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ESPAÇO ABERTO

PSICOLOGIA

A psicologia em parceria com a cardiologia fetal

A maternidade pode ser pensada como um processo que começa antes mesmo de a mulher se encontrar
efetivamente grávida. A mulher pode desejar tanto a maternidade e tanto tempo antes que se concretize a
gravidez que se considera que, a partir disso, já está desencadeado esse processo. Nesse período há desejos
e medos, conscientes ou inconscientes, relacionados à história de cada gestante, à situação do relacionamento
que originou esse processo e a sua vida atual, tornando o período gestacional uma fase de ambivalências
emocionais para a mulher.

Nota-se frequentemente, durante a gestação, a presença de inúmeras expectativas acerca do bebê – e de
seu significado –, por parte da mulher gestante bem como do pai da criança e de toda a família. Sugestões
sobre o sexo da criança, sobre as características físicas e de personalidade, e sobre o futuro do bebê, ou seja,
todo o sucesso e a perfeição desse novo componente da família, não deixam de ser explorados.

Mas, o que dizer de um processo gestacional em que a mulher e/ou o casal têm a notícia de que o bebê
possui uma cardiopatia?

Desmoronam-se as idealizações e perfeições esperadas, dando lugar às frustrações e inseguranças não
pensadas, não sentidas, não vivenciadas até então. Abre-se mais um campo de estudo para a ciência da
psicologia, no qual há de se tratar a dor! A dor por ter que lidar com a tristeza, com o medo, com a
insegurança, com a impotência, enfim, a dor por ter que, de alguma forma, “desidealizar” para receber o
“bebê de verdade”, mesmo antes de vê-lo, de pegá-lo, de senti-lo em seus braços e de saber o que ele lhe
mostrará acerca de si.

Sendo assim, psicologia e cardiologia mais uma vez se encontram, esbarrando em questões psíquicas.
Essa parceria poderá oferecer um cuidado integral com o “coração” do outro, e aqui não somente o coração
doente do bebê mas também o “coração” da mãe em luto, tendo a psicologia o objetivo de auxiliar tanto na
significação da dor como na disponibilização dos recursos possíveis para o enfrentamento dessa dor. Por
meio de tratamento médico e de toda a equipe multidisciplinar e da maternagem eficaz se poderá proporcionar
um nascimento de bebê cardiopata e um “nascimento” de mãe de bebê cardiopata, com o oferecimento do
cuidado a ambos, tendo o psicólogo atuação possível e fundamental – antes, durante e após o parto – no
acompanhamento a essa díade mãe-bebê.

Simone Kelly Niklis
Psicóloga clínica e hospitalar

Hospital do Coração – São Paulo, SP
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ESPAÇO ABERTO

FISIOTERAPIA

Atualização: efeitos do exercício físico na apneia do sono

Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo e, até pouco tempo atrás, poucos atentavam para
a importância de uma boa noite de sono. Nos últimos anos, tem havido forte movimento de estudos
relacionados a doenças do sono.

Por conta disso, neste momento optamos por comentar brevemente duas recentes publicações que
observaram a função muscular, o consumo de oxigênio e o risco cardiovascular. Além de resultados e
conclusões, elas nos mostram a relevância da equipe de reabilitação no acompanhamento dos distúrbios do
sono.

Há evidências de que a apneia do sono está intimamente relacionada a comorbidades cardiovasculares e
metabólicas. O risco de eventos cardíacos está aumentado e alguns marcadores, como a recuperação da
frequência cardíaca pós-teste máximo de esforço e o próprio consumo de oxigênio, estão alterados.

Estudo recente1, no qual foram avaliados 21 indivíduos com apneia moderada-grave por  meio de teste
ergoespirométrico, nos mostra que o pico de VO

2
 atingido pelos indivíduos com apneia do sono e o porcentual

do pico predito de VO
2
 foram significativamente menores, comparativamente aos do grupo controle, assim

como os valores de recuperação da frequência cardíaca.
O impacto da atividade física sobre essas variáveis é bem conhecido, mas foi evidenciado nessa população

em outro ensaio clínico2 publicado recentemente. Pacientes com insuficiência cardíaca (classe funcional I-
III da New York Heart Association – NYHA) foram divididos em três grupos: apneia obstrutiva, apneia
central e sem apneia. Todos foram avaliados por meio de polissonografia, teste cardiopulmonar e
microneurografia para atividade nervosa simpática muscular. Os pacientes dos grupos de apneia obstrutiva
e central apresentaram, após quatro meses de treinamento aeróbio, melhora significativa da atividade nervosa
simpática muscular, da qualidade de vida e do pico de VO

2
. Se considerarmos a arquitetura do sono e o

índice de apneia, houve benefícios relevantes somente no grupo de apneia obstrutiva.
Nesta breve análise pode-se verificar que o exercício físico regular ganha cada vez mais importância no

controle das comorbidades, na redução do risco cardiovascular e, até mesmo, na melhora da qualidade do
sono de pacientes com apneia obstrutiva. Esses resultados são um imenso convite a promover melhor
assistência, respaldada em sólidas bases científicas.

Rafael Montenegro-Rodrigues
Fisioterapeuta

Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo, SP

REFERÊNCIAS

1. Nanas S, Sakellariou D, Kapsimalakou S, et al. Heart rate recovery and oxygen kinetics after exercise in
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2. Ueno LM, Drager LF, Rodrigues AC, et al. Effects of exercise training in patients with chronic heart
failure and sleep apnea. Sleep. 2009;32(5):637-47.
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O cateterismo cardíaco, atualmente, é a técnica hemodinâmica di-
agnóstico-intervencionista mais realizada no mundo. O atraso na
identificação de complicações vasculares no período pós-cateteris-
mo cardíaco reflete falhas na execução do plano de cuidados ou no
oferecimento de melhor assistência para esse paciente. Diante dessa
problemática, o enfermeiro deve buscar as melhores informações a
fim de direcionar e executar um plano de cuidados mais eficaz para
identificação e redução de complicações vasculares. O objetivo do
presente estudo é verificar os principais diagnósticos para indica-
ção da realização do cateterismo cardíaco, a incidência de compli-
cações vasculares pós-procedimento, e as não-conformidades na
execução do plano de cuidados no período pós-cateterismo cardía-
co.

Descritores: Cateterismo cardíaco. Angiografia. Serviços de enfer-
magem.

NURSE CARE AFTER CARDIAC CATHETERIZATION

Cardiac catheterization is currently the most used hemodynamic di-
agnostic-interventional technique performed worldwide. A delay in
identifying vascular complications in the post-catheterization peri-
od reflects failures in the care plan execution or failures in offering
optimal assistance to the patient. In face of this problem, nurses
must strive for the best information available to establish and carry
out a more effective health care plan to identify and minimize vas-
cular complications. The objective of the present study is to verify
the main diagnoses for the indication of cardiac catheterization, the
incidence of post-procedure vascular complications and non-con-
formities when carrying out the health care plan after cardiac cathe-
terization period.

Key-words: Heart catheterization. Angiography. Nursing services.

As doenças cardiovasculares, afecções crônico-dege-
nerativas que causam preocupação no Brasil e no
 mundo por sua alta incidência nas mais variadas fai-

xas etárias, são apontadas como responsáveis por cerca de
32% dos óbitos1.

O cateterismo cardíaco, atualmente, é a técnica hemodi-
nâmica diagnóstico-intervencionista mais realizada no mun-
do, responsável tanto pela diminuição expressiva das taxas
de mortalidade2 como por oferecer menores índices de com-
plicações e reestenoses3-5.

O cateterismo cardíaco, geralmente, é um procedimento
eletivo, que consiste na introdução de cateter que é avançado
até a aorta e o ventrículo esquerdo por intermédio de uma
punção em artéria braquial ou femoral. A formação de ima-
gens das coronárias se dá por meio da injeção de contraste
pelo cateter, sendo esse procedimento indicado para avalia-
ção diagnóstica quando há necessidade de confirmação ou

1 Hospital Israelita Albert Einsten – São Paulo, SP

RSCESP (72594)-1825

Tabela 1 - Estratificação de diagnósticos que levaram à
realização de cateterismo cardíaco

Prevalência
Variáveis n %

Angina instável 37 56,1
IAM sem supra de ST 21 31,8
IAM com supra de ST 8 12,1
Outras causas 14 17,5
TOTAL 80 100
______________
IAM = infarto agudo do miocárdio; n = número de pacientes.
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demarcação da extensão da cardiopatia, bem como para defi-
nição de sua gravidade5-7. Esse procedimento, apesar de ser o
mais elegível no diagnóstico e tratamento das coronariopati-
as, ainda apresenta potenciais riscos de complicações, tais
como: arritmias, embolias, alterações neurológicas e vasova-
gais, e complicações isquêmicas, alérgicas e vasculares6,7.
Hematomas, equimoses e sangramentos são as complicações
vasculares mais incidentes, podendo ser classificadas em ní-
vel leve, moderado ou grave, conforme a gravidade ou a pos-
sibilidade de agravamento6,7. As complicações vasculares são
responsáveis por cerca de 35,6% do número total de compli-
cações pós-cateterismo cardíaco7.

Na prática diária, verifica-se que há atraso na identificação
de complicações vasculares no período pós-cateterismo cardía-
co, refletindo falha na execução do plano de cuidados ou no
oferecimento da melhor assistência para esse paciente.

A ocorrência de complicação vascular pós-cateterismo
cardíaco não gera apenas um quadro de ansiedade e insegu-
rança vivenciada pelo pacientes e seus familiares, como tam-
bém é responsável por maior tempo de internação e geração
de maior custo8.

Diante dessa problemática, o enfermeiro deve buscar as
melhores informações referentes tanto a complicações no
período pós-cateterismo cardíaco quanto às principais não-
conformidades assistenciais, a fim de direcionar e executar
um plano de cuidados mais eficaz na identificação e redução
de complicações vasculares. O presente estudo tem como
objetivo verificar os principais diagnósticos para indicação
da realização de cateterismo cardíaco, a incidência de com-
plicações vasculares no período pós-cateterismo cardíaco, e
as não-conformidades na execução do plano de cuidados para
o paciente no período pós-cateterismo cardíaco.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, de cará-
ter exploratório e descritivo. Os estudos exploratórios e des-
critivos visam à busca de informações apuradas a respeito de
grupos, instituições, sujeitos ou situações, caracterizando-os
e evidenciando um perfil. O estudo quantitativo é conduzido
dentro do contexto de um conhecimento prévio a partir de
um ponto inicial de um estudo (colocação da questão) para o
ponto final (obtenção de uma resposta), em uma sequência lógi-
ca de passos que envolvem, caracteristicamente, atividades com
elemento conceitual ou intelectual forte, incluindo ler, pensar,
repensar e rever ideias com criatividade9.

Este estudo transversal foi realizado com coleta de dados
em prontuários de pacientes que realizaram cateterismo car-
díaco em um hospital particular de grande porte localizado

na cidade de São Paulo (SP). A amostra do presente estudo
foi composta de pacientes que realizaram cateterismo cardía-
co e foram devidamente internados em Unidades Coronária e
Semi-Intensiva. Os dados foram coletados entre setembro de
2008 e março de 2009. Foram checados e coletados os dados
dos registros em prontuários no momento da internação e 24
horas após a realização do cateterismo cardíaco.

O instrumento de coleta de dados foi elaborado pelos pró-
prios autores, tendo sido levados em consideração os seguin-
tes aspectos: perfil do paciente (idade e sexo); diagnóstico de
entrada indicativa de realização do cateterismo cardíaco; com-
plicações pós-procedimento; e conformidade dos aspectos
assistenciais (checagem de pulso e perfusão periférica do
membro puncionado, checagem do local da punção, restri-
ção do membro puncionado pelo tempo adequado e registro
completo dos cuidados).

Os resultados foram analisados por meio de estatística
descritiva e apresentados em números absolutos e porcentu-
ais, sob a forma de tabelas.

RESULTADOS

Características da amostra
O presente estudo contou com uma amostra de 80 paci-

entes submetidos a cateterismo cardíaco no período de se-
tembro de 2008 a março de 2009. A idade variou de 35 a 92
anos, com média de 66,2 anos, e houve predominância do
sexo masculino (71,25%).

Diagnósticos de entrada e indicações para realização
de cateterismo cardíaco

Entre a amostra de 80 pacientes, 82,5% (n = 66) apresen-
taram alguma síndrome coronária aguda. Angina instável foi
o diagnóstico que levou ao maior número de indicações para
realização de cateterismo cardíaco, como mostra a Tabela 1.

Prevalência de complicações vasculares em pacientes
submetidos a cateterismo cardíaco

Em meio à amostra citada, 26,25% (n = 21) apresentaram
alguma complicação vascular após a cinecoronariografia. O
hematoma foi a complicação mais prevalente em 52,4% (n =
11) dos pacientes, seguido de sangramento com 23,9% (n =
5). As demais complicações estão descritas na Tabela 2.

Evidência da assistência de enfermagem
pós-cateterismo cardíaco

Entre os pacientes que realizaram cateterismo cardíaco,
foi verificada maior evidência de realização da assistência de
enfermagem aos que não apresentaram complicações. Nas
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Tabela 1 - Estratificação de diagnósticos que levaram
à realização de cateterismo cardíaco

Prevalência
Variáveis n %

Angina instável 37 56,1
IAM sem supra de ST 21 31,8
IAM com supra de ST 8 12,1
Outras causas 14 17,5
TOTAL 80 100

IAM = infarto agudo do miocárdio; n = número de pacien-
tes.

Tabela 2 – Prevalência de complicações vasculares em
pacientes submetidos a cateterismo cardíaco

Prevalência
Variáveis n %

Hematoma 11 52,4
Sangramento 5 23,9
Equimose 2 9,5
Mais de uma complicação 2 9,5
Pseudoaneurisma 1 4,7
TOTAL 21 100

Tabelas 3 e 4 estão apresentados os dados referentes à con-
formidade da assistência de enfermagem prestada.

DISCUSSÃO

Entre a amostra de 80 pacientes do presente estudo, 82,5%

(n = 66) apresentaram alguma síndrome coronária aguda, sen-
do a angina instável (56,1%, n = 37) a maior indicação para
realização do cateterismo cardíaco, seguida de infarto agudo
do miocárdio sem supra de segmento ST (31,8%, n = 21) e
de infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST
(12,1%, n = 8). Os demais pacientes que apresentaram insu-
ficiência coronária, estenose aórtica e biópsia cardíaca pó-

Tabela 3 – Assistência de enfermagem pós-cateterismo cardíaco em pacientes com complicação

Conforme Não-conforme Total Conforme Não-conforme Total
Variáveis n n n % % %

Checagem de pulso e 7 14 21 33,3 66,7 100
perfusão periférica do
membro puncionado
Checagem do local 7 14 21 33,3 66,7 100
de punção
Restrição de membro 16 5 21 76,19 23,81 100
puncionado pelo
tempo adequado
Registro dos cuidados 13 8 21 61,9 38,1 100
realizados

n = número de pacientes.

Tabela 4 – Assistência de enfermagem pós-cateterismo cardíaco em pacientes sem complicação

Conforme Não-conforme Total Conforme Não-conforme Total
Variáveis n n n % % %

Checagem de pulso e 39 19 58 67,2 32,8 100
perfusão periférica do
membro puncionado
Checagem do local 39 13 58 67,2 32,8 100
de punção
Restrição de membro 54 4 58 93,1 6,9 100
puncionado pelo
tempo adequado
Registro dos cuidados 41 17 58 70,7 29,3 100
realizados

n = número de pacientes.
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transplante cardíaco representaram 17,5% (n = 14) da amos-
tra que realizou cateterismo cardíaco.

Lima et al.5, em seu estudo, apresentaram a insuficiência
coronária como 51% das indicações diagnósticas para a
realização de cateterismo cardíaco. A angina instável re-
presentou 24% da amostra e o infarto agudo do miocár-
dio, 3%5. Verifica-se que, apesar das diferenças entre os
estudos, a angina instável é uma importante indicação para
a realização de cateterismo cardíaco.

As complicações relacionadas ao cateterismo cardíaco
podem ser classificadas de diferentes maneiras, variando
de eventos adversos leves a eventos graves, resultando até
mesmo em morte. Rossato et al.6 classificam as complica-
ções relacionadas ao cateterismo cardíaco em isquêmica,
vascular, alérgica, embólica, arrítmica, congestiva, vaso-
vagal, pirogênica e neurológica, que podem ainda ser gra-
duadas conforme a gravidade. Entre os pacientes que apre-
sentaram complicações, 57,14% (n = 12) eram do sexo
masculino. A idade do grupo variou de 44 a 80 anos, com
média de idade de cerca de 60,4 anos. Na comparação com
as amostras dos demais estudos, o cateterismo cardíaco e
suas complicações foram prevalentes em indivíduos do sexo
masculino. A média de idade dos demais estudos, no en-
tanto, foi de 46 anos, valor menor se comparado à idade
da amostra do presente estudo.

Na amostra de 80 pacientes deste estudo, 26,25% (n =
21) apresentaram alguma complicação pós-cateterismo car-
díaco. Desses pacientes, 100% representaram complica-
ções vasculares, tais como: hematomas, equimoses, san-
gramentos e pseudoaneurismas. No estudo de Rossato et
al.6, apenas 9,91% (n = 190) dos pacientes apresentaram
algum tipo de complicação pós-cateterismo cardíaco, sen-
do 37% dessas complicações vasculares. Verifica-se que a
amostra deste estudo apresentou quase três vezes mais
complicações que os demais estudos, e a complicação vas-
cular foi a mais evidenciada. A complicação vascular pode
estar relacionada a diferentes fatores, que podem se apre-
sentar de maneira isolada ou em conjunto, como tempo de
exame, uso de anticoagulantes, cuidados pós-cateterismo
cardíaco e utilização de técnica femoral. Foi verificado em
52,4% (n = 11) dos pacientes com complicações vascula-
res a presença de hematomas, seguidos de sangramento
com 23,9% (n = 5). Apenas 9,5% (n = 2) dos pacientes
apresentaram mais de uma complicação pós-cateterismo
cardíaco. No presente estudo o hematoma foi a complica-
ção vascular mais evidente, e nos estudos de Dangas et
al.10, King et al.11 e Rossato et al.6 essa prevalência se man-
teve, variando de 7,8% a 37%.

Foi verificado pseudoaneurisma em apenas um pacien-

te, representando 4,2% da amostra. Dangas et al.10 apre-
sentaram 1,2% de pacientes com essa complicação, mes-
mo com a utilização de dispositivos de oclusão arterial ou
compressão manual após procedimento, porém nem todos
os estudos encontraram essa complicação vascular, carac-
terizando-a como rara. Cerca de 80,96% (n = 17) das com-
plicações vasculares foram classificadas como leves, ca-
racterizadas por hematoma ou sangramento leve. As de-
mais complicações vasculares (19,04%, n = 4) foram clas-
sificadas como moderadas, caracterizadas por hematoma
ou sangramento moderado, havendo necessidade de inter-
venção. No estudo de Rossato et al.6, as complicações vas-
culares leves também foram as mais evidenciadas, estando
presentes em 76,81% dos pacientes. As complicações vas-
culares moderadas foram evidenciadas em 15,94% dos
pacientes6. No presente estudo não foram evidenciadas
complicações graves. Nos demais estudos, a complicação
vascular grave foi a menos verificada. Neste estudo, foi
verificada evidência de conformidades da assistência de
enfermagem prestada ao paciente no período pós-catete-
rismo cardíaco. Em pacientes que apresentaram alguma
complicação pós-procedimento, ambos os itens “Checa-
gem de pulso e perfusão periférica do membro punciona-
do” e “Checagem do local de punção” apresentaram cerca
de 31,6% (n = 6) de conformidade. Em pacientes que não
apresentaram complicações, esses mesmos itens represen-
taram cerca de 67,2% (n = 39) de conformidade.

Esse dado comparativo revela que quando a checagem
do local da punção e a checagem do pulso e da perfusão
periférica do membro puncionado são devidamente reali-
zadas e evidenciadas em prontuário, por intermédio do re-
gistro da avaliação, menor é a ocorrência de complicações
pós-cateterismo cardíaco.

Quando o profissional avalia o paciente pós-procedi-
mento e mantém essa rotina assistencial, é possível a de-
tecção de sintomas ou mesmo de discretas alterações lo-
cais que podem culminar em complicação grave. Dessa
forma, o profissional pode agir de maneira preventiva-in-
tervencionista, barrando o processo gerador da complica-
ção, justificando os dados obtidos no presente estudo.

Em pacientes que apresentaram alguma complicação
pós-cateterismo cardíaco, o item “Restrição do membro
puncionado pelo tempo adequado” apresentou cerca de
78,9% (n = 15) de conformidade. Em pacientes que não
apresentaram complicações, esse item apresentou cerca de
93,1% (n = 54) de conformidade. Esses dados indicam que
pacientes que mantêm o membro puncionado restrito pelo
tempo adequado, de cerca de seis horas após o procedi-
mento, como indicado na literatura5, apresentam menor
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número de episódios de complicações pós-cateterismo car-
díaco. A restrição está relacionada a punção da artéria ,
risco de hemorragia e prescrição de repouso restrito ao
leito nas primeiras horas, evitando e prevenindo complica-
ções graves5.

Em pacientes que apresentaram alguma complicação,
o item “Registro dos cuidados realizados” representou cer-
ca de 63,2% (n = 12) de conformidade. Em pacientes que
não apresentaram complicações, esse item representou
70,7% (n = 41) de conformidade. Esse resultado reflete o
fato de que o registro em prontuário realizado pelo profis-
sional contribui para o menor número de complicações pós-
procedimento. Quando o registro em prontuário é realiza-
do, é aberta a possibilidade de outros profissionais esta-
rem cientes tanto das manifestações clínicas como das al-
terações decorrentes do período pós-cateterismo cardía-
co. Dessa forma, o registro torna-se um facilitador para
identificação e intervenção ao sinal de início de alguma
complicação.

Apesar da existência de grande número de estudos re-
lacionados ao tema, esses estudos, em sua maioria, abor-
dam a técnica do procedimento, o perfil do paciente, e as
complicações e manifestações clínicas pós-procedimento.
Em nenhum estudo, porém, foram abordados os aspectos
da avaliação de enfermagem ou dos cuidados de enferma-
gem ao paciente no período pós-cateterismo cardíaco. A
adequação da assistência prestada à necessidade do paci-
ente é muito importante quando se tem por objetivo a rá-
pida recuperação, com nenhuma complicação ou o menor
número de complicações pós-procedimento. Por consequ-
ência, reduz-se o tempo de internação, a possibilidade de
infecções intra-hospitalares e o custo. Uma assistência de
enfermagem bem planejada e baseada em evidências é si-
nônimo de restabelecimento e reinserção precoce do indi-
víduo à sociedade, bem como de otimização de recursos
materiais envolvidos. Por esse motivo, há urgência da ela-
boração de estudos acerca do tema em questão para que
surjam novas evidências norteadoras da melhor assistên-
cia.

CONCLUSÃO

O cateterismo cardíaco é a técnica hemodinâmica di-
agnóstico-intervencionista mais realizada no mundo. A
partir da análise e da discussão dos dados apresentados no
presente estudo, é possível concluir que a angina instável
foi a afecção responsável pelo maior número de indica-
ções para realização do cateterismo cardíaco, seguida de
infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST e

infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST.
Apesar de seguro, o cateterismo cardíaco pode ser res-

ponsável por um conjunto de complicações, sendo as vas-
culares as mais comuns, tais como: hematomas, equimo-
ses, sangramentos e pseudoaneurismas.

A assistência de enfermagem está diretamente relacio-
nada à ocorrência de complicações no período pós-catete-
rismo cardíaco. O maior número de complicações foi evi-
denciado nos casos de falha ou de não realização do cui-
dado de enfermagem indicado.

Esses dados reforçam o fato de que é imprescindível
um plano de cuidados elaborado por um profissional espe-
cializado e que atenda à necessidade do paciente, gerando
rápida recuperação e minimizando a possibilidade de com-
plicações.
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Este estudo tem como objetivo apresentar um instrumento para
avaliar o consumo alimentar adaptado para a rotina hospitalar e
compará-lo com o consumo relatado pelo paciente. O registro
alimentar de 24 horas foi adaptado, propondo-se um instrumento
que descreve detalhadamente as refeições das dietas geral, pastosa
e batida. O paciente preenchia sua aceitação ao lado de cada item
alimentar (quartis de consumo). Foi considerado adequado o
consumo de 90% a 110% das necessidades energéticas mínimas. A
concordância entre o instrumento e o autorrelato dos pacientes foi
mensurada pelo coeficiente Kappa. O registro alimentar foi aplicado
de novembro de 2008 a março de 2009, em 22 pacientes com 62,37
+ 18,25 anos de idade, sendo 54,5% mulheres. No total, o
instrumento foi aplicado 47 vezes, duas vezes em média por paciente
(desvio padrão de 1,28). A adequação de ingestão calórica foi de
68%, 67% e 71% nas dietas pastosa, batida e geral, respectivamente.
Os pacientes tendem a relatar que sua alimentação está adequada,
mas com o uso do instrumento observa-se que ela é inadequada
(Kappa = 0,179; p = 0,064). Os grupos dieta geral e dieta pastosa
revelam baixa concordância com o instrumento (Kappa = 0,259; p
= 0,054 e Kappa = -0,093; p = 0,423, respectivamente); já na dieta
batida há grande concordância (Kappa = 0,720; p = 0,047).
Concluindo, não há concordância entre os métodos. O novo
instrumento para registro alimentar parece ser melhor que o
autorrelato para verificar o valor calórico real ingerido pelo paciente
hospitalizado, entretanto deve ser validado.

Descritores: Desnutrição. Instrumentos dietéticos. Consumo
alimentar.

EVALUATION OF FOOD INTAKE IN HOSPITALIZED PATIENTS:
A MUST

This study is aimed at introducing a tool to assess food intake adapted
for hospital routine and compare it with the patient self-reported
intake diary. The 24-hour food intake diary was adapted, and a tool
providing detailed information on diet consistencies (normal, soft
and liquid) was proposed. Patients marked an X beside each food
item (consumption quartiles). An intake of 90-110% of the minimal
energy requirements was considered adequate. The Kappa coefficient
was used to evaluate the correlation between the instrument and
patients’ self-report. Diet records were applied from November 2008
to March 2009 in 22 patients with ages ranging from 62.37 ± 18.25
years, and 54.5% were women. Overall, the instrument was applied
47 times, twice per patient on average (standard deviation = 1.28).
Adequate calorie intake was observed in 68%, 67% and 71% for the
soft, liquid and normal diets, respectively. Patients tend to report
that their food intake is adequate, but with the use of the tool we
observed that it is inappropriate (Kappa = 0.179; p = 0.064). Groups
with normal and soft diets showed low correlation between the self-
report and the instrument (Kappa = 0.259; p = 0.054 and Kappa = -
0.093; p = 0.423, respectively), however the correlation was high in
the liquid diet group (Kappa = 0.720; p = 0.047). In conclusion,
there is no correlation between the methods. The new tool to record
food intake seems to be better than the self-report diary to assess
the actual calorie intake for hospitalized patients; however, it must
be validated.
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A alimentação exerce papel fundamental na vida do
ser  humano, cuja subsistência e propagação da es-
 pécie dependem da oferta adequada de alimentos.

Assim a deficiência de alimentos, em qualquer etapa do pro-
cesso vital, interfere no crescimento, no desenvolvimento e
na manutenção da saúde1,2.

Nesse sentido, quando o indivíduo se encontra hospitali-
zado, a dietoterapia assume papel de grande importância. A
terapia nutricional tem como finalidade básica oferecer ao
organismo enfermo nutrientes adequados ao tipo de doença,
condições físicas, psicológicas e nutricionais do paciente, pre-
tendendo, assim, manter ou recuperar seu bom estado nutri-
cional3.

O estado nutricional do paciente no momento de sua in-
ternação bem como durante a permanência no hospital deve-
rá passar por avaliações, já que há grande risco de desnutri-
ção1. Numerosos estudos têm demonstrado que cerca de
50% dos pacientes hospitalizados estão desnutridos4-7 e
consomem menos de 80% do valor energético total reco-
mendado4,8.

Os inquéritos nutricionais são utilizados para avaliação
da ingestão alimentar de indivíduos9. Não existe até o pre-
sente momento um consenso da comunidade científica em
torno da existência de um instrumento dietético ideal para
quantificar as calorias consumidas10.

Dentre os inquéritos apresentados na literatura, o regis-
tro alimentar de 24 horas é adequado do ponto de vista práti-
co e objetivo, uma vez que o indivíduo registra o alimento e a
quantidade ingerida no momento do consumo9.

Existem possíveis fontes de erros que podem distorcer
as informações sobre a ingestão alimentar: percepção do
que se come, memória do entrevistado, subnotificação das
quantidades ingeridas, efeitos decorrentes da idade, ambi-
ente da entrevista, habilidade do entrevistado em obter in-
formações e disposição em colaborar com a investigação11.

Tendo em vista a importância e a necessidade de métodos
adequados e adaptados de avaliação do consumo alimentar
em pacientes hospitalizados, o presente trabalho propõe apre-
sentar um instrumento desenvolvido para verificação da in-
gestão alimentar e compará-lo com o consumo relatado pelo
paciente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram realizadas adaptações no inquérito de registro ali-
mentar de 24 hora. O novo instrumento para registro alimen-
tar consiste de um impresso descritivo das refeições desje-
jum, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia e dos itens alimen-
tares correspondentes a cada refeição (Figura 1), elaborado
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para as dietas de consistência geral, pastosa e batida3. O paci-
ente e/ou acompanhante preenchia a aceitação de cada item
alimentar nas colunas correspondentes aos quartis (0, 25%,
50%, 75% e 100%) de consumo alimentar. Na Figura 2 está
descrito o fluxo de seleção, distribuição e recolhimento do
impresso, que foi aplicado três vezes por semana, em dias
alternados, em pacientes pré-classificados em nível terciário
de assistência nutricional ou secundários e inapetentes, no
período de novembro de 2008 a março de 2009, no Hospital
do Coração (São Paulo, SP). Os mesmos pacientes que rece-
beram o impresso para registro alimentar também foram ques-
tionados sobre como classificariam sua aceitação atual da
dieta (boa, média ou baixa). As necessidades calóricas fo-
ram estimadas pelo método de calorimetria, utilizando 25
kcal/kg para todos os pacientes12. Foi considerado valor
de ingestão adequado o consumo de 90% a 110% das ne-
cessidades de energia mínimas diárias para manutenção do
estado nutricional. A concordância entre o instrumento e
o autorrelato dos pacientes foi avaliada pelo coeficiente
Kappa.

Figura 1. Proposta de instrumento dietético. Exemplo de dieta
geral.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O instrumento foi aplicado em 22 pacientes com 62,37
+ 18,25 anos de idade, sendo 12 (54,5%) mulheres. Em
relação ao estado nutricional, 9 estavam desnutridos
(34,6%), 7 pacientes eram eutróficos (26,9%), 2 eram pré-
obesos (7,7%) e 8, obesos (30,7%) (Tabela1). No total o
questionário foi aplicado 47 vezes, 2 vezes em média por
paciente (desvio padrão de 1,28). No transcorrer da apli-

Figura 2. Fluxograma utilizado para seleção do paciente, dis-
tribuição e recolhimento do instrumento proposto.

Tabela 1 - Características da amostra segundo os grupos das dietas geral, pastosa e batida – Hospital do Coração,
2009

       Geral       Pastosa       Batida
n % n % n %

Pacientes 14 53,8 9 34,6 3 11,5
Idade 60,1 + 17,6 - 70,6 + 13,6 - 80,6 + 11,1 -
Masculino 7 - 4 - 2 -
Feminino 7 - 5 - 1 -
IMC:
- Magreza 4 - 4 - 1 -
- Eutrofia 5 - 2 - 0 -
- Pré-obesidade 1 - 1 - 0 -
- Obesidade 4 - 2 - 2 -

Os valores de idade estão representados como média ± desvio padrão.
IMC = índice de massa corporal; n = número de pacientes.
Fonte: OMS, 1998. OPAS, 2002.

cação do instrumento, 4 pacientes tiveram a prescrição
dietética alterada em consistência (geral, pastosa e bati-
da). De modo geral, os pacientes tendem a relatar que sua
alimentação está boa (adequada), mas com o uso do ins-
trumento observa-se que ela é inadequada (Kappa = 0,179;
p = 0,064). Separando-se por tipo de dieta, os pacientes
que consomem dieta geral e pastosa revelam baixa con-
cordância com o instrumento (Kappa = 0,259; p = 0,054 e
Kappa = -0,093; p = 0,423, respectivamente); já na dieta
batida há grande concordância entre o instrumento e o re-
lato dos pacientes (Kappa = 0,720; p = 0,047).

Barbosa e Monteiro10, em uma revisão, verificaram que
não há um instrumento ideal para avaliação do consumo ali-
mentar. Todos apresentam vieses, decorrentes, principalmen-
te, da complexidade e da variabilidade da dieta. Em contra-
partida, na prática clínica, é evidente que a observação do
consumo alimentar tem impacto direto na prescrição dietéti-
ca e, consequentemente, na recuperação da saúde do indivi-
duo internado.

Na rotina hospitalar, o profissional nutricionista possui
poucos recursos para verificação do consumo alimentar.
Essa verificação é realizada, na maioria das vezes, por ob-
servação do resto-ingesta nas bandejas ou por relato da
aceitação pelo paciente e/ou acompanhante, tornando di-
fícil e complexa a determinação do valor calórico ingerido
e a classificação da aceitação alimentar. O atual instrumen-
to demonstrou que é possível obter o valor em calorias con-
sumidas e assim determinar e nortear a prescrição dietética.
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Este trabalho demonstrou que não há concordância entre
a autoavaliação do paciente e seu consumo registrado na fi-
cha, sugerindo que a autoavaliação não é um método confiá-
vel para avaliação do consumo alimentar. A maior concor-
dância entre os métodos apontou para os pacientes que con-
sumiam dieta batida, o que pode estar relacionado ao fato de
que era o acompanhante, cuidador da saúde familiarizado com
as rotinas hospitalares, que observava e preenchia o instru-
mento.

CONCLUSÃO

O instrumento proposto pode ser de grande valia para
mensurar o valor calórico ingerido pelo paciente internado.
Facilita a identificação da baixa aceitação da dieta prescrita,
direcionando o cuidado da terapia nutricional. Entretanto, para
ser utilizado na prática clínica esse instrumento deve ser vali-
dado.
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O aumento de volume da gengiva, que pode ser limitado a uma área
ou envolver várias regiões, é denominado hiperplasia gengival. A
hiperplasia normalmente resulta de inflamação crônica, apresenta
manifestações clínicas variadas e está relacionada a diferentes fatores
etiológicos: fatores locais, como placa bacteriana ou cálculo, uso de
determinados fármacos, doenças sistêmicas e variações hormonais.
O crescimento gengival relacionado ao uso frequente de
medicamentos, como ciclosporina, fenitoína e nifedipina, é
denominado crescimento gengival induzido por drogas. O acúmulo
de biofilme dentário proveniente de higiene bucal deficiente está
entre os principais fatores etiopatogenéticos dessa condição, além
das características farmacológicas dos medicamentos envolvidos.
Alguns fatores têm sido associados a essa condição patológica:
suscetibilidade individual, tempo e duração da ingestão da droga,
capacidade de metabolização de drogas e também predisposição
genética. Estudos demonstram que variações genéticas em enzimas
de metabolização e proteínas de transportes de drogas podem
justificar as variadas formas com que diferentes indivíduos
respondem a tratamentos farmacológicos. O gene MDR1, gene de
resistência a múltiplas drogas, constitui um mecanismo de proteção
do organismo contra compostos químicos estranhos e está envolvido
na alteração da absorção de diversas drogas, como a ciclosporina.

Descritores: Polimorfismo. Genes MDR. Hiperplasia. Ciclosporina.
Gengiva. Crescimento.

INFLUENCE OF MDR1 GENE POLYMORPHISMS ON

CYCLOSPORINE-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH

Gingival overgrowth, which may be limited to one area or involve
several regions, is called gingival hyperplasia. Hyperplasia usually
results from chronic inflammation, has different clinical
manifestations and is related to different etiological factors: local
factors, such as bacterial plaque or calculus, use of certain drugs,
systemic disease and hormonal changes. Gingival overgrowth related
to the regular use of drugs such as cyclosporine, phenytoin and
nifedipine, is called drug-induced gingival overgrowth. Dental plaque
accumulation caused by poor oral hygiene is one of the main
etiopathogenic factors of this condition, in addition to the
pharmacological characteristics of the involved drugs. Some factors
have been associated to this pathological condition, such as individual
susceptibility, time and duration of drug ingestion, drug
metabolization capacity, as well as genetic predisposition. Studies
show that genetic variations in metabolizing enzymes and drugs
transport proteins may justify the different ways different individuals
respond to pharmacological treatments. The MDR1 gene, which is
resistant to multiple drugs, is a protecting mechanism of the body
against foreign chemicals and is involved in absorption changes of
several drugs, such as cyclosporine.

Key-words: Polymorphism. Genes, MDR. Hyperplasia.
Cyclosporine. Gingiva. Growth.
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Numa visão simplista, o gene pode ser definido como
um segmento de cromossomo que contém a infor-
mação para a produção de determinada proteína.

Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos
nucleicos (DNA), biomoléculas que contêm a informação ge-
nética. Os genes controlam não só a estrutura e as funções
metabólicas das células, mas também todo o organismo.

O gene MDR1, também chamado de ABCB1, é um gene
de resistência a múltiplas drogas (MDR) e codifica uma pro-
teína da membrana celular chamada glicoproteína P (P-gp)1,
onde P significa permeabilidade. A glicoproteína P, produto
do MDR1, constitui um mecanismo de proteção do organis-
mo contra compostos químicos estranhos e está envolvida na
alteração de absorção de diversas drogas, como a ciclospori-
na. Grande número de polimorfismos no gene MDR1 é ob-
servado e alguns desses polimorfismos podem afetar a ex-
pressão e a atividade da glicoproteína P e alterar a biodispo-
nibilidade da ciclosporina (substrato da glicoproteína P). O
objetivo deste trabalho foi revisar a literatura pertinente ao
tema para maior compreensão dos estudos realizados até o
momento em relação ao crescimento gengival induzido pela
ciclosporina em pacientes submetidos a transplante.

Descrita na década de 19602, a resistência a múltiplas dro-
gas foi observada primeiramente em cânceres humanos. Em-
bora a quimioterapia, primeiro tratamento para cânceres sis-
têmicos, possa ser eficaz em alguns casos, a maior parte dos
cânceres metastáticos se apresenta resistente a esse tratamento
ou responde inicialmente, retornando como um câncer que
adquiriu resistência. Por abranger amplo espectro de agentes
citotóxicos, esse fenômeno recebeu o nome de resistência a
múltiplas drogas.

No fenótipo MDR de células cancerosas, uma das primei-
ras características observadas foi a resistência cruzada a dro-
gas que não apresentam relação estrutural ou funcional e tam-
bém o aumento da expressão da glicoproteína P. Embora te-
nha sido inicialmente detectada em células tumorais, é tam-
bém expressa em células de tecidos normais e está envolvida
na alteração da biodisponibilidade de diversos fármacos, re-
duzindo a absorção pelo trato gastrintestinal e aumentando a
excreção através de rins e fígado3.

A superfície canalicular apical de hepatócitos apresenta
glicoproteína P que se propõe a fazer a excreção para a bile
de xenobióticos que não tenham sido eliminados no intesti-
no4. No pulmão e na placenta, como nas barreiras hematoen-
cefálica, hematocerebrospinal e hematotesticular, a glicopro-
teína P atua na proteção contra xenobióticos, reduzindo a
exposição das células e tecidos a substâncias potencialmente
tóxicas. A presença do gene MDR1 e da glicoproteína P no
sistema nervoso central impede a entrada de certos fármacos

nesse tecido5.
Entre os compostos transportados pela glicoproteína P

destacam-se: antineoplásicos, glicosídios cardíacos, agentes
imunossupressores, glicocorticoides e antirretrovirais6. As
drogas mais utilizadas em estudos farmacocinéticos e farma-
codinâmicos da glicoproteína P são os imunossupressores ci-
closporina e tracolimo e o antiarrítmico digoxina.

CICLOSPORINA A

A ciclosporina A é uma droga imunossupressora, utiliza-
da em cirurgias de transplante de rim, coração e fígado, pre-
venindo assim a rejeição dos órgãos transplantados, sendo
também a droga de escolha para uma variedade de distúrbios
imunológicos. Está associada a efeitos colaterais como ne-
frotoxicidade, linfoma e crescimento gengival, sendo este úl-
timo referido pela primeira vez em 1983 por Rateitschak-Plüss
et al.7.

Esse medicamento é obtido por meio da fermentação de
duas espécies de fungos: Trichoderma polysporum e Cylin-
drocarpon lucidum. A princípio a ciclosporina A foi desen-
volvida como agente antifúngico. Sua atividade antibiótica,
porém, era insatisfatória. Em investigações posteriores, de-
monstrou-se que o composto apresentava efeito inibitório na
proliferação de linfócitos8.

A ciclosporina pode ser administrada pelas vias oral, in-
tramuscular ou intravenosa, e sua absorção ocorre no trato
gastrointestinal, sendo marcada por alterações individuais. Seu
mecanismo de ação é o bloqueio da produção da interleucina
2 pelos linfócitos e atua nos lipopolissacarídeos, induzindo
atividades fibroblásticas que resultam no crescimento gengi-
val.

Liga-se a receptores endógenos intracelulares, atua na fos-
fatase proteica, exercendo assim efeito imunossupressivo, e
apresenta maior concentração no tecido adiposo, fígado, pul-
mão, baço e linfonodos, redistribuindo-se lentamente para o
sangue. Sua vida média é de aproximadamente quatro horas,
sendo metabolizada no fígado9.

CICLOSPORINA E CRESCIMENTO GENGIVAL

A característica principal da hiperplasia gengival induzida
pela ciclosporina é o aumento do número de células no teci-
do conjuntivo10.

Segundo alguns autores11, a terapia com ciclosporina au-
menta o nível da proteína IL6 no tecido hiperplásico da gen-
giva. A IL6 é responsável pela ativação dos fibroblastos na
síntese de colágeno, podendo explicar, em parte, o mecanis-
mo molecular responsável pela indução da hiperplasia gengi-

Seoane CLKP et al./Influência dos polimorfismos do gene MDR1 no crescimento gengival induzido por ciclosporina
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val pela ciclosporina.
Darley e Wysocki8 sugeriram a existência de correlação

entre nível sérico de ciclosporina e grau de gravidade da hi-
perplasia e relação direta com higiene bucal e presença de
placa bacteriana, cálculo e inflamações gengivais advindas de
restaurações dentárias mal-adaptadas.

Considerando que a hiperplasia de um órgão ou de um
tecido é caracterizada pelo aumento do número de fibroblas-
tos e que o epitélio aparece em quantidade mínima, alguns
autores concluíram que, nesse caso, não existe hiperplasia e
sim hipercrescimento gengival induzido pela ciclosporina. Nes-
se cenário, o termo mais apropriado é hipercrescimento gen-
gival, já que histologicamente o aumento do número de fi-
broblastos não está bem demonstrado, mas tem sido encon-
trado aumento da quantidades de colágeno no tecido conjun-
tivo12.

Em um estudo em que se analisou o crescimento gengival
em relação à dosagem de ciclosporina em pacientes que rece-
beram, em média, 318 mg/dia a 864 mg/dia do medicamento,
foi observado que os indivíduos que receberam mais de 700
mg/dia apresentaram crescimento gengival. Os pacientes com
boa higiene oral exibiram, nos piores casos, crescimento teci-
dual leve ou não apresentaram crescimento tecidual; já nos
pacientes com má higiene bucal foi observada gravidade do
aumento gengival8.

Como muitas drogas, a ciclosporina alcança a saliva atra-
vés da difusão passiva e a placa bacteriana pode servir de
reservatório para a droga. A alta concentração do medica-
mento na saliva sugere a possibilidade de transporte ativo13.

O crescimento gengival não está simplesmente relaciona-
do ao acúmulo de placa bacteriana. O conceito de que o au-
mento é uma interação entre placa e medicamento trata-se de
uma visão muito simples do problema. A patogênese é um
problema multifatorial, em que deve ser considerada a placa,
a inflamação gengival, a dosagem, a concentração plasmáti-
ca, os níveis salivares e de fluido gengival, a suscetibilidade
do paciente à doença periodontal, e a atividade da ciclospori-
na e de seus metabólitos nos fibroblastos9. Para alguns auto-
res, o crescimento gengival induzido por drogas em pacien-
tes submetidos a transplante é influenciado pela dosagem do
medicamento e por inúmeros componentes individuais, inde-
pendentemente da presença de fatores locais14.

O veículo pelo qual a droga é aplicada também é um fator
que deve ser levado em consideração, pois quando a ciclos-
porina é aplicada na forma líquida, por via oral, a concentra-
ção média na saliva é aproximadamente 130 vezes maior,
comparativamente à administração na forma de cápsula, indi-
cando que o medicamento pode aderir à mucosa e à placa
bacteriana15.

Com relação ao tratamento, vários autores concordam que
os pacientes devem se submeter a adequada terapia perio-
dontal básica, e a clorexidina pode ser usada como meio co-
adjuvante16. Cirurgia periodontal deve ser indicada nos casos
mais graves. Também deve ser levada em consideração a des-
continuidade ou a redução da dosagem de ciclosporina8,17.

POLIMORFISMOS NO GENE MDR1

A forma variada com que diferentes indivíduos respon-
dem a tratamentos farmacológicos pode ser resultado de va-
riações genéticas em enzimas de metabolização e em proteí-
nas de transporte de drogas. Uma vez que a glicoproteína P é
um transportador envolvido na eliminação e na absorção de
amplo espectro de drogas, a farmacocinética de medicamen-
tos pode ser afetada, reduzindo ou aumentando sua biodis-
ponibilidade, caso ocorram variações em sua atividade ou em
sua expressão.

Os polimorfismos moleculares, especialmente os SNPs
(single nucleotide polymorphisms/polimorfismos de um úni-
co nucleotídeo), são uma das formas de variação genética
mais estudadas. São conhecidos 28 SNPs no gene MDR118,19,
e entre os polimorfismos descritos três têm sido especialmente
estudados – C1236T, G2677T/A e C3435T –, porém apenas
o C3435T apresentou correlação com níveis de expressão e
atividade da glicoproteína P20. Um fator importante que con-
tribui para a variabilidade interindividual do metabolismo de
drogas em pacientes submetidos a tratamentos clínicos é a
etnia21. O polimorfismo C3435T, já estudado em populações
dos três continentes (África, Ásia e Europa), apresenta fre-
quência elevada em africanos, quando comparados às outras
populações5.

POLIMORFISMOS DO GENE MDR1,
CICLOSPORINA E CRESCIMENTO GENGIVAL

A farmacogenética estuda os efeitos das variações genéti-
cas na resposta a medicamentos. As proteínas de efluxo de
drogas, como a glicoproteína P, constituem um dos princi-
pais mecanismos constitutivos de proteção a xenobióticos,
impedindo que a concentração de toxinas atinja níveis preju-
diciais.

A glicoproteína P é expressa em ductos de glândulas sali-
vares, sendo, portanto, um determinante potencial da excre-
ção da ciclosporina e de sua concentração salivar22.

Alguns estudos sugerem que a concentração de ciclos-
porina na saliva está relacionada ao crescimento gengival,
contudo existem controvérsias quanto a essa associação23,24.
Os efeitos da ciclosporina no tecido gengival estão relaciona-
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dos à variabilidade da glicoproteína P25.
Alguns autores26 sugerem que o gene MDR1 pode modu-

lar reações inflamatórias, e, de fato, associações significantes
foram observadas entre polimorfismos nesse gene e algumas
desordens inflamatórias, em particular doenças inflamatórias
de intestino27.

Imunossupressores como corticoides e azatioprinas em
estudos demonstraram reduzir a gravidade do crescimento
gengival pela ação anti-inflamatória25.

A mutação do genótipo C3435 está associada a baixa ex-
pressão e atividade da glicoproteína P, podendo resultar em
aumento de concentração da droga nesse tecido, e, com isso,
em crescimento gengival.

A análise que fornece indicação da atividade da glicopro-
teína P pode oferecer resultado conflitante, já que essa glico-
proteína está apenas envolvida na farmacocinética das dro-
gas, e outras proteínas de transporte e enzimas de metaboli-
zação influenciam sua absorção e eliminação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento gengival é um efeito colateral relacionado
ao uso sistêmico de alguns medicamentos, que o cirurgião
dentista deverá reconhecer para executar tratamento e manu-
tenção adequados da saúde bucal.

A hiperplasia de um órgão ou de um tecido caracteriza-se
pelo aumento do número de fibroblastos, com o epitélio par-
ticipando em quantidade mínima. Dessa forma, o termo mais
apropriado seria “crescimento gengival”, pois histologicamen-
te tem sido encontrado aumento da quantidade de colágeno
no tecido conjuntivo12.

A incidência do crescimento gengival em indivíduos que
usam ciclosporina é alta, variando entre 13% e 84%28,29, po-
rém ainda não está claro por que alguns pacientes são tão
suscetíveis a esses efeitos colaterais, enquanto outros não são
afetados.

Alguns fatores podem explicar a suscetibilidade, como:
idade, gênero, hábitos, fumo, tipo de transplante e associa-
ção com outras drogas, como nifedipina.

A glicoproteína P é expressa pelos ductos de glândulas
salivares, sendo, portanto, um determinante potencial da ex-
creção da ciclosporina e da concentração salivar.

As variações genéticas em enzimas de metabolização e
em proteínas de transporte de drogas podem explicar a forma
variada com que diferentes indivíduos respondem a tratamen-
tos farmacológicos.

O conhecimento do cirugião-dentista e seu papel no tra-
tamento multiprofissional dos pacientes que utilizam ciclos-
porina são fundamentais para a manutenção da saúde desses

pacientes. O controle de placa cuidadosamente monitorado e
a motivação de higiene bucal combinados com o cuidado pro-
fissional auxiliam na diminuição do crescimento gengival.

CONFLITO DE INTERESSES
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A insuficiência cardíaca é uma síndrome de diversas etiologias, com
vários sintomas e descompensações. Programas de reabilitação são
seguros e eficazes, porém a insuficiência cardíaca pode apresentar
quadro de dispneia em pacientes com histórico de congestão
pulmonar. Assim, um programa de reabilitação associado a ventilação
não-invasiva pode reduzir esses sintomas e melhorar o desempenho.
O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da ventilação não-
invasiva associada ao exercício na insuficiência cardíaca
descompensada. Foram incluídos 12 pacientes com insuficiência
cardíaca III e IV, randomizados em grupos ventilação não-invasiva
e controle. Ambos os grupos realizaram exercícios durante todo o
tempo de internação. O grupo ventilação não-invasiva utilizou
máscara facial com pressão expiratória de 8 cmH

2
O e inspiratória

de 14 cmH
2
O, somente durante os exercícios resistidos. Foram

monitoradas a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação
periférica de oxigênio

 
(SpO

2
). Para análise estatística foram

utilizados os testes de Mann-Whitney e Wilcoxon. Foram obtidos
os seguintes resultados: a SpO

2 
foi maior no grupo ventilação não-

invasiva (p = 0,04), enquanto no grupo controle houve redução
significativa (p = 0,0002). Não houve diferença na pressão arterial
sistólica entre os grupos, e a pressão arterial diastólica foi maior no
grupo ventilação não-invasiva (p = 0,03). Nessa amostra, o programa
de reabilitação intra-hospitalar na insuficiência cardíaca
descompensada foi benéfico e não trouxe prejuízo hemodinâmico,
favorecendo a melhor oxigenação durante o exercício.

Descritores: Insuficiência cardíaca. Atividade física. Ventilação.

EFFECTS OF NON-INVASIVE VENTILATION ON PHYSICAL EXERCISE

IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

Heart failure is a syndrome involving a range of etiologies with
several symptoms and cardiac decompensation. Although
rehabilitation programs are safe and effective, patients with a history
of pulmonary congestion might have a picture of dyspnea in
association with heart failure. Thus, a rehabilitation program
associated to non-invasive ventilation might reduce these symptoms
and improve performance. This study aimed at evaluating the use of
non-invasive ventilation along with exercises for decompensated
heart failure patients. Twelve patients with heart failure class III
and IV were randomized to a non-invasive ventilation group and a
control group. Both groups undertook an exercise program
throughout their hospitalization time. The non-invasive ventilation
group used a face mask with 8 cmH

2
O expiration pressure and

14 cmH
2
O inspiration pressure only during resistance exercises.

Blood pressure, heart rate and peripheral oxygen saturation (SpO
2
)

were monitored. Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used for
statistical analysis. The following results were obtained: SpO

2 
was

higher in the non-invasive ventilation group (p = 0.04), whereas
there was a significant reduction (p = 0.0002) in the control group.
There were no differences in systolic blood pressure between the
groups and diastolic blood pressure was higher in the non-invasive
ventilation group (p = 0.03). In this sample, the in-hospital
rehabilitation program for decompensated heart failure was found
to be beneficial, promoting better oxygenation during exercise
without hemodynamic damage.

Key-words: Heart failure. Physical activities. Ventilation.
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A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica de
diversas etiologias e elevada prevalência1. Piora
da função cardíaca, congestão pulmonar e conse-

quente redução da capacidade de realizar atividades físi-
cas2 são algumas complicações da insuficiência cardíaca
que levam a progressiva dispneia, hipoxemia e aumento de
catecolaminas circulantes3,4. Na tentativa de melhorar esse
quadro e a qualidade de vida, dois tipos de tratamento são
aplicados: o farmacológico e o não-farmacológico. O tra-
tamento medicamentoso, ou farmacológico, possui como
evidência a diminuição da mortalidade e das hospitaliza-
ções e a melhora dos sintomas1. O tratamento não-farma-
cológico consiste em alteração de hábitos alimentares, ces-
sação de tabagismo e prática de atividade física. Já foram
demonstradas a eficácia e a segurança de programas de
reabilitação cardíaca de caráter aeróbico e resistido em
pacientes com insuficiência cardíaca1,2,4,5. Entretanto, pela
própria evolução da afecção, são observados episódios de
descompensação, sendo a principal causa de internações
hospitalares, com grande incidência de óbitos6.

Durante a internação ocorre maior período de inativi-
dade, com perda gradual de força e descondicionamento
físico, que deve ser tratada com exercícios também duran-
te a internação hospitalar, devendo ser monitorada e indi-
vidualizada, principalmente naqueles com classe funcional
III ou IV da New York Heart Association (NYHA)7,8. No
entanto, pacientes com insuficiência cardíaca classe funci-
onal IV têm dificuldade de realizar os exercícios estipula-
dos para sua condição específica, sendo um dos fatores
limitantes a congestão pulmonar e a redução da compla-
cência pulmonar em que muitos se encontram2, condições
que podem ser amenizadas com o uso de ventilação não-
invasiva2,6,9.

Conhecendo-se os efeitos da ventilação não-invasiva
no controle da congestão pulmonar2,6, tem sido sugerido
que pacientes com insuficiência cardíaca descompensada,
submetidos a treinamento específico e individualizado, au-
mentariam sua capacidade de desempenho, sendo capazes
de realizar atividades mínimas que possam melhorar sua
qualidade de vida intra-hospitalar e também pós-alta. O
objetivo do presente estudo é analisar os efeitos da utiliza-
ção da ventilação não-invasiva durante um programa de
atividade física individualizada em pacientes com insufici-
ência cardíaca descompensada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realiza-
do no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (São

Paulo, SP). Foram incluídos pacientes internados com
diagnóstico de insuficiência cardíaca classe funcional
III e IV, de ambos os sexos, entre 18 e 70 anos de ida-
de, e excluídos aqueles com uso de marca-passo, arrit-
mias cardíacas, taquipneia e/ou dispneia, pressão arte-
rial sistólica abaixo de 70 mmHg, e pressão arterial di-
astólica abaixo de 40 mmHg. Os participantes do estu-
do assinaram o termo de consentimento livre e esclare-
cido aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da insti-
tuição (protocolo 3646). Após avaliação e liberação
médica iniciava-se o protocolo de reabilitação, o qual
consistia em exercício ativo-livre de flexoextensão de
cotovelo, abdução e flexão de ombro, flexão de qua-
dril, flexoextensão de tornozelo e exercício aeróbico
com caminhadas progressivas a cada dia.

Os critérios de interrupção do protocolo incluíram
síncope e/ou sintomas como sudorese fria, palidez cu-
tânea e taquipneia, com sinais de uso de musculatura
acessória, batimento de asa de nariz e elevação da fre-
quência respiratória em 10 incursões por minuto da ini-
cial.

A amostra foi constituída por 12 pacientes, randomiza-
dos para os grupos ventilação não-invasiva (n = 5) e con-
trole (n = 7). Em ambos os grupos a pressão inspiratória
máxima e a pressão expiratória máxima foram mensuradas
com manovacuômetro digital (MVD-300 V.1.1 Microhard
System, Globalmed, Porto Alegre, RS). Cada paciente exe-
cutou ao menos cinco esforços de inspiração e expiração
máximas, sustentados por pelo menos dois segundos, com
valores próximos entre si (< 10%), sendo considerada para
o estudo a medida de maior valor10. No grupo ventilação
não-invasiva foi instituído BIPAP (Bilevel Positive Pres-
sure Airway, Vision®), aparelho que promove ventila-
ção não-invasiva, durante toda a execução dos exercí-
cios ativo-livres com máscara facial sob pressão expi-
ratória de 8 cmH

2
O e inspiratória de 14 cmH

2
O, com

fração inspirada de oxigênio a 40%. Os dois grupos
realizaram caminhadas progressivas. No início do pro-
tocolo, durante e após o término foram mensuradas a
frequência cardíaca e a saturação periférica de oxigê-
nio (SpO

2
)

, 
utilizando-se oxímetro portátil (Nonin Me-

dical Inc. modelo 9500®), e a pressão arterial sistólica
e a pressão arterial diastólica foram mensuradas com
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio. O peso era
verificado diariamente e a escala de esforço de Borg
modificada questionada ao final do protocolo.

Análise estatística foi realizada com 5% de significância
para avaliação das variáveis antes e após a realização do pro-
tocolo de cada grupo e entre os grupos, sendo utilizados os
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testes de Mann-Whitney e Wilcoxon, respectivamente.

RESULTADOS

Dos 12 pacientes incluídos nenhum foi interrompi-
do e/ou excluído do protocolo. Na Tabela 1 são apre-
sentadas as características basais dos grupos ventila-
ção não-invasiva e controle. Todos os pacientes de
ambos os grupos tinham como diagnóstico de interna-
ção insuficiência cardíaca descompensada (classe fun-
cional IV em 60% no grupo ventilação não-invasiva e
em 57% no grupo controle). Nenhum paciente de am-
bos os grupos possuía algum tipo de cirurgia prévia.
Não houve diferença estatisticamente significante em
relação às medicações tomadas por ambos os grupos
no momento da internação hospitalar e na pré-alta hos-
pitalar. A variável dias de internação hospitalar não
apresentou diferença significativa entre os grupos con-
trole e ventilação não-invasiva.

Os valores de SpO
2 
quando comparados entre os gru-

pos ao final do exercício foram significantes (p = 0,04);
quando comparados entre os tempos (início e final) para
cada grupo, o grupo controle apresentou redução (p =
0,0002) e o grupo ventilação não-invasiva apresentou
elevação (p = 0,021), como demonstrado na Figura 1.

Quando analisada a pressão arterial sistólica no iní-
cio e no final dos exercícios, ambos os grupos apresen-
taram elevação dos valores, embora não-significante
entre os grupos e no grupo ventilação não-invasiva, mas
com forte tendência a elevação no grupo controle (p =
0,06). A pressão arterial diastólica não apresentou di-
ferença significativa entre o início e o fim da atividade
quando comparada entre os grupos (p = 0,07). No gru-
po controle a elevação da pressão arterial diastólica não
foi significante (p = 0,15), o que difere do grupo venti-
lação não-invasiva, que teve elevação da pressão arte-
rial diastólica entre o início da atividade e seu término
(p = 0,03), conforme demonstrado na Figura 2.

A frequência cardíaca aumentou quando comparada
no início e no final do exercício em ambos os grupos (p
= 0,0001), porém não foi significante na comparação
entre eles. Ambos os grupos obtiveram perda de peso
significante no momento da internação em relação a sua
alta hospitalar (p = 0,003), porém não significante quan-
do comparada entres eles.

As variáveis de pressão inspiratória máxima, pres-
são expiratória máxima, Borg e Step máximo não apre-
sentaram diferença estatística entre os grupos analisa-
dos; esta última variável apresentou tendência a ser

maior no grupo controle (p = 0,074) e a variável Borg,
a ser menor no grupo ventilação não-invasiva (p = 0,12).

DISCUSSÃO

No estudo realizado por Nanas et al.11 foi analisada
a relação entre VE/VCO

2
 slope e os riscos para pacien-

tes com insuficiência cardíaca, verificando-se que quan-
to menor a tolerância à atividade física menor a sobre-
vida nesses pacientes, relacionada com a pressão de
capilar pulmonar11. Na presença de pressão de capilar
pulmonar elevada existe a possibilidade de maior espa-
ço morto e de menor relação ventilação-perfusão, o que
implica maior trabalho ventilatório durante a realiza-
ção de alguma atividade física12. Além disso, a falência
cardíaca implica menor trânsito de sangue tanto para
os pulmões como para o organismo, em decorrência de
menor volume de sangue ejetado, o que pode acarretar
hipoxemia e quedas de SpO

2
 durante a realização de

exercícios8. Essas suposições podem explicar a redu-
ção dos níveis de SpO

2
 verificada neste estudo no gru-

po controle durante a realização de atividade física, com
possível redistribuição de fluxo sanguíneo2,13.

A elevação da SpO
2
 no grupo ventilação não-invasi-

va nesta amostra pode ter ocorrido pelo uso da pressão
positiva com aporte de oxigênio. Coimbra et al.14 fize-
ram uso da pressão positiva em pacientes com insufici-
ência respiratória aguda hipoxêmica e verificaram ele-
vação na SpO

2
, na PaO

2
 e, consequentemente, na rela-

ção PaO
2
/FiO

2
, além de diminuição do trabalho respi-

ratório, dados esses também demonstrados por outros
autores2,3. A utilização de ventilação não-invasiva pode
melhorar também a oxigenação muscular periférica e a
maior capacidade de exercício, com diminuição do tra-
balho da musculatura respiratória, aumento do volume
de sangue circulante e elevação do débito cardíaco sem
efeitos hemodinâmicos centrais e queda na sensação de
dispneia2,4, que pode ter ocorrido no presente estudo.

O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial
sistólica em ambos os grupos vai ao encontro do estudo
de Forjaz et al.15, demonstrando que em atividades dinâ-
micas ocorre elevação da ativação do sistema nervoso sim-
pático e, consequentemente, aumento fisiológico da fre-
quência cardíaca e da pressão arterial sistólica desencade-
ada por mecanorreceptores2,3,16. Em contrapartida, a res-
posta da pressão arterial diastólica deve-se manter a mes-
ma do início do exercício ou ainda decair em poucos mmHg
durante atividade física, em decorrência de vasodilatação
pelos metabólitos produzidos na musculatura exercitada3.
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Tabela 1 - Características basais dos grupos ventilação não-invasiva e controle – São Paulo, 2008

VNI Controle p

Número de pacientes 5 7 NS
Gênero (masculino/feminino) 4/1 5/2 NS
Idade (anos) 57,0 + 10,8 56,0 + 6,6 NS
Altura (m) 1,7 + 0,1 1,6 + 0,1 NS
Peso (kg) 63,9 + 11,6 68,5 + 16,5 NS
Fração de ejeção (%) 30,0 + 19,5 28,0 + 7,1 NS
PSAP (mmHg) 65,0 + 10,1 55,0 + 8,5 NS

Valores expressos como média + desvio padrão.
NS = não-significante; PSAP = pressão sistólica de artéria pulmonar; VNI = ventilação não-invasiva.

Figura 1. Saturação periférica de oxigênio dos grupos venti-
lação não-invasiva e controle no início do protocolo, durante
o exercício e no final do exercício. SpO

2
 = saturação periféri-

ca de oxigênio; VNI = ventilação não-invasiva.

Figura 2. Pressão arterial diastólica nos grupos ventilação
não-invasiva e controle no início do protocolo, durante o exer-
cício e no final do exercício. NS = não-significante; PAD =
pressão arterial diastólica; VNI = ventilação não-invasiva.

Isso ocorreu apenas no grupo controle deste estudo, visto
que o grupo ventilação não-invasiva apresentou elevação
significativa da pressão arterial diastólica, o que pode ter
ocorrido pela compensação do organismo em resposta aos
efeitos da pressão positiva, como queda do retorno veno-
so e possível diminuição do débito cardíaco14, com conse-
quente elevação da atividade simpática3,17, o que pode ser
justificado pelo fato de o maior trabalho da musculatura
respiratória estar relacionado a menor perfusão periférica
com consequente elevação da vasoconstrição periféri-
ca2,16,18.

No presente estudo, não foi possível analisar o VO
2
;

no entanto, houve tendência a maior tolerância ao es-
forço pelo grupo ventilação não-invasiva, observada

pela menor pontuação na escala de Borg modificada. O
uso da ventilação não-invasiva melhora a capacidade
de exercício com menor sensação de esforço2. Indaga-
ções ainda permanecem se foi a utilização da ventila-
ção não-invasiva ou se foi a oferta de oxigênio que fez
com que os valores de SpO

2
 fossem significativamente

maiores no grupo ventilação não-invasiva. O fato de o
grupo controle ter apresentando queda significativa da
SpO

2 
é sugestivo de que, diante de esforço físico, há

maior sobrecarga cardíaca e maior quantidade de oxi-
gênio tanto pelo miocárdio como pela musculatura es-
quelética, o que pode ser um fator a favor da utilização
da ventilação não-invasiva em pacientes com insufici-
ência cardíaca descompensada.
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CONCLUSÃO

Nesta amostra, o uso de ventilação não-invasiva em
pacientes com insuficiência cardíaca descompensada não
acarretou prejuízo hemodinâmico e sugere uma prote-
ção, pois a mesma pode acarretar diminuição do traba-
lho respiratório e do consumo de oxigênio pelo mio-
cárdio e manter oxigenação periférica adequada.

As limitações do presente estudo envolvem a ausên-
cia de um grupo submetido apenas a oxigenoterapia,
o pequeno número de amostragem e as avaliações de
VO

2
 durante o protocolo de reabilitação para, dessa

forma, avaliar melhor o efeito da ventilação não-inva-
siva em pacientes com insuficiência cardíaca descom-
pensada.
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Ao refletir sobre a contribuição do serviço social na educação
em saúde, percebe-se a importância tanto do trabalho em equipe
como do trabalho do assistente social no atendimento aos usuá-
rios dos serviços de saúde. A atividade, de cunho interdiscipli-
nar, envolve a família como um todo, em seus diferentes arran-
jos, na dinâmica do processo de tratamento, por meio de técnicas
que incentivam os envolvidos a buscar a superação de um qua-
dro que, geralmente, provoca mudanças e fragilidades no con-
texto familiar, seguido de importante declínio da qualidade de
vida do paciente e de seus familiares. O atendimento se efetiva
quando, junto com os demais membros da equipe, o assistente
social atua no sentido de contribuir para o fortalecimento e a
autonomia da família, para agir com responsabilidade e compro-
metimento com a causa. Por meio de uma prática educativa que
visa à veiculação de informações contempladas na legislação
pertinente, o assistente social facilita o acesso de pacientes e fa-
miliares a diferentes políticas sociais e recursos da comunidade.
Além disso, é nesse trabalho de educação em saúde que se colo-
cam os envolvidos e interessados no processo patológico em con-
tato com os diferentes serviços disponíveis na comunidade local
e outras comunidades de referência, para que busquem suporte,
em termos de recursos humanos e materiais, para as demandas
de tratamento e saúde do dia-a-dia, o que, certamente, culminará
em melhor qualidade de vida para pacientes e familiares.

Descritores: Política de saúde. Serviço social. Família. Educação
em saúde.

EDUCATION ON HEALTH AND SOCIAL WORK: CONSIDERATIONS

ON WORKING WITH FAMILIES

When reflecting on the contribution of social work to health edu-
cation, one realizes the importance of teamwork and the work of
social workers to users of health services. This interdisciplinary
activity involves the family as a whole, their different arrange-
ments, the dynamics of the treatment process, using techniques
that encourage all stakeholders to try to overcome a situation that
usually causes changes and susceptibilities within the family, fo-
llowed by a significant decline in the quality of life of patients
and family members. The service is effective when the social
worker, along with other team members, contributes for the
strengthening and autonomy of the family to act with responsibi-
lity and commitment to the cause. Through an educational prac-
tice that aims at disseminating information based on the legisla-
tion, the social worker facilitates access of patients and families
to different social and community resources. Furthermore, through
the health education process all stakeholders of a pathological
process are put in contact with the different services available in
the local community and in other reference communities so that
they can obtain human and material support for the treatment
demands and day-to-day health, which will certainly lead to a
better quality of life for patients and family members.

Key-words: Health policy. Social work. Family. Health education.
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Depois de vivenciar um amplo processo de democrati-
zação durante a década de 1980, a sociedade brasi-
leira deparou-se, na década de 1990, com um cená-

rio bem adverso. Trazia, intrínseco à política neoliberal, re-
dução de direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutu-
ral, precarização do trabalho, desmonte da previdência públi-
ca e sucateamento da saúde e educação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus dispositivos
constitucionais e legais fragilizados, ficando o Governo Fe-
deral omisso quanto à regulamentação e à fiscalização das
ações de saúde, com destaque para o desrespeito ao princí-
pio da equidade na alocação dos recursos públicos pela não
unificação de orçamentos nas esferas federal, estadual e mu-
nicipal.1 Afastou-se, assim, do princípio da integralidade, pri-
orizando a assistência médico-hospitalar em detrimento das
ações de promoção e proteção à saúde. Ao Estado cabia so-
mente a responsabilidade de garantir o mínimo aos que não
podiam pagar.

Diante dessa realidade, os assistentes sociais reforçaram
a discussão acerca de sua intervenção profissional na área da
saúde, fundamentados nos princípios do projeto de reforma
sanitária e projeto ético-político da categoria. Para tanto, os
assistentes sociais que trabalham na saúde buscam o aprofun-
damento de atividades e cursos de capacitação permanente,
condição sine qua non para atender às novas requisições da
profissão.

Nesse cenário de crescente demanda pela atuação dos as-
sistentes sociais na saúde, constata-se a ampliação dos servi-
ços no âmbito do serviço social, exigindo que os assistentes
sociais desenvolvam novas estratégias de ação, tendo na edu-
cação em saúde um campo fértil para instigar os usuários a
lutar pelo direito da implementação, de fato, da política de
saúde, conforme preconiza o SUS.

Em termos gerais, em relação às necessidades individu-
ais, a educação em saúde pode contribuir para: desenvolvi-
mento harmônico do corpo e do espírito; desenvolvimento
emocional; formação do espírito crítico; desenvolvimento da
capacidade criativa; desenvolvimento do espírito de iniciati-
va; formação estética; formação ética; formação moral; de-
senvolvimento das peculiaridades de cada indivíduo; e assi-
milação dos valores e técnicas fundamentais da cultura a que
pertence cada sujeito.

Este artigo propõe a reflexão sobre o trabalho do assis-
tente social no âmbito da educação em saúde em um hospital
público vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro. O Setor de Serviço Social do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, implantado em
1982, tem como missão prestar atendimento social aos usuá-
rios, incentivando-os a participar da busca pela saúde, por

meio do conhecimento de alternativas de mudanças nas situ-
ações sociais que possam interferir no processo saúde-doen-
ça. Atualmente o setor conta com 11 assistentes sociais com
atuação nas enfermarias de clínica médica, cirúrgica, ortope-
dia, oftalmologia, neurologia, pediatria, e ginecologia e obs-
tetrícia, no berçário, em doenças infecto-parasitárias, nas uni-
dades de terapia intensiva adulto e coronária, na unidade de
terapia intensiva neonatal e pediátrica, e também nos pron-
tos-socorros adulto e infantil e na unidade de tratamento re-
nal.

Além disso, o Setor de Serviço Social dessa universidade
atua diretamente em programas ambulatoriais, como: progra-
ma de saúde do trabalhador, atendimento multiprofissional
em esclerose múltipla, grupo de aleitamento materno, pro-
grama de assistência multiprofissional à gestante de risco,
programa de assistência multiprofissional ao paciente osto-
mizado e planejamento familiar, entre outros. As ações de
educação em saúde são um dos instrumentos utilizados nesse
contexto tanto pelos assistentes sociais como pelos demais
profissionais da área de saúde.

Na perspectiva de aprofundar o conhecimento sobre o tra-
balho profissional do assistente social no campo da educação
em saúde, utilizou-se como base de estudo e pesquisa a ob-
servação participante do ambiente hospitalar, a atuação como
assistentes sociais nessa instituição e a leitura dos projetos de
intervenção elaborados pelos assistentes sociais do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e
que contribuíram decisivamente para o desvendamento dessa
realidade.

A experiência com atividades de educação em saúde pos-
sibilitou vislumbrar um campo passível de observações, aná-
lises, ações, avaliações e, portanto, de orientações aos usuá-
rios desses serviços acerca da importância da política de saú-
de, dos avanços e limites do SUS e do compromisso dos pro-
fissionais em prevenir doenças, recuperar e/ou promover a
saúde dos usuários, bem como ressaltar a importância dos
cuidados de saúde que o paciente deve tomar para manter os
ganhos obtidos com o tratamento e prevenir agravos.

A promoção de saúde se faz por meio de educação, da
adoção de estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de
aptidões e capacidades individuais, e de produção em ambi-
entes saudáveis. Está estreitamente vinculada, portanto, à efi-
cácia da sociedade em garantir a implantação de políticas
públicas voltadas para a qualidade de vida e ao desenvolvi-
mento da capacidade de analisar criticamente a realidade e
promover a transformação positiva dos fatores determinan-
tes da condição de saúde2.

Trabalhando com o objetivo de promover a saúde dos usu-
ários por meio de técnicas de educação em saúde, é possível
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encorajar as pessoas a adotar e a manter padrões de vida sa-
dios, a usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de
saúde colocados a sua disposição, e a tomar suas próprias
decisões, tanto individual como coletivamente, com o objeti-
vo de melhorar suas condições de saúde e as condições do
meio ambiente.

A tudo isso deve ser acrescentado que a educação em
saúde é um dos mais importantes elos entre desejos e expec-
tativas da população por uma vida melhor e projeções e esti-
mativas dos governantes ao oferecer programas de saúde mais
eficientes. E, nessa dinâmica, atender, inclusive, a grande de-
manda de ações de prevenção a doenças e promoção de saú-
de, uma das principais vertentes que necessitam de investi-
mentos e ações na política de saúde.

PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL

NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

As atividades de educação em saúde representam uma es-
tratégia de atenção à saúde, que englobam muito mais que
um simples atendimento padronizado Torna-se um método
aplicado aos usuários que enfatiza sua autonomia, reforçan-
do e realçando suas habilidades funcionais dentro de seu pró-
prio ambiente, o que envolve planejamento, coordenação e
apoio de outros serviços da comunidade.

Considerando a caracterização do modelo de educação
em saúde, este artigo aponta, nessa modalidade, a oportuni-
dade de oferecer serviços que vão além do modelo tradicio-
nal de saúde, investindo em humanização e promoção à saú-
de do paciente e de sua família atendidos no Hospital de Clí-
nicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

A educação em saúde tem se constituído em espaço de
atuação para os assistentes sociais para cuidados e ações de
saúde imprescindíveis para um comportamento, reconheci-
damente, passível de direitos e deveres de seus usuários (ci-
dadãos). Requer não só o trabalho do assistente social como
também a atuação de uma equipe interdisciplinar, com objeti-
vos comuns, clara definição de papéis, suporte e engajamen-
to, respeito, comunicação, competência, e habilidades e apti-
dão de seus membros para funcionar como uma unidade.

Tais características pressupõem que todos possuam uma
compreensão compartilhada de regras, normas e valores, que
suas funções ocorram de maneira independente, igualitária e
cooperativa, e que os efeitos da tomada de decisão constitu-
am um benefício para o paciente. Para tanto a equipe desen-
volve atendimentos tanto nas áreas preventiva e terapêutica
como na área da reabilitação.

Nesse contexto, pode-se ainda ressaltar os fatores socio-
econômicos, culturais e ambientais, determinantes das condi-

ções de vida e saúde, e que as necessidades de saúde não
residem, unicamente, em não estar doente, o que é confirma-
do pelo texto a seguir: “[...] Que não é possível compreender
ou definir as necessidades de saúde sem levar em conta que
elas são produtos das relações sociais e destas com o meio
físico, social e cultural. Dentre os diversos fatores determi-
nantes das condições de saúde incluem-se os condicionantes
biológicos (idade, sexo, características herdadas pela heran-
ça genética), o meio físico (que inclui condições geográficas,
características da ocupação humana, disponibilidade e quali-
dade de alimento, condições de habitação), assim como os
meios socioeconômico e cultural, que expressam os níveis de
ocupação, renda, acesso à educação formal e ao lazer, os graus
de liberdade, hábitos e formas de relacionamentos interpes-
soais, a possibilidade de acesso aos serviços voltados para a
promoção e recuperação da saúde e a qualidade de atenção
pelo sistema prestado.”2

Por meio das ações de educação em saúde, o assistente
social pode contribuir para o desenvolvimento do senso de
responsabilidade dos usuários e familiares, para sua própria
saúde e para a saúde da comunidade à qual pertençam, e para
o fortalecimento da capacidade de participar da vida comuni-
tária de maneira construtiva. Essas assertivas equivalem a dizer
que, com a educação em saúde, pode-se promover, por um
lado, o senso de identidade individual, a dignidade e a res-
ponsabilidade, e, por outro, a solidariedade e a responsabili-
dade comunitária.

Tal trabalho exige que o assistente social atue nos níveis
tanto individual como grupal ou comunitário, com tônica pre-
ventiva, curativa e reabilitadora, tendo como eixo básico a
orientação metodológica de ensinamentos que buscam as
mudanças de atitudes e comportamentos e o desenvolvimen-
to de habilidades úteis à promoção, manutenção e recupera-
ção da saúde. Ao trabalhar no sentido de promoção da saúde,
intervém em todos os níveis dos programas de saúde, bus-
cando entender as questões postas aos usuários e suas famíli-
as mediante as demandas contemporâneas. Essa atuação tem
como premissa contribuir para a construção de estratégias
para o enfrentamento das expressões da questão social iden-
tificadas no cotidiano das famílias e do próprio paciente aten-
dido.

As situações que se manifestam no cotidiano dos serviços
públicos de saúde extrapolam as questões referentes à doen-
ça. A tarefa faz conceber a atenção à saúde como um projeto
que iguala saúde às condições de vida. No caso do cuidado
com a família, o objetivo é a promoção da saúde por meio da
mudança que pode ocorrer no âmbito de relacionamentos,
funções e papéis, e, ainda, na percepção da doença (incluindo
histórico), no impacto do processo de adoecimento nos mem-
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bros da família, na forma como interagem entre si e como
influenciam o processo de saúde e doença, identificando os
recursos de que a família dispõe para se adaptar à nova con-
dição.

 A situação de doença tende a aumentar a demanda de
atividades instrumentais, podendo, consequentemente, oca-
sionar a redistribuição de tarefas entre os familiares. Além
disso, poderá produzir efeitos no aspecto expressivo, fato que
torna interessante, portanto, a exploração de como ocorrem
as conversas dentro da família, no processo de adoecimento
de um de seus membros.

Nessa perspectiva, o trabalho do assistente social pode
contribuir para que a família reflita e perceba seus problemas,
tenha novas perspectivas e soluções. Assim, pautado nas in-
formações obtidas, o profissional direciona sua intervenção
conforme a percepção sobre o que parece relevante para o
próprio usuário e sua família, além de poder desencadear
mudanças no cotidiano familiar.

O assistente social, junto com os demais membros da equi-
pe, pode, ainda, oferecer informações e opiniões, validar ou
normalizar respostas emocionais, incentivar as narrativas de
doença, estimular o apoio familiar, encorajar o descanso, in-
centivar os familiares a serem cuidadores, e fortalecer os in-
divíduos e os laços familiares. É fundamental, inclusive, iden-
tificar quais são os recursos de que a família dispõe e é capaz
de se valer, na tentativa do restabelecimento de sua dinâmica.

Nesse contexto, o assistente social e todos os componen-
tes da equipe devem buscar, também, conhecimento científi-
co divulgado pela literatura. Ao se pensar no processo saúde-
doença faz-se necessário atentar para a carência de informa-
ções que os cuidadores e familiares apontam quanto a diag-
nóstico, técnicas, terapêutica e efeitos adversos/colaterais do
tratamento. É fundamental que os profissionais da equipe se
certifiquem de que essas ou outras informações são pertinen-
tes à família que está sendo atendida, escutem e esclareçam
as dúvidas, sendo honestos e precisos nas informações.

O mundo familiar se mostra em uma vibrante variedade
de formas de organização, com crenças, valores e práticas
desenvolvidas na busca de soluções para as vicissitudes que a
vida vai trazendo. Desconsiderar isso é ter a vã pretensão de
colocar essa multiplicidade de manifestações sob a camisa de
força de uma única forma de emocionar, interpretar, comuni-
car3.

A intervenção efetiva, muitas vezes, depende da capaci-
dade do assistente social e dos demais membros da equipe de
saúde para identificar crenças que se contrapõem ao trata-
mento proposto e possibilitar à família novas formas de pen-
sar e agir. Ao identificar, por exemplo, que a família não ad-
ministra corretamente os medicamentos prescritos quando o

paciente se encontra no estágio inicial da doença ou do trata-
mento, é preciso conhecer o porquê de a família tomar tal
decisão.

Essas abordagens devem ser usadas ao longo do trata-
mento do paciente, avaliando-se não só os recursos disponí-
veis na família bem como as estratégias que ela utiliza para
lidar com as demandas do processo de adoecimento de seu
membro. As estratégias de enfrentamento que a família utili-
za para lidar com as demandas influenciam a saúde e o funci-
onamento dessa família. O enfrentamento pode ser definido
como respostas positivas de natureza afetiva, cognitiva e com-
portamental, que a família utiliza para resolver ou reduzir o
estresse produzido por um evento ou problema.

São exemplos de estratégias de enfrentamento: união fa-
miliar, flexibilidade nos papéis, capacidade de partilhar pen-
samentos e sentimentos, manutenção de vínculos com a co-
munidade, busca de informações e utilização de suporte soci-
al e espiritual. Em contraposição, a dificuldade ou a incapaci-
dade para superar essas questões podem ocasionar transtor-
nos pessoais e interpessoais que prejudicam o manejo das
situações de crise ou dor vividas pela família.

No trabalho de promover a saúde dos pacientes e familia-
res, a equipe de saúde, em especial o assistente social, utiliza
técnicas de educação em saúde, encoraja as pessoas a adotar
e manter padrões de vida sadios, o senso de responsabilidade
pela sua própria saúde e de identidade individual, assim como
de responsabilidade comunitária.

As especificidades da vida moderna, somadas ao signifi-
cativo aumento na expectativa de vida da população, requer
um trabalho em equipe e, principalmente, pautado em ações
educativas, que se fortalece a cada dia. Atende mais e melhor
às necessidades dos usuários, com destaque para a demanda
dos serviços da rede pública, em seus diferentes níveis, pri-
mário, secundário e/ou terciário.

Nesse sentido, é preciso que a família não só receba su-
porte, mas aceite a intervenção oferecida. De forma genéri-
ca, torna-se imprescindível cuidar daquela família cujo mem-
bro está em tratamento, ajudá-la a reconhecer suas deman-
das, e identificar recursos e limitações, uma vez que é possí-
vel reduzir o sofrimento e melhorar o senso de bem-estar às
pessoas que estão em processo de adoecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre a contribuição do trabalho na educação
em saúde, realizado no Hospital de Clínicas, percebe-se a im-
portância da ação do assistente social e também da equipe de
saúde em relação aos pacientes em processo de tratamento.
Esse trabalho, de cunho interdisciplinar, envolve a família
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como um todo, em seus diferentes arranjos, na dinâmica do
tratamento, por meio de técnicas que incentivam os envolvi-
dos a buscar a superação de um quadro que, geralmente, se
apresenta com frequentes períodos de angústia e preocupa-
ções, seguido de importante declínio da qualidade de vida
dos envolvidos. Tal superação se efetiva quando ocorre a in-
tervenção da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar no
âmbito da política de saúde, que resulta em fortalecimento e
autonomia para a família agir com responsabilidade e com-
prometimento com a causa.

Nesse contexto, o assistente social desenvolve uma práti-
ca educativa que visa à veiculação de informações contem-
pladas na legislação pertinente, facilitando o acesso dos paci-
entes e familiares a diferentes serviços, como consultas espe-
cializadas, exames e medicamentos, inclusive os de alto cus-
to, fundamentais para a boa recuperação do quadro doloroso
e para a manutenção dos ganhos obtidos.

Além disso, é nesse trabalho de educação em saúde que
se colocam os envolvidos e interessados no processo pa-
tológico em contato com os diferentes serviços disponí-
veis na comunidade local e em outras comunidades de re-
ferência, para que busquem suporte, em termos de recur-
sos humanos e material, para as demandas de tratamento e
saúde do dia-a-dia, o que, certamente, culminará em me-
lhor qualidade de vida para os usuários (pacientes, cuida-
dores e familiares).

O trabalho do assistente social, nesse âmbito, representa
uma prestação de serviços voltada à emancipação, à partici-
pação e à sistematização no enfrentamento das expressões da
questão social. O serviço social tem uma proposta mais avan-
çada no sentido de promover acesso aos direitos sociais por
meio das políticas públicas existentes, cuja prática está pau-
tada no compromisso ético político.

O trabalho do assistente social está pautado em um códi-
go de ética profissional aprovado em 1993, vinculado a um
projeto de transformação da sociedade. Para tanto, o exercí-
cio profissional do assistente social tem como referência a
autonomia, a emancipação, a luta pela expansão dos indiví-
duos sociais e o reconhecimento da liberdade como valor éti-
co central.

Dessa forma, o assistente social contribui diretamente para
que os usuários e seus familiares possam lutar pelo acesso a
seus direitos garantidos pela Constituição Federal, reconhe-
cendo a saúde como um direito de todos e um dever do Esta-

do por meio de ações de proteção, promoção e recuperação
da saúde.

É por meio do trabalho do assistente social, integrado à
equipe multidisciplinar de saúde, que se consegue traçar es-
tratégias de ação e buscar alternativas para atender e suprir
as demandas e necessidades das famílias e dos pacientes aten-
didos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro.

Dessa forma, pode-se afirmar que a atuação do assistente
social na educação em saúde requer um compromisso no bojo
do projeto ético-político, no âmbito das propostas da política
de saúde, cujo foco está voltado para a universalidade, para o
acesso aos bens e serviços, e atende demandas da contempo-
raneidade, postas ao serviço social.

Assim, o assistente social da área da saúde, na atualidade,
deve estar aberto para novas ações (socioeducativas, de mo-
bilização e controle social, de investigação e planejamento,
de gestão, de assessoria, qualificação e formação profissio-
nal), e ser capaz de fornecer subsídios para a ampliação do
compromisso no que se refere ao projeto de reforma sanitá-
ria e ao projeto ético-político. Diante do exposto, ressalta-se
que a atuação do assistente social, em ações de educação em
saúde, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, se dá de forma inovadora, dinâmica e pro-
positiva, com intervenções que têm, realmente, contribuído
para a efetivação dos direitos dos usuários como sujeitos de
direitos, na busca de uma sociedade justa e igualitária diante
das políticas públicas existentes.
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Este estudo teve como objetivo comparar a frequência cardíaca
máxima obtida nos protocolos de campo de 2.400 m de Cooper
(1972) e de 3.200 m de Weltman (1989), como também por equa-
ções de estimativa. No total, 97 indivíduos do sexo masculino, estu-
dantes universitários de educação física, fisicamente ativos e apa-
rentemente saudáveis (23,28 + 2,93 anos), realizaram randomi-
camente os protocolos máximos de campo de 2.400 m de Cooper e
de 3.200 m de Weltman. Para o cálculo da frequência cardíaca má-
xima estimada foram selecionadas quatro equações. Para determi-
nar as diferenças entre frequência cardíaca máxima (obtida e esti-
mada) utilizou-se análise de variância de um fator, com post hoc de
Tukey, adotando nível de significância de p < 0,05. Também foi
utilizado o teste de correlação de Pearson para correlacionar os re-
sultados de frequência cardíaca máxima entre os dois protocolos e
com as equações. Os resultados de frequência cardíaca máxima en-
tre os testes de 2.400 m e 3.200 m não apresentaram diferenças
estatisticamente significantes. Quando comparados os valores de
frequência cardíaca máxima obtidos nos testes com o predito pelas
equações de estimativa, apenas a equação de Marins (2003) não
apresentou diferenças significativas para os dois testes. Pode-se
concluir que ambos os testes podem ser utilizados para obtenção da
frequência cardíaca máxima. Entre as equações de estimativa da
frequência cardíaca máxima avaliadas, apenas a proposta por Ma-
rins mostrou-se adequada para a população estudada.

Descritores: Frequência cardíaca. Teste de esforço. Equações de
estimativa.

COMPARISON OF MAXIMUM HEART RATE OBTAINED BY

COOPER’S 2,400 M AND WELTMAN’S 3,200 M FIELD TESTS

WITH MAXIMUM HEART RATE ESTIMATED BY EQUATIONS

IN HEALTHY MALES

The objective of this study was to compare maximum heart rate
values obtained by Cooper’s 2,400 m (1972) and Weltman’s 3,200
m (1989) field protocols, with values estimated by equations. Nine-
ty-seven male, physically active and apparently healthy physical
education university students (23.28 + 2.93 years old) were rando-
mized to carry out Cooper’s 2,400 m and Weltman’s 3,200 m maxi-
mum field protocols. Four equations were selected to estimate ma-
ximum heart rate. One way analysis of variance and Tukey’s post
hoc test were used to determine differences between obtained and
estimated maximum heart rate, with a significance level of p < 0.05.
Pearson’s correlation test was used to correlate maximum heart rate
results between both protocols and the equations. There were no
statistically significant difference in maximum heart rate values be-
tween the tests with 2,400 m and 3,200 m. When maximum heart
rate values obtained by the tests were compared with those estima-
ted by the equations, only Marins’ equation (2003) did not show
significant differences with both tests. It may be concluded that both
tests can be used to obtain maximum heart rate. Of the equations to
estimate maximum heart rate, only Marins’ proposal has proved to
be adequate for the study population.

Key-words: Heart rate. Exercise test. Estimating equations.
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A mensuração da frequência cardíaca é uma forma de
controle fisiológico frequentemente utilizada para
 prescrição e controle do treinamento físico1. Exis-

tem diferentes métodos de treinamento físico baseados na fre-
quência cardíaca2,3 e em todos os casos é necessária a identi-
ficação da frequência cardíaca máxima para cálculo do trei-
namento.

Para identificação da frequência cardíaca máxima, podem
ser utilizados métodos diretos ou indiretos. Os métodos dire-
tos são mais precisos, mas exigem esforço máximo, o que
nem sempre é viável pela possibilidade de impor risco à saú-
de do avaliado. Para a medição de forma direta pode-se utili-
zar uma prova para avaliar o VO

2
max, na qual o maior valor

de frequência cardíaca obtido durante o teste representa a
frequência cardíaca máxima do avaliado, ou aplicar uma pro-
va anaeróbica com intensidade máxima e com tempo sufici-
ente para que o coração se adapte ao estímulo, alcançando
sua frequência cardíaca máxima4. Já para o cálculo da frequ-
ência cardíaca máxima de forma indireta são utilizadas equa-
ções de estimativa, que, embora mais seguras por não impo-
rem estresse fisiológico ao avaliado, podem apresentar gran-
de margem de erro em relação ao valor real5. Além de sua
aplicação na prescrição de treinamento, equações de estima-
tiva da frequência cardíaca máxima também podem ser utili-
zadas como critério para considerar um teste ergométrico
máximo ou para determinar a interrupção de um exercício4.

Marins e Fernandez6, aplicando testes de campo de corri-
da de 12 minutos, 2.400 m e 3.200 m e teste anaeróbico de
600 metros em homens adultos jovens, não observaram dife-
rença significativa entre a frequência cardíaca máxima obtida
entre os testes de campo e entre os testes de campo e o teste
anaeróbico, indicando, assim, haver similaridade entre a fre-
quência cardíaca máxima independentemente dos protocolos
de campo e do perfil bioenergético. Santos et al.7 compara-
ram a frequência cardíaca máxima obtida no teste de campo
de 2.400 m de Cooper com a obtida em teste máximo em
esteira ergométrica, observando valores de frequência cardí-
aca máxima superiores no teste de campo. Duarte e Duarte8

também compararam a frequência cardíaca máxima obtida no
teste de campo de corrida de vaivém de Léger com a obtida
no teste máximo de esteira, e os testes apresentaram intensi-
dades de esforço semelhantes, demonstrando que testes de
campo podem ser utilizados para a obtenção da frequência
cardíaca máxima.

A aplicação de um teste máximo com o objetivo de obter
a frequência cardíaca máxima também permite fazer compa-
ração com equações de estimativa da frequência cardíaca
máxima, a fim de identificar, entre as mais de 50 equações
compiladas por Marins9, a que se mostra mais adequada para

determinada população, minimizando os erros de cálculo da
frequência cardíaca máxima e possibilitando a prescrição de
exercícios de forma mais segura e precisa.

Assim, este estudo teve como objetivo comparar as res-
postas da frequência cardíaca máxima obtida nos testes de
campo de 2.400 m de Cooper10 e de 3.200 m de Weltman et
al.11, assim como com as equações de estimativa de frequên-
cia cardíaca máxima de Fernandez12, Karvonen et al.2, Ma-
rins9 e Tanaka et al.13.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostra
Participaram do estudo 97 indivíduos do sexo masculino,

estudantes universitários de educação física, com 23,28 + 2,93
anos de idade (média + desvio padrão), variando entre 19 e
38 anos, massa corporal de 74,79 + 9,61 kg, estatura de 177,71
+ 6,66 cm e índice de massa corporal de 23,62 + 2,20 kg/m²,
aparentemente saudáveis e fisicamente ativos.

Critérios éticos
O estudo obedeceu aos critérios de ética em pesquisas

com seres humanos, de acordo com a resolução no 196 de 10
de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. Todos
os avaliados participaram de forma voluntária, preenchendo
termo de consentimento para participar do estudo, contendo
informações sobre os riscos e benefícios envolvidos na reali-
zação dos testes, e eram livres para abandonar a pesquisa a
qualquer momento.

Procedimentos
Para a composição da amostra foi realizada uma triagem

composta pelo Questionário de Prontidão para Atividade Fí-
sica (PAR-Q)14, pelo Questionário de Risco Coronário da
Michigan Heart Association15, além de um terceiro questio-
nário padrão adotado pelo Laboratório de Performance Hu-
mana da Universidade Federal de Viçosa (MG). A presença
de resposta positiva no PAR-Q, escore igual ou superior a
risco médio ou a presença de algum fator de risco cardíaco
ou ortopédico implicavam a exclusão da participação do can-
didato ao estudo. Após essa etapa foram medidas a massa
corporal e a estatura dos avaliados, utilizando, respectiva-
mente, balança (Filizola®) com precisão em 100 gramas e es-
tadiômetro (Sanny®) com precisão em milímetros.

Foram aplicados os testes de campo de corrida de 2.400 m
de Cooper10 e de 3.200 m de Weltman et al.11 na pista oficial
de 400 m de atletismo da Universidade Federal de Viçosa.
Em ambos os testes foi aplicada a mesma metodologia, que
consiste em correr o mais rápido possível a distância deter-

Cerqueira MS et al./Comparação da frequência cardíaca máxima obtida nos testes de campo de 2.400 m de Cooper e de 3.200 m de Weltman com a
estimada por equações em homens saudáveis

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(1 Supl A):29-34.



Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — No 1 — Jan-Fev-Mar — 2010 31

minada, sendo registrado o tempo total para a execução do
teste para o cálculo do VO

2
max. Foi também registrada a

frequência cardíaca a cada volta, considerando-se frequência
cardíaca máxima o valor mais elevado obtido durante o teste.

A ordem de realização dos testes ocorreu de forma alea-
tória e com intervalo de uma semana entre eles. O horário de
realização era de livre escolha dos avaliados, podendo ser
realizado na parte da manhã ou da tarde, tendo o segundo
teste que ser realizado no mesmo horário do primeiro. Cada
indivíduo realizou os testes utilizando um monitor de frequ-
ência cardíaca (Polar®) modelo A1, com o acompanhamento
de um anotador que registrava o tempo e a frequência cardí-
aca por volta.

Equações de estimativa
Dentre as diversas equações de estimativa da frequência

cardíaca máxima citadas na literatura, foram escolhidas qua-
tro equações: a) Marins9 [frequência cardíaca máxima = 222,2
- (1,155 x idade)], por ter sido desenvolvida com base em
análises de testes de campo de 2.400 m.; b) Karvonen et al.2

(frequência cardíaca máxima = 220 - idade), a mais popular e
difundida equação, que, no entanto, tem origem e autoria in-
certas5,16; c) Fernandez et al.12 [frequência cardíaca máxima =
200 - (0,5 x idade)], equação que apresentou valor mais apro-
ximado do obtido no exercício, em estudo de Freitas et al.4,
que comparou a resposta da frequência cardíaca máxima no
exercício de corrida com 21 equações de estimativa; e d) Ta-
naka et al.13 [frequência cardíaca máxima = 208 - (0,7 x ida-
de)], equação baseada em testes físicos em esteira e em estu-
do de revisão de meta-análise.

Análise estatística
Para verificar a normalidade da distribuição dos dados foi

utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. A estatística des-
critiva foi apresentada como média, desvio padrão, e valores
mínimo e máximo para cada um dos dados analisados. Para
analisar a diferença entre a frequência cardíaca máxima obti-
da nos testes de 2.400 m, 3.200 m e as preditas pelas equa-
ções de estimativa, utilizou-se análise de variância de um fa-
tor, com post hoc de Tukey, adotando um nível de significân-
cia de p < 0,05. Outro critério utilizado foi uma zona de vari-
ação de ± 8 bpm da frequência cardíaca máxima obtida em
relação à predita, valor considerado aceitável como critério
de validação de uma equação, segundo o proposto por Ro-
bergs e Landwehr5. Também foi utilizado o teste de correla-
ção de Pearson para verificar a correlação dos resultados da
frequência cardíaca máxima entre os dois protocolos e com
as equações de estimativa. A magnitude das correlações foi
interpretada pela classificação proposta por Morrow et al.17 e

o pacote estatístico foi SPSS 16.0 para Windows.

RESULTADOS

Na Tabela 1 são expostos os resultados da frequência car-
díaca máxima dos testes físicos de Cooper10 e de Weltman et
al.11, além das equações de estimativa de Fernandez et al.13,
Marins9, Karvonen et al.2 e Tanaka et al.13.

Comparando a frequência cardíaca máxima obtida no tes-
te de 2.400 m com o teste de 3.200 m, os resultados demons-
traram não haver diferença significativa (p = 0,94). Na com-
paração dos resultados dos testes com as equações, é de-
monstrado que apenas a equação de Marins9 não apresentou
diferença significativa para ambos os testes. As equações de
Fernandez et al.12 e de Tanaka et al.13 foram significativamen-
te inferiores e a de Karvonen2 foi significativamente superior
aos resultados de ambos os testes.

O outro critério utilizado foi a zona de variação de + 8
bpm proposta por Robergs e Landwehr5. Nas Figuras 1 e 2
está expressa a análise da frequência cardíaca máxima obtida
com a predita por quatro equações de estimativa, baseando-
se nesse critério.

Comparando-se as respostas da frequência cardíaca má-
xima da mesma pessoa entre os testes, foi observado que em
42 indivíduos avaliados (43,3%) a frequência cardíaca máxi-
ma foi mais alta no teste de 3.200 m; em 33 indivíduos (34%)
a frequência cardíaca máxima foi mais alta no teste de 2.400
m; e em 22 indivíduos (22,7%) a frequência cardíaca máxima
foi igual nos dois testes. Esses dados demonstram equilíbrio
entre os valores da frequência cardíaca máxima dos testes.

A análise estatística para a correlação da frequência car-
díaca máxima obtida no teste de 3.200 m comparativamente
à estimada pelas equações apresentou valor de r = 0,26; tam-
bém foi de r = 0,26 entre o teste de 2.400 m e as equações; e
entre os testes a correlação foi de r = 0,83. De acordo com
Morrow et al.17, a correlação da frequência cardíaca máxima
das equações com a dos testes (r = 0,26) é classificada como
“Baixa” e entre os testes (r = 0,83) é classificada como “Mui-
to Alta”.

DISCUSSÃO

Os valores de frequência cardíaca máxima não apresenta-
ram diferença significativa entre os testes (p = 0,94), além de
apresentarem alto coeficiente de correlação para a frequên-
cia cardíaca máxima (r = 0,83; p < 0,01), demonstrando se-
melhança no comportamento dessas variáveis para os indiví-
duos na realização dos dois testes. A diferença absoluta da
média da frequência cardíaca máxima foi de 0,49 bpm, com o
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Tabela 1 - Valores de frequência cardíaca máxima verificados nos testes e estimados pelas equações

Weltman Fernandez Karvonen Tanaka
Estatística Cooper10 et al.11 et al.13 Marins9 et al.2 et al.13

descritiva (1972) (1989) (1998) (2003) (1957) (2001)

Média 194,45 193,96 188,36*,§ 195,31 196,72*, § 191,76*, §

Desvio padrão 8,24 8,13 1,47 3,39 2,93 2,14
Mínimo 173 172 181 178,31 182 181,01
Máximo 217 211 190,5 200,26 201 194,88

* Diferença significativa do teste de Cooper para os demais resultados (p < 0,05).
§ Diferença significativa do teste de Weltman para os demais resultados (p < 0,05).

Figura 1. Comparação da frequência cardíaca máxima obti-
da no teste de 2.400 m com as equações de estimativa, den-
tro de uma zona de variação de + 8 bpm.

Figura 2. Comparação da frequência cardíaca máxima obti-
da no teste de 3.200 m com as equações de estimativa, den-
tro de uma zona de variação de + 8 bpm.

maior valor encontrado no teste de 2.400 m de Cooper. Ou-
tro dado interessante é a proximidade entre os valores míni-
mo e máximo da frequência cardíaca máxima, com diferença
de 1 bpm e 6 bpm, respectivamente, ambos maiores no teste
de 2.400 m de Cooper. Esses resultados são consistentes em
apontar que, na prática da avaliação física, a utilização do
teste de 2.400 m ou de 3.200 m implica resultados semelhan-
tes para a obtenção da frequência cardíaca máxima. Assim,
tendo em vista o desconforto físico para o avaliado ao reali-
zar um teste mais longo, como o de 3.200 m, sugere-se sele-

cionar o teste de 2.400 m na prática profissional quando o
objetivo for determinar a frequência cardíaca máxima.

As equações de estimativa, por sua vez, apresentaram fraca
correlação com a frequência cardíaca máxima obtida nos tes-
tes, o que demonstra que a idade (única variável utilizada em
todas as equações) não se correlacionou com a frequência
cardíaca máxima. Outros estudos observaram forte relação
entra frequência cardíaca máxima e idade13,18. Além de utili-
zarem amostra muito maior, esses estudos abrangiam uma
faixa de idade muito mais ampla (Tanaka et al.14: 18.712 ava-
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liados com 18 a 81 anos de idade; Camarda et al.18: 2.047
avaliados com 12 a 69 anos de idade), enquanto no presente
estudo tanto a amostra quanto a variação de idade são meno-
res (97 avaliados com 19 a 38 anos de idade), fato que pode
ter provocado essa fraca correlação. A mesma situação foi
observada por Silva et al.19, que em um estudo com amostra
similar ao presente e pequena faixa de variação de idade (93
avaliados com 60 a 81 anos de idade) também observaram
fraca correlação da frequência cardíaca máxima com a idade.

Com relação ao nível de significância dos resultados de
frequência cardíaca máxima obtidos nos testes em compara-
ção com as equações de estimativa, observou-se que as equa-
ções de Fernandez12, de Karvonen et al.2 e de Tanaka et al.13

apresentaram resultados significativamente diferentes dos
valores obtidos nos testes de 2.400 m e de 3.200 m. Já a
equação de Marins9 mostrou não haver diferença significati-
va quando comparada com os dois testes, reforçando ser a
mais indicada para ser aplicada em populações com as carac-
terísticas deste estudo. Além disso, foi a equação que respon-
deu por maior porcentual de avaliados dentro da faixa de + 8
bpm proposta por Robergs e Landwehr5, com mais de 75%
dos avaliados apresentando-se dentro dessa faixa de variação
em ambos os testes, o que credencia essa equação como a
mais precisa dentre as analisadas.

Outros estudos envolvendo diferentes populações obser-
varam equações de estimativa variadas que foram considera-
das mais adequadas para o perfil de cada população4,18,20-22.
Com exceção do estudo de Branco et al.20, em que a amostra
envolvia adultos jovens corredores de fundo, os demais estu-
dos foram realizados com populações de perfis semelhantes,
jovens assintomáticos fisicamente ativos. Apesar de não ha-
ver consenso sobre a equação mais adequada para essa po-
pulação, houve tendência observada em três estudos de indi-
car a equação de Tanaka et al.13 [frequência cardíaca máxima
= 208 - (0,7 x idade)] como a mais aceitável, fato não confir-
mado no presente estudo. Por outro lado, apesar de os estu-
dos supracitados apresentarem populações similares, a falta
de padronização nos procedimentos para aplicação dos tes-
tes, como tipo de teste aplicado (laboratório ou campo), es-
colha das equações para comparação, nível de condiciona-
mento dos avaliados, temperatura e condições ambientais,
pode provocar diferenças nos resultados da frequência cardí-
aca máxima e, consequentemente, na equação mais indicada.

A equação frequência cardíaca máxima = 220 - idade é
usualmente empregada, merecendo assim algumas conside-
rações especiais. É a equação mais popular e mais utilizada
para prescrição de exercícios14,15, sendo utilizada como ponto
de interrupção de testes físicos submáximos e para cálculo
do VO

2
max em diversos testes, como protocolo de

cicloergômetro submáximo da Young Men’s Christian
Association (YMCA), Åstrand, e teste submáximo de esteira
de Bruce14. Embora seja apresentada, em diversos trabalhos,
como de autoria de Karvonen et al.2, ao se analisar esse tra-
balho original percebe-se que os autores até citam essa equa-
ção, mas o trabalho teve uma abordagem que não envolvia a
elaboração de equação de estimativa da frequência cardíaca
máxima. Os autores tiveram como objetivo introduzir o con-
ceito de frequência cardíaca de reserva, representado pela
seguinte equação: FCtreino = [(FCM - FCrepouso) x % in-
tensidade) + FCrepouso], em que FC = frequência cardíaca e
FCM = frequência cardíaca máxima. Na verdade, essa equa-
ção tem origem e autoria desconhecidas5,16. Outro aspecto a
respeito da utilização dessa equação é que tem sido usada de
forma generalizada, desconsiderando fatores como aptidão
física, tipo de exercício e grau de saúde, fatores que podem
afetar a frequência cardíaca máxima. De acordo com alguns
estudos13,22, os resultados dessa equação tendem a superesti-
mar a frequência cardíaca máxima em populações jovens.

Analisando essa equação no presente estudo, consideran-
do-se a faixa de variação de + 8 bpm, foi a equação que pro-
porcionou o maior valor médio de frequência cardíaca máxi-
ma, confirmando as observações feitas em outros estudos ci-
tados anteriormente. Assim, o uso dessa equação deve ser
analisado com muita cautela, pois caso seja utilizada para pres-
crição de exercícios poderá induzir a erro, com superestima-
tiva da intensidade de treinamento, e caso seja utilizada como
ponto de interrupção em testes submáximos poderá levar o
avaliado a realizar esforço máximo, prejudicando assim sua
metodologia.

CONCLUSÃO

Os resultados de frequência cardíaca nos dois testes fo-
ram similares em várias situações (frequência cardíaca máxi-
ma, valor mínimo, médio), permitindo indicar ambos os pro-
tocolos com o objetivo de avaliar a frequência cardíaca máxi-
ma.

A equação proposta por Marins9 foi a única que não
apresentou diferença significativa para os valores obtidos
em ambos os testes, além de apresentar o maior porcentu-
al de avaliados dentro da faixa de variação de + 8 bpm,
sendo esse outro critério utilizado para comparação das
equações de estimativa, demonstrando ser a mais adequa-
da para indivíduos com as características desse grupo. A
equação frequência cardíaca máxima = 220 - idade, apesar
de apresentar origem e autoria desconhecidas, é a mais
utilizada e difundida; no entanto, não se mostrou adequa-
da para o grupo avaliado, devendo ser utilizada com muita
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cautela para não impor erros exagerados de estimativa da
frequência cardíaca máxima.
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