, auxílio-doença ou desemprega-
do), 4,3% eram ativos e 14,9%, do lar. Dos sujeitos inativos, 
87,1% eram do grupo RM e 81,4% do grupo TC, embora esta 
diferença não tenha sido estatísticamente significante. Em 
relação ao tabagismo, 34% dos sujeitos com RM e 29% dos 
sujeitos em TC referiram que nunca fumaram.

Os sintomas apresentados pelos sujeitos, no último mês, 
estão descritos na Tabela 2. Nota-se que um mesmo paciente 
apresentou mais de um sintoma concomitantemente.

Qualidade de vida relacionada à saúde
A pontuação dos escores de cada domínio na avaliação 

da qualidade de vida relacionada à saúde, neste estudo e em 
outras investigações que utilizaram o mesmo instrumento, está 
descrita na Tabela 3. O domínio emocional apresentou a maior 
média de pontuação, seguido pelo domínio físico, escore global 
e domínio social. Entretanto, quando comparados, os grupos 
não apresentaram diferença estatisticamente significante entre 
eles (p >0,05).

Tabela 2 – Sintomas apresentados no último mês dos 
sujeitos. Sorocaba, 2007.

Sintomas
Revascularização 
Miocárdio (RM) 

(n=23)

Tratamento clínico 
(TC) (n=27)

Dor no peito (%) 39 33

Falta de ar (%) 34 33

Arritmias (%) 26 29

Síncope (%) - 4

n: número de sujeitos

Tabela 3 - média dos escores dos domínios mcnew obti-
dos neste estudo e em outras pesquisas. Sorocaba, 2007.

Domínios Neste estudo
Dixon et 
al. (2002)

(6)*

Höfer et 
al. (2006)

(3)†

Nakajima 
(2006)(2)‡

RM TC

Físico 5,84 5,74 4,79 4,63 4,9

Emocional 5,90 5,79 5,04 4,99 4,9

Social 5,60 5,62 5,17 4,85 4,7

Escore 
Global

5,78 5,72 4,98 4,80 4,9

P > 0,05 deste estudo
RM=revascularização do miocárdio; TC= tratamento clínico
* sujeitos com IM em tratamento clínico
† sujeitos com IM tratados cirúrgicamente
‡ sujeitos com IM com ou sem RV

Tabela 4 – Valores do coeficiente alfa de Cronbach do 
macnew obtidos neste estudo e em outras pesquisas. 
Sorocaba, 2007.
Domínios do 

Mac New
Neste 
estudo

Cuixart et 
al. 2000 (10)

De Gucht et 
al. 2004 (11)

Nakajima 
2006(2)

Físico 0,83 0,88 0,86 – 0,91 0,88

Emocional 0,85 0,85 0,91 – 0,92 0,87

Social 0,80 0,83 0,78 – 0,84 0,87

Global 0,89 NA 0,92 – 0,95 0,92

NA: não disponível
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DISCUSSÃO

O predomínio do sexo masculino e a média de idade em 
torno de 60 anos foram semelhantes aos estudos que utilizaram 
o instrumento MacNew para avaliar a qualidade de vida em 
pacientes com infarto do miocárdio2,3,7. A cada década de vida, 
a incidência das doenças cardiovasculares em adultos dobra12. 
Associado a isso, a expectativa de vida diminui à medida que 
aumentam a exposição aos fatores de risco e as manifestações 
clínicas da doença.

Os pacientes que passaram pela cirurgia de revascula-
rização do miocárdio e aqueles em tratamento clínico apresen-
taram redução nas atividades de trabalho, aposentando-se por 
invalidez. Isso demonstra a dificuldade de retornar ao trabalho 
após um evento cardíaco, agravada com a baixa escolaridade, 
a menor qualificação profissional e a idade avançada. Dados 
semelhantes a esse estudo podem ser observados em outros, 
no qual o sujeito é retirado precocemente da vida produtiva 
trazendo, assim, o impacto das doenças coronárias sobre a 
sociedade2,13. Grande parte dos sujeitos que não retornam ao 
trabalho desejam trabalhar, porém encontram dificuldades 
para encontrar emprego, seja pela idade, pelo preconceito 
ou por questões ligadas à previdência social, sendo esta uma 
condição difícil de alterar14. Um estudo revelou que pacientes 
pós-cirurgia valvar tornaram-se trabalhadores por conta própria 
e/ou assalariados sem carteira de trabalho como possibilidade 
de garantir o sustento e a sobrevivência do da família15. Além 
disso, a inatividade profissional forçada aos sujeitos que se 
sentem aptos para o trabalho constitui importante agravo à 
sua qualidade de vida, demonstrado pela menor pontuação 
da medida de qualidade de vida13. Por outro lado, um estudo 
realizado em pacientes da mesma faixa etária submetidos à 
revascularização demonstrou retorno precoce ao trabalho16. 
Uma forma de minimizar essa condição é a instituição de 
programas de reabilitação cardiovascular cujas intervenções 
melhoram a vida produtiva. No entanto, um estudo publicado 
em 2009 informou que a maioria dos programas se localiza na 
capital paulista, dificultando o acesso àqueles que residem em 
outros municípios17.

Em relação às comorbidades, entre os RM a maior 
incidência foi o diabete melito, seguido de hipertensão arte-
rial e dislipidemia; enquanto entre os aqueles em TC a maior 
incidência foi de hipertensão arterial seguido da dislipidemia e 
diabete melito. No entanto, a literatura não relata estudos que 
comparem esses dois grupos. Estudo anterior demonstrou que, 
em sujeitos com infarto do miocárdio, as comorbidades com 
maiores incidências foram a hipertensão (39,2%) e o diabete 
melito (23,5%)18. Quanto ao tabagismo, a maioria dos sujeitos 
dos dois grupos fumou anteriormente (RM=60% e TC=48%). 
Os não fumantes (RM=34% e TC=29%) foram considerados 
como fumantes passivos, ou seja, inalavam constantemente a 
fumaça de outros fumantes, aumentando assim a exposição ao 
risco do tabagismo em relação ao desenvolvimento da doença 
arterial coronariana. Esses dados mostram que os fatores de 
risco para as doenças cardiovasculares mantêm-se semelhantes 

nas diversas populações estudadas. Além disso, sugerem que as 
mudanças no estilo de vida poderiam reduzir potencialmente 
o risco de infarto agudo do miocárdio, com consequente dimi-
nuição da mortalidade.

Neste estudo, observou-se uma pontuação média dos 
escores de qualidade de vida relacionada à saúde alta, nos quatro 
domínios para ambos os grupos. Entretanto, o domínio emo-
cional que avalia questões relacionadas à frustração, confiança, 
desgaste, felicidade, tristeza, atividades sociais, autoconfiança 
e medo apresentou média melhor do que os demais domínios, 
demonstrando que neste domínio a qualidade de vida parece 
não estar afetada. Ao compararmos as médias dos escores nos 
domínios físico, emocional, social e escore global do MacNew, 
observou-se pequena diferença entre os dois grupos de sujeitos. 
Contudo, as diferenças não foram estatisticamente significantes. 
Os sujeitos RM apresentaram média dos escores de qualidade 
de vida um pouco mais elevada do que aqueles em TC (exceto 
no domínio social). A explicação para este achado pode estar 
relacionada ao sucesso do tratamento cirúrgico sentido pelos 
pacientes revascularizados que pode ser interpretado como um 
impacto positivo em suas vidas e proporcionar uma sensação 
de cura da doença. Anteriormente ao tratamento cirúrgico, 
o paciente sofre pelo medo constante da morte, sobretudo 
pelas mudanças de hábitos necessárias para a prevenção de 
novo episódio da doença. Estas mudanças assumem caráter 
restritivo quase que impreterivelmente. Apesar da cirurgia 
não ser curativa, observa-se que uma mudança no estilo de 
vida: a prática de exercícios físicos e o uso de medicamentos 
controlam a progressão da doença coronariana19. Desse modo, 
a modificação de comportamentos não saudáveis presentes 
no estilo de vida pode prevenir as recorrências e melhorar o 
prognóstico da doença. Ademais, com a revascularização do 
miocárdio, observa-se maior capacidade funcional, diminuição 
dos sintomas e, consequentemente, melhor convivência com 
esta afecção20. Além disso, as alterações emocionais associadas 
à insegurança e ao medo de um novo evento, que poderiam 
estar presentes, foram minimizadas com o tratamento cirúrgico. 
No entanto, a cirurgia cardíaca é frequentemente associada a 
sentimentos de ansiedade, incertezas e medo, cuja influência 
na evolução clínica do paciente não foi ainda suficientemente 
explorada21.

Semelhante aos nossos resultados, estudos demons-
traram que pacientes cardíacos com intervenção cirúrgica 
apresentaram escores mais elevados do que aqueles sem a 
intervenção3,20,22. Embora os pacientes cirúrgicos fossem os 
mais comprometidos em sua qualidade de vida, a cirurgia pro-
porcionou incremento significativo de qualidade. Outro estudo, 
que avaliou os pacientes com infarto do miocárdio antes e após 
a intervenção cirúrgica, revelou correlação significativa entre 
o tratamento cirúrgico e o domínio emocional sugerindo que 
intervenções com equipes multidisciplinares possam ter con-
tribuído para a melhora da qualidade de vida23. Outros estudos 
demonstraram altos escores de qualidade de vida em pacientes 
com infarto do miocárdio2,3,6.
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A coronariopatia exerce fortes impactos físicos, emocio-
nais e sociais, comprometendo a qualidade de vida, Entretanto, 
após a implementação de procedimentos terapêuticos há a 
possibilidade de o paciente compreender a situação vivenciada 
e adaptar-se a eventuais limites e alterações no seu estilo de 
vida, além de obter melhora nas condições físicas e emocio-
nais22. A vivência clínica tem mostrado que, após o infarto do 
miocárdio, a vida da pessoa dificilmente será a mesma14. De 
fato, a presença desse evento coloca o indivíduo mais próximo 
da morte e impõe uma reavaliação da sua existência, dos seus 
valores e de sua maneira de ser e viver.

Alguns autores revelaram que as mulheres têm pior 
qualidade de vida após um evento coronariano quando 
comparadas aos homens, com maior prejuízo na capacidade 
funcional e aspectos emocionais13,22. Neste estudo, apesar de 
a maioria dos sujeitos ser homens, não se observou diferença 
estatisticamente significante na qualidade de vida entre estes e 
as mulheres. Esse resultado corrobora estudo anterior24, o qual 
demonstrou diferença não significante nos escores qualidade de 
vida entre gêneros. Outras variáveis demográficas como idade, 
escolaridade e renda familiar não influenciaram na medida de 
qualidade de vida de ambos os grupos.

No presente estudo, observou-se que a presença dos sin-
tomas influenciou as medidas de qualidade de vida. A falta de ar 
apresentou diferença significante entre os dois grupos nos domí-
nios físico e social (p valor = 0,0029 e 0,0393, respectivamente) 
e a presença de arritmias apresentou diferença significante no 
domínio físico (p valor = 0,0246). De fato, o domínio físico que 
avalia principalmente as funções relacionadas à função física 
como dor no peito, dor nas pernas, tonturas, limitação quanto 
aos exercícios, restrição física e relações sexuais, revelou que 
esses sintomas interferem nas atividades diárias e sociais dos 
pacientes. Estudo anterior demonstrou que os aspectos físicos, 
na avaliação inicial, eram muito prejudicados pelos sintomas 
limitantes da coronariopatia como cansaço, dor no peito e 
dispneia que, após as intervenções, melhoraram, restituindo a 
possibilidade de uma vida com maior qualidade do ponto de 
vista físico13,22. Desse modo, podemos afirmar que a presença 
de sintomas pode limitar as atividades cotidianas dos pacientes, 
e consequentemente influenciar a sua qualidade de vida.

A consistência interna entre os itens do MacNew foi 
alta, indicando confiabilidade satisfatória desse instrumento. 
Os valores de alfa de Cronbach estiveram acima de 0,80 em 
todos os domínios. Estes dados são semelhantes aos de estudos 
anteriores que apresentaram alfa acima de 0,782,10,11. A confiabi-
lidade consiste em determinar se uma escala ou medida produz 
resultados consistentes e reproduzíveis5. Portanto, o MacNew 
mostrou ser um instrumento confiável quando aplicado nesta 
população.

CONCLUSÃO

A qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes 
após infarto do miocárdio com RM e em TC apresentou escores 
elevados e que indicam melhor qualidade de vida. Além disso, 

a média dos escores no domínio emocional foi mais alta do que 
nos outros domínios para ambos os grupos, demonstrando que 
a qualidade de vida dos pacientes, neste domínio, está menos 
afetada Apesar disso, observou-se que a presença dos sintomas 
como: a falta de ar e as arritmias influenciaram os escores nos 
domínios físico e social nos grupos de RM e TC. Portanto, deve-
mos compreender que a presença desses sintomas pode limitar 
as atividades cotidianas dos sujeitos e, assim, justificar o fato de 
apresentarem dificuldade de retornar ao trabalho e aposentarem 
mais cedo. Esse resultado é importante para a implantação de 
programas de reabilitação com intervenções multidisciplinares 
que considerem os efeitos dessas variáveis sobre a qualidade 
de vida dos pacientes com infarto do miocárdio.
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O Brasil desponta como um país cuja população encontra-se 

em rápido processo de envelhecimento e as pesquisas na área 

demográfica estimam que, em 20 anos, será o sexto país no 

mundo com o maior número de pessoas idosas. Os diversos 

entendimentos sobre o que é ser velho embasam o surgimento 

de uma nova visão da condição do idoso, exercendo influência 

nas políticas públicas destinadas a esta população. A Organi-

zação Mundial de Saúde aponta que nem sempre o fenômeno 

do envelhecimento vem acompanhado de qualidade. Em caso 

de adoecimento, a política de saúde atual busca envolver a 

família no tratamento destes doentes. Objetivou-se, com esse 

trabalho, demonstrar a importância da família no tratamento 

do paciente idoso hospitalizado, identificando-se os principais 

fatores que impediram as famílias de ficarem como acompa-

nhante. Buscou-se apreender, na dinâmica familiar interna e 

externa, as causas dessa desatenção. A pesquisa foi realizada 

com quatro idosos e três familiares dos pacientes que estiveram 

internados na Santa Casa de Franca/SP, adotando-se a metodo-

logia qualitativa e o método dialético. As entrevistas possuíam 

roteiro norteador e foram gravadas. Para análise dos dados foi 

utilizado o critério de seleção semântica, que agrupa falas com 

significados semelhantes. Neste estudo, foi possível apreender 

a problemática do idoso num contexto mais amplo, compre-

endendo que as modificações ocorridas na estrutura social, 

como as transformações no mundo do trabalho, inseridas no 

âmbito do capitalismo, possuem reflexo nas relações familiares 

e na atenção destinada ao idoso doente, trazendo elementos 

de contribuição para o enfrentamento da questão em pauta.

edvanIlza FerreIra de souza1

A IMPORTâNCIA DA fAMíLIA NO TRATAMENTO DO IDOSO hOSPITALIzADO
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Brazil rises as a country whose population comes across a fast 

process of aging and the research in demographics estimates 

that, in 20 years from now, it will be the sixth country in the 

world in number of elderly people. Diverse understandings 

about what means to be old are the foundation of an emer-

ging new view about the elderly condition, influencing this 

population’s Public Politics. World Health Organization 

(WHO/OMS) points that the process of aging doesn’t neces-

sarily come along with quality. In case of illness, the current 

health politics seeks the involvement of the family in the pa-

tients´ treatment. The aim of this work is to demonstrate the 

importance of the family in the hospitalized elderly patients´ 

treatment, identifying the major factors that stop family to keep 

up with them, apprehending the internal and external family 

dynamics of this carelessness. Four elderly and three family 

members, inpatients of Santa Casa/ Franca – SP were subject 

of this study, which adopted qualitative methodology and dia-

lectic method. The interviews were recorded and had a guided 

script. For data analysis it was used the semantic assortment 

criteria, which assembles speeches with similar meanings. In 

this study we could apprehend the elderly problematic in a bro-

ader context, understanding that the modifications in the social 

structure, like the transformations in the capitalist work area, 

reflect on family relations and on the elderly ill care, bringing 

contribution elements to cope with this issue.  
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S
egundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)¹, o censo de 2000 registrou no 
Brasil mais de 14 milhões de pessoas com 60 anos 

ou mais de idade vivendo na área urbana, em domicílios 
unipessoais, sendo 67% do gênero feminino. Pesquisas 
demonstram que a feminilização do envelhecimento 
acarreta implicações, pois, para as mulheres, entrar numa 
relação conjugal após a viuvez ou depois de uma sepa-
ração é ainda mais difícil do que para o homem, devido 
a resquícios moralistas e conservadores. Assim, pode-se 
dizer que o problema da velhice no Brasil não se encontra 
somente no contingente de idosos, mas no tipo de enve-
lhecimento que se está vivenciando e que é afetado por 
mazelas sociais, que podem acentuar a parcela de idosos 
doentes e dependentes. Isto preocupa a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), pois o desafio hoje é fazer com 
que o envelhecimento em países em desenvolvimento 
seja digno e de qualidade, o que só será alcançado com 
políticas eficientes no combate à pobreza, o que implica 
na revisão da estrutura social. Esta pesquisa foi realizada 
na Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca/São 
Paulo, onde se pode constatar que muitos idosos, durante 
o período de internação, encontravam-se em completa 
desatenção por parte da família. Sem o apoio desta e 
sem o correto tratamento da doença, deixado a desejar 
por parte do poder público, que nem sempre fornece os 
meios necessários, tais como medicamentos, alimentos, 
equipamentos de fisioterapia, dentre outros, para a rea-
bilitação e recuperação do doente, a doença se agravava, 
tornando a internação mais prolongada. Percebeu-se que 
a falta da família também se constituía em um problema 
no momento da alta, pois sem ela para ajudar o doente 
a buscar na rede social o tratamento necessário, muitos 
eram mandados para instituições para se recuperar, outros 
saíam com alta sem ninguém para ampará-los. Eles mes-
mos assinavam seu termo de responsabilidade, sendo que 
dali a poucos dias estavam sendo internados novamente, 
em estado agravado. O estudo teve por objetivo trazer ele-
mentos que propiciassem a reflexão sobre a importância 
da família no tratamento do paciente idoso hospitalizado, 
além de identificar se a desatenção da família acarreta 
prejuízo no processo de recuperação do doente. Entende-
se que este contexto inclui ainda conhecer a relação entre 
a disponibilidade da família em prestar esse cuidado e a 
necessidade do idoso em ser cuidado, considerando os 
aspectos psicológicos, sociais, políticos e econômicos. O 
que vem sendo divulgado pela mídia é que os programas 
de atendimento realizados nos hospitais, principalmente 

naqueles que são conveniados com o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são atendimentos desumanizados que não 
englobam os familiares nesse processo de tratamento, 
embora essa seja a proposta da nova política de saúde. 
A não inclusão da família neste processo não decorre do 
desconhecimento por parte dos profissionais que atuam 
na área, a respeito de sua importância no tratamento do 
paciente, mas principalmente pela falta de um ambiente 
preparado e uma estrutura adequada para atender às fa-
mílias. Geralmente, as instituições hospitalares não são 
preparadas para receber a família, ou seja, não possuem 
espaço físico e pessoal suficientemente capacitado para 
garantir informações e acomodações dignas. De certa 
forma, o que a mídia está divulgando não é completa-
mente exagerado. Mas, pelo que foi observado ao longo 
da pesquisa, os hospitais estão buscando envolver a fa-
mília, principalmente no tratamento de idosos e crianças, 
porém o que não está sendo levado em consideração são 
as reais condições desta em exercer sua função. Quando 
a instituição solicita o apoio da família em relação aos 
cuidados com o idoso hospitalizado, encontra dificuldades 
para envolvê-la nesse tratamento. Diante dessa realidade, 
buscou-se realizar um trabalho que propiciasse demons-
trar a importância da família no tratamento e no processo 
de cura do paciente idoso hospitalizado. Consideraram-
se todos esses aspectos para poder identificar quais os 
principais fatores que impedem a família de acompanhar 
o paciente durante a internação, de forma a constatar se 
isso acarreta prejuízo para a recuperação dos mesmos e, 
assim, verificar como eles compensam a sua ausência.

METODOLOGIA

A metodologia adotada foi a qualitativa, que tra-
balha com o universo de significados, motivos, crenças, 
valores, fenômenos e atitudes que não podem ser reduzi-
dos à operacionalização de variáveis². Esta pesquisa foi 
realizada no período de fevereiro a novembro de 2006 
com quatro idosos e três familiares dos pacientes que esti-
veram internados na Fundação Civil Casa de Misericórdia 
de Franca (Santa Casa)/SP. Os dados foram coletados 
por meio de visitas domiciliares; as entrevistas foram 
gravadas e possuíam um roteiro norteador. Para análise 
dos dados foi utilizado o critério de seleção semântica, 
por agrupamento das falas com significados semelhantes, 
por meio do método dialético. A análise dos dados foi 
construída em dois momentos: primeiro buscou-se fazer 
o estudo da visão do idoso em relação às seguintes va-
riáveis: a internação, a falta de acompanhante, a relação 
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com a família, o significado da família no tratamento e 
a relação com a comunidade. Antes de demonstrar tais 
variáveis apresentou-se de forma analítica a composição 
das famílias pesquisadas. Posteriormente, fez-se a análise 
de como as famílias se manifestam em relação às variá-
veis: direito do idoso a ter acompanhante, significado da 
família no tratamento e principais fatores que as impediu 
de realizar o acompanhamento. Nas considerações finais 
intercalaram-se as análises com contraponto entre o que 
pensa o idoso e como reage a família. Ressaltamos que a 
pesquisa obedeceu aos princípios éticos: os sujeitos foram 
esclarecidos quanto ao objetivo do estudo, garantindo o 
sigilo e anonimato de suas identidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto à composição familiar, observamos que a 
família nuclear já não é o único modelo encontrado. 
Existem desde uniões de casais do mesmo sexo: “meu 
irmão, eu e o amante dele”, formadas por diversas ge-
rações vivendo no mesmo domicílio como: “Dentro da 
casa da minha mãe está ela, meu pai, minha irmã, a 
filha da minha irmã que tem 18 anos, um pequeninho 
que tem 2 anos, e outro de 13” e até aqueles que não 
lhes restasse quase nenhum parente: “Já perdi mãe, pai, 
tinha uma irmã que morreu, todo mundo. O período 
de internação foi considerado uma viagem sem volta, pois 
só ocorrerá quando o doente estiver à beira da morte: “eu 
nunca tinha internado antes, pensei: Ih agora vou 
morrer mesmo”. Verificou-se que a ideia do hospital 
ainda está relacionada ao lugar para onde são mandadas 
pessoas doentes e pobres, cuja gravidade da situação lhes 
apresenta a internação como último recurso. A falta de 
familiaridade com o tratamento médico preventivo leva 
o idoso a achar que o médico é aquele que, antes de pro-
mover a cura da doença, mata as pessoas: “eu demorei 
de tratar porque tinha medo de ir ao médico, achava 
que os médicos iam me matar”. Esta fala demonstra 
que a eficiência da medicina ainda é questionada por 
muitos idosos, pois eles são de uma época em que a ine-
xistência de serviços médicos públicos como direito era 
suprida, ou pelo menos amenizada, por tratamentos al-
ternativos e a cura da doença se dava por meio de infusões 
receitadas por curandeiros e farmacêuticos, sendo que o 
doente só conseguia o atendimento médico quando já 
estava à beira da morte. No que se refere a falta de acom-
panhante durante a internação, nenhum dos idosos pes-
quisados demonstrou culpar a família por não ter ficado 
com ele, pelo contrário, existiram afirmações de que a 

família fez o que pode: “... essa mulher é uma santa, 
mesmo doente ia me visitar, me ajudava muito, ela 
faz hemodiálise, ela saía da hemodiálise, vinha cor-
rendo me visitar e ainda lavar roupa, fazer almoço, 
me ajudava muito, o que ela pôde, ela fez”. Esta fala 
pode ser analisada de acordo com a visão de que nem 
sempre a família deixa de oferecer o acompanhamento 
por questões referentes à sua vontade, pois estamos dian-
te de uma insuficiência familiar, por impossibilidade fí-
sica de seus membros prestarem assistência necessária a 
seus idosos ou dependentes³. Os entrevistados demons-
traram que quando eram visitados seja pela família, 
amigo ou mesmo por profissional do serviço social, se 
sentiam bem porque lhes dava maior segurança e também 
porque se sentiam importantes: “Sentia bem demais, 
porque ela ia lá procurava por mim, nós tava em seis 
lá dentro, ela chegava e procurava como é que eu tava, 
ela pedia pra vê a cirurgia, eu mostrava pra ela, eu 
ficava muito satisfeito”. Quando o idoso se encontra em 
completo abandono por parte da família, a presença e 
intervenção do assistente social no hospital adquire para 
estas pessoas valor incalculável. E não é apenas uma 
questão de falta de conhecimento de que são profissionais 
que estão apenas realizando o seu trabalho, mas o simples 
fato de estes profissionais terem se interessado pela situ-
ação social faz com que fiquem agradecidos e se sintam 
bem. Foi o que relatou este entrevistado: “eu ainda 
quero voltar lá pra ela vê que eu fiquei bom”. A boa 
ou má relação estabelecida entre o idoso com a sua fa-
mília foi constatada como o diferencial na atenção des-
pendida por esta no momento da internação, de forma 
que, para aqueles cujos vínculos estavam fortemente 
estabelecidos, a falta de acompanhante durante a hospi-
talização não aconteceu nem foi interpretada pelo idoso 
como desatenção da família, os pacientes mostraram-se 
compreensivos e até solidários com o fato, como se ve-
rifica nessa fala: “Foi o bastante, todo mundo é bom 
pra mim”. Isso pode ser explicado, dentre outros fatores, 
porque mesmo que essa família não tenha podido acom-
panhar permanentemente o idoso no hospital, não signi-
fica que tenha acontecido o abandono, pois o idoso sentia 
que havia interesse da sua parte pelo seu tratamento e as 
visitas realizadas por ela expressavam essa atenção. As 
causas do enfraquecimento dos vínculos se manifestam 
em uma realidade cujos problemas sociais, como falta de 
emprego, deslocamento de membros para outras regiões 
em busca de melhores condições de vida, diminuição do 
tamanho da família associado ao isolamento em relação 



32Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2011

Souza EF/A importância da família no tratamento do idoso hospitalizado
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1 Supl A):29-34

ao sistema de parentesco, separação entre pais e filhos 
por motivo de briga de casais, alcoolismo ou outros pro-
blemas, se apresentam como motivadores na desconstru-
ção da família enquanto rede de proteção. Mesmo os 
idosos que demonstraram maior ressentimento em relação 
ao tempo despendido pela família no seu acompanha-
mento durante a hospitalização deixaram indícios de que, 
ainda que os familiares sejam pouco presentes, são im-
portantes, até para buscar na comunidade os serviços que 
elas não conseguem oferecer. A família continua sendo 
considerada a melhor rede de proteção para garantia e 
sobrevivência de seus membros. Contudo, tal tarefa não 
cabe só a elas: é dever do Estado garantir meios para que 
elas possam realizar seu papel, e cabe à comunidade 
estar presente quando acontecem impedimentos. Para 
aqueles idosos cuja família se ausentou completamente 
de suas vidas, os serviços públicos acabam sendo a alter-
nativa encontrada, principalmente aqueles serviços que 
possuem assistentes sociais, devido ao fato de o serviço 
social constituir exercício de profissão que trabalha tam-
bém as relações intrafamiliares. Para as famílias pesqui-
sadas, o direito do idoso a ter acompanhante permanen-
temente durante o período de hospitalização não era 
novidade, contudo, não dispuseram de nenhum membro 
para tal tarefa. Os motivos para isso foram diversos, 
entretanto não relacionados ao fato de não acharem im-
portante ficar com o idoso nesse momento: “Se eu pu-
desse, eu ficava lá dia e noite”; “Não pousava; eu saía 
da hemodiálise e ia pra lá, ele podia ter acompanhan-
te por causa da idade, mas todo mundo trabalhando, 
eu não podia ficar lá”. As famílias entrevistadas decla-
raram que sabiam que estavam violando um direito, 
porém não tiveram alternativas. Elas demonstraram pre-
ocupação por não terem estado presentes durante a hos-
pitalização, pois consideraram que a sua presença possui 
significado bastante expressivo para a recuperação do 
idoso. Para muitas pessoas, deparar-se com um membro 
da família doente e precisando de atenção pode causar 
transtorno, tanto por não saberem lidar com a doença, 
como por saberem que hoje em dia faltar ao serviço não 
é muito tranquilo e aceito pelos empregadores. Isso acar-
reta, sem dúvida, motivo de impedimento no cumprimen-
to do dever de prestar ao idoso doente a atenção que seu 
estado requer. O ambiente hospitalar não é um lugar 
qualquer, e pode gerar para as famílias certo receio, fa-
zendo com que se crie em torno dele até mesmo aversão, 
principalmente se for um hospital que trata de doenças 
específicas como doenças mentais, câncer, etc. Ao se 

depararem diante da necessidade de ficarem permanen-
temente em suas dependências acompanhando um doen-
te, muitas famílias, mesmo tendo tempo para realizar tal 
tarefa, podem acabar se recusando a fazê-la: “Ah, é bom! 
apesar de que o ambiente não é... ninguém gosta de 
lá. Ninguém gosta de ir lá, ver doença, ah, não! Melhor 
a gente ter o convívio em casa, não dentro de uma 
clínica”. Essa fala confirma o que vários autores defen-
dem, que o melhor lugar para o paciente idoso é junto de 
sua família, conforme foi abordado ao longo deste estu-
do. Contudo, existem situações específicas que perma-
necer no hospital se apresenta como a melhor alternativa 
no tratamento, por toda tecnologia que hoje opera dentro 
dele. E ainda diante da realidade da maioria das famílias, 
em que se verificam situações de vulnerabilidade, mesmo 
que a doença de muitos idosos pudesse ser tratada no 
próprio domicílio com o auxílio de equipamentos médi-
cos, a falta de ambiente familiar organizado e apto a 
operar tais aparelhos e medicamentos, e a falta de dispo-
nibilidade da família para isso, faz com que a internação 
hospitalar se apresente como de fundamental importância. 
A presença da família no tratamento perpassa o período 
de hospitalização do idoso e se intensifica após a sua alta; 
é nesse momento que ela se apresenta como o meio mais 
eficaz para que se consigam os medicamentos e supri-
mentos necessários para sua reabilitação. Tais recursos 
nem sempre são de fácil acesso; via de regra não é. A 
burocracia e a escassez de subsídios que permeiam os 
setores púbicos destinados a esse tipo de serviço muitas 
vezes faz com que a aquisição dos medicamentos, equi-
pamento médico, transporte, dentre outros, se tornem 
verdadeiros obstáculos: “... nossa, desde que saiu do 
hospital até hoje não pegamos ainda, tem que o mé-
dico preencher um formulário, é muita burocracia 
pra pegar o remédio.” Os principais fatores que impe-
diram as famílias de realizar com maior êxito a atenção 
ao idoso durante a hospitalização foram as questões re-
ferentes ao compromisso com o trabalho, contudo, não 
foi o único motivo como se observa nessas falas: “Falta 
de tempo! Fica difícil para quem trabalha fora. Eu 
venho aqui em casa só na hora do almoço, a outra 
irmã minha trabalha bem mais do que eu ainda, no 
M. L. Ela tem menos tempo que eu ainda, ela fica no 
M. L. até de noite...”. A política hospitalar atual retrata 
que o hospital deve estar apto a oferecer todos os recursos 
necessários à cura e reabilitação do doente e deve, antes 
de liberar a alta hospitalar, eliminar a doença ou, no 
mínimo, torná-la suficientemente possível de ser tratada 
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por procedimentos mais simples do que aqueles realiza-
dos nas dependências de um hospital. Para tanto, e mais 
do que nunca, os profissionais de saúde entendem que, 
para proporcionar o bem estar do paciente, deve-se en-
volver a família nesse processo de cura. Contudo, a rea-
lidade estrutural dos hospitais não tem acompanhado essa 
lógica, visto que as dependências físicas da maioria deles 
não comporta a presença da família. Geralmente, quando 
os familiares se dispõem a acompanhar o paciente duran-
te o período de hospitalização, são obrigados a passar o 
tempo todo acomodados em cadeiras desconfortáveis e 
inadequadas para uma estadia de longas horas ou dias. 
Podemos citar ainda que, nas dependências onde ficam 
os adultos, dentre eles os idosos, não há recursos como 
os que já existem na ala destinada às crianças, mesmo em 
relação a coisas mínimas, como uma simples sala de 
estar. Isto reforça a tese de que, ainda que a presença da 
família durante a hospitalização seja um direito garanti-
do aos idosos decorrente da política social e uma neces-
sidade detectada pelos profissionais da saúde, na prática, 
esse direito ainda não se efetivou. Isso pode ser explica-
do, dentre outros fatores, pelo histórico dos hospitais e 
sobre a recente inovação das políticas sociais nessa área. 
As construções dos hospitais são antigas e não previam 
tais medidas.

CONSIDERAÇõES fINAIS

O estudo permitiu identificar o perfil das famílias 
estudadas, constatando-se que, em sua maioria, possuíam 
configuração numerosa, convivendo várias gerações no 
mesmo domicílio, porém elas não puderam disponibili-
zar um membro para ficar com o idoso no hospital. Os 
idosos apresentaram doenças crônicas, sendo frequente 
a reincidência de internação, demonstrando que o trata-
mento preventivo das doenças na nossa sociedade ainda 
é realizado de forma pouco efetiva e seus resultados são 
ínfimos, sendo mais comum o tratamento curativo. Em 
relação à internação, houve uma grande preocupação do 
idoso em relação à morte, principalmente quando ele nun-
ca esteve internado anteriormente. Quanto ao atendimento 
médico hospitalar, ficou constatado que o idoso encontra 
dificuldades para conseguir vagas. Apesar do direito ga-
rantido legalmente, identificamos que são raros os casos 
de idosos que contam com a presença da família durante 
período de hospitalização. Essa é uma situação que en-
contra na própria realidade econômica e social atual as 
causas desse impedimento, visto que o fator de não poder 
se ausentar do serviço apareceu como o principal motivo 

pelo qual a família não acompanhou o idoso no hospital. 
Pelas entrevistas realizadas constatou-se que, na visão do 
idoso, a presença da família durante a hospitalização é 
importante no seu tratamento, principalmente no que se 
refere ao lado emocional: sentir-se amado e protegido. Já 
na visão da família, elas são importantes no tratamento, 
gostariam de fazer mais e até se sentem em algum mo-
mento culpadas por isso. Em relação ao relacionamento 
entre o idoso e a família, identificou-se que, quando os 
vínculos estão fortemente estabelecidos, ainda que exista 
a dificuldade por parte da família para prestar a atenção 
ao idoso, o abandono raramente acontece, e mesmo que 
ela não consiga disponibilizar algum integrante para 
ficar permanentemente como acompanhante, há sempre 
alguém para realizar a visita. Outro aspecto identificado 
refere-se ao fato de que, quando os idosos não contam 
com o apoio da família, buscam alternativa de ajuda na 
comunidade, entre amigos e instituições, principalmente 
as que possuem profissionais de serviço social. Ficou 
constatado que o estatuto do idoso garantiu que o idoso 
tivesse direito ao acompanhamento durante sua interna-
ção, mas ainda não foi decretada nenhuma lei trabalhista 
específica, garantido ao acompanhante não ser demitido 
do emprego por ter faltado várias vezes ao serviço para 
ficar com o idoso, seja em casa ou no hospital. Ainda 
é preciso que o hospital esteja equipado com equipe 
multidisciplinar preparada para oferecer treinamento e 
orientação às famílias e ainda tenha horários de troca 
de acompanhante flexíveis, visto que ficou constatado 
que para as famílias conseguirem acompanhar o idoso 
no hospital sem prejudicar a normalidade de sua vida 
diária precisam se revezar com vários membros do grupo 
familiar. Ficou evidenciado nesse estudo que, para dimi-
nuir as internações dos idosos, é preciso que eles sejam 
bem atendidos e bem tratados antes de adoecerem, e se 
adoecerem é preciso ter a intervenção médica antes de 
a doença se agravar, o que requer um bom atendimento 
preventivo das doenças e uma política pública de saúde 
adequada para atender a demanda. Torna-se necessário 
fazer a observação de que a saúde envolve muito mais que 
ausência de doença, e que os setores da saúde, para rea-
lizarem melhor os seus serviços, devem estar articulados 
com outros setores como o da educação, o do trabalho, 
da economia entre outros.
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