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 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

No HCor, você encontra diversos procedimentos cardiológicos: prevenção, tratamento, 

reabilitação, cirurgia cardíaca e checkups. Tudo para cuidar de você por completo.  

Entre as nossas especialidades, além da Cardiologia, estão a Oncologia, Ortopedia, 

Neurologia, Medicina Diagnóstica e, acima de tudo, o cuidar bem. 
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EDITORIAL

As doenças cardiovasculares (DCV) compreendem a doença cardíaca coronária, as doenças cerebrovasculares, 
as doenças da artéria aorta, bem como a doença vascular periférica. Colaboram significativamente para o 
aumento das taxas mundiais de morbidade e mortalidade além de afetarem diretamente a qualidade de vida 
da população.

Esta edição do Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo reúne sete 
artigos multiprofissionais e aborda temáticas de interesse ao meio acadêmico, assistencial e de pesquisa, com 
enfoque no cuidado clínico, preventivo e terapêutico em cardiologia. 

Os dois artigos iniciais abrem espaço para discussões voltadas ao atendimento de urgência e emergência 
em cardiologia, mais especificamente sobre os casos de parada cardiorrespiratória (PCR) em ambiente intra 
e extra-hospitalar. O primeiro é um estudo descritivo, retrospectivo que aborda a implementação de times 
de resposta rápida (TRR) no atendimento à PCR. Apesar da utilização de amostra não probabilística e de 
conveniência com análise de dados secundários, os resultados mostraram que 45% dos pacientes atendidos 
pelo TRR tiveram alta hospitalar com nível neurológico preservado, cerca de 30 dias após evento. 

O segundo artigo identificou a incidência de PCR 24 horas após internação em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e demonstrou valores próximos a 4% quando o evento foi associado à saturação de oxigênio, ao nível de 
consciência e ao escore de gravidade calculado pelo Simplified Acute Physiology Score (SAPS2). Os resultados 
reforçaram a importância da utilização de escores de alerta precoce no reconhecimento de deterioração clínica 
em pacientes sob cuidados intensivos. 

Outro tema de destaque nesta edição é o efeito terapêutico de substâncias naturais - extrato de pinheiro 
e ácidos graxos poli-insaturados - na saúde cardiovascular de indivíduos portadores de doenças crônicas. 
Neste contexto, o terceiro artigo é uma revisão narrativa que descreve o uso do Pignogenol® como opção 
terapêutica da doença aterosclerótica crônica (DAC) e chama a atenção para evidências recentes sobre os 
efeitos anti-oxidante, anti-inflamatório e antiplaquetário do extrato. Apesar do número reduzido de publicações 
sobre o assunto, pareceres favoráveis e benefícios clínicos têm sido relatados em pacientes portadores de DAC. 

O quinto artigo, também de revisão, reforçou a importância do desenvolvimento de novas pesquisas 
envolvendo tratamentos adjuvantes voltados ao controle dos transtornos do espectro autista (TEA). Adultos 
portadores da doença apresentam taxas elevadas de DCV e poderiam se beneficiar da suplementação nutricional 
com ácidos graxos ômega-3 devido seu importante efeito cardioprotetor.

Uma estratégia de tratamento das doenças valvares é discutida no quarto artigo desta edição. O caso clínico 
apresenta a longa durabilidade da prótese valvar de Starr-Edward (S-E) e enfatiza a importância dos cuidados 
pós-operatórios, tratamento medicamentoso e seguimento clínico como determinantes da manutenção da 
funcionalidade da prótese S-E. 

Os dois artigos finais refletem sobre a atuação do psicólogo e do assistente social no cuidado ao paciente 
hospitalizado e portador de cardiopatias. O sexto artigo versa sobre cuidados paliativos e a importância do 
cuidado integral e individualizado ao paciente, da inclusão da família no processo saúde-doença, e da interação 
entre a equipe multidisciplinar. Já o sétimo artigo utiliza a abordagem qualitativa para descrever a relevância do 
acolhimento realizado pelo assistente social à beira leito, no sentido de fortalecer o protagonismo do sujeito e 
a adaptação social nos espaços institucionais. 

As evidências aqui sintetizadas reforçam a atuação da equipe multidisciplinar na prática assistencial e 
exprimem a importância da valorização e desenvolvimento de intervenções para a promoção e prevenção da 
saúde cardiovascular. 

Agradecemos aos autores e editores pela produção deste trabalho e desejamos uma profícua leitura aos 
profissionais e especialistas em cardiologia. 

Diretoria do Departamento de Enfermagem
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa

Eugenia Velludo Veiga
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TIME DE RESPOSTA RÁPIDA E ATENDIMENTO DE 
PARADAS CARDÍACAS EXTRA-HOSPITALARES

RAPID RESPONSE TEAM AND OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST

RESUMO
Introdução: Times de Resposta Rápida (TRR) são equipes multidisciplinares treinadas para 

atender indivíduos com intercorrências agudas e graves, incluindo parada cardiorrespiratória (PCR) 
súbita, nas unidades de internação. O objetivo deste trabalho é discutir as particularidades do 
emprego de um TRR hospitalar no atendimento de PCRs extra-hospitalares, utilizando a experiência 
do time do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (ICHC-FMUSP) para elucidação. Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo, utilizando 
o banco de dados do TRR do ICHC-FMUSP. Foram levantados todos os casos classificados como 
PCR súbita atendidos em ambiente extra-hospitalar, nos anos de 2014 a 2016. Dados globais de 
cinco pacientes que evoluíram com alta hospitalar e nível neurológico preservado foram descritos 
e analisados em detalhes. Resultados: Entre 11 atendimentos, oito tiveram retorno da circulação 
espontânea (RCE) na cena (72,2%) e três morreram no local. Dos oito pacientes admitidos com 
vida no Departamento de Emergência, cinco tiveram alta hospitalar após o evento (45,5%). A 
média de tempo de resposta foi 3 ± 1,2 minutos e o intervalo chamada-choque foi de 7,25 ± 
3,2 minutos. Os ritmos de parada foram fibrilação ventricular (80%) e atividade elétrica sem pulso 
(20%). Dois pacientes foram diagnosticados com doença coronariana grave e quatro receberam 
um cardiodesfibrilador implantável (CDI) para profilaxia secundária de morte súbita. Um paciente, 
entre os cinco que tiveram alta, faleceu em outro serviço. Conclusão: Apesar de pouco usual, o 
emprego de um TRR hospitalar no atendimento de PCRs extra-hospitalares pode ser benéfico. 
Os desfechos favoráveis provavelmente decorreram do treinamento da equipe e da rapidez na 
realização do atendimento. A investigação cardiológica dos sobreviventes identificou pacientes com 
doenças graves, que, portanto, mais se beneficiariam da assistência de um time especializado.

Descritores: Equipe de Respostas Rápidas de Hospitais; Parada Cardíaca; Morte Súbita 
Cardíaca; Parada Cardíaca Extra-Hospitalar

ABSTRACT
Introduction: Rapid Response Teams (RRT) are multidisciplinary groups trained to treat 

individuals with severe and acute events, including sudden cardiac arrest (CA), in in-patient units. 
The aim of this report is to discuss the singularities of deploying a hospital RRT for out-of-hospital 
CA assistance, using the experience of the team at the Instituto Central of Hospital das Clínicas 
of the University of São Paulo School of Medicine (ICHC-FMUSP) as illustration. Methodology: A 
retrospective, descriptive analysis was conducted, using the RRT database of the ICHC-FMUSP. 
All cases classified as sudden CA treated outside of the hospital between 2014 and 2016 were 
surveyed. Global data for five patients who progressed to discharge from hospital free of neuro-
logical impairment were described and analyzed in detail. Results: Of the 11 cases, 8 had return 
of spontaneous circulation (ROSC) at the scene (72.2%), and 3 died on site. Of the 8 patients 
admitted to the Emergency Department, 5 were discharged from the hospital after the event 
(45.5%). The average response time was 3±1.2minutes, and the call-to-shock time interval was 
7.25±3.2minutes. The cardiac arrest rhythms were ventricular fibrillation (80%) and pulseless 
electrical activity (20%). Two patients were diagnosed with severe coronary disease and four 
received an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) for secondary prophylaxis of sudden death. 
One patient, of the 5 discharged, died in another unit.  Conclusion: Although unusual, the use of 
a hospital RRT for out-of-hospital CA assistance can be beneficial. The favorable outcomes likely 
resulted from the team’s training and the speed with which the treatment was given. Cardiovascular 
evaluation of the survivors identified patents with severe diseases, which would, therefore, most 
benefit from the care of a specialized team.

Keywords: Hospital Rapid Response Team; Heart Arrest; Death, Sudden, Cardiac; Out-
-of-Hospital Cardiac Arrest
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INTRODUÇÃO
Times de Resposta Rápida (TRR) são equipes multidisci-

plinares treinadas para atender pacientes em intercorrências 
agudas e graves nas unidades de internação.1 O TRR do 
Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP), além 
de exercer as funções tradicionais de um time de emergência 
hospitalar, tem a particularidade de socorrer pacientes e 
acompanhantes que circulam pelos ambulatórios e pela 
área externa dos oito institutos que compõe o complexo, 
uma área construída de 600mil m2 e circulação diária de 
18.000 pessoas.2 Composto por médico assistente - de 
diversas especialidades como cardiologia, terapia intensiva e 
pneumologia, médico residente, enfermeiro e fisioterapeuta, 
e disponível 24 horas/7 dias na semana, o TRR do ICHC-F-
MUSP pode ser acionado através de botoeiras instaladas 
nas enfermarias e nos ambulatórios ou através de ramal de 
telefone fixo. A equipe começou suas atividades em 2014 
e, em quase três anos, atendeu mais de 400 chamados de 
parada cardiorrespiratória (PCR), alguns dos quais ocorridos 
no cenário ambulatório/área externa.

Estima-se que entre 166.000 e 300.000 PCR extra-hospita-
lares ocorram anualmente nos Estados Unidos.3,4 A sobrevida 
destes pacientes é variável, mas em geral não ultrapassa 
10%.4-7 A metanálise de Sasson et al., que incluiu 79 estudos 
e mais de 140.000 pacientes, mostrou sobrevida média de 
7,6% à alta hospitalar. O estudo revelou também que pacientes 
submetidos a manobras de ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP), tanto por leigos quanto por um time de emergência, 
e com ritmo de parada chocável, tinham chances maiores 
de sobrevida, principalmente em locais com desfibrilador 
disponível.8 Os benefícios da desfibrilação precoce e seu 
impacto positivo no nível neurológico dos pacientes com 
PCR extra-hospitalar também foram observados.9 

O objetivo deste trabalho é discutir as particularidades do 
atendimento de PCR extra-hospitalar por um TRR hospitalar, 
desfibrilação precoce, prognóstico neurológico e condutas 
cardiológicas relevantes no pós-PCR, usando como exemplo 
a experiência do ICHC-FMUSP em casos com desfechos 
favoráveis (alta hospitalar com nível neurológico preservado).

METODOLOGIA
Foram pesquisados retrospectivamente, no banco de 

dados do TRR ICHC-FMUSP, todos os casos classificados 
como PCR súbita atendidos no cenário ambulatório/área 
externa, no período de 2014 a 2016. Foram analisados dados 
de prontuário, exames de imagem pós-PCR (ecocardiogra-
ma, cineangiocoronariografia e ressonância magnética) e 
a conduta cardiológica dos cinco casos que tiveram alta 
hospitalar. Os pacientes foram reavaliados um mês e seis 
meses após o evento.

RESULTADOS
De um total de 13 casos de PCR extra-hospitalar, dois 

foram excluídos por ter havido retorno da circulação espon-
tânea (RCE) antes da chegada da equipe. Dos 11 atendi-
mentos restantes, oito tiveram RCE na cena (72,2%) e três 
morreram no local. Dos oito pacientes admitidos com vida 
no departamento de emergência, cinco (45,5%) tiveram alta 

hospitalar após o evento com nível neurológico preservado. 
A média de idade foi 65, 2± 4,5 anos. Os detalhes destes 
cinco casos estão resumidos na Tabela 1. 

A média de tempo de resposta do TRR (intervalo entre o 
acionamento e a chegada da equipe ao local da intercorrên-
cia) foi 3± 1,2 minutos. A média de tempo para o primeiro 
choque foi 4,25±2,1minutos após a chegada da equipe, 
levando a um intervalo chamada-choque de 7,25±3,2 mi-
nutos. Os ritmos de parada foram fibrilação ventricular (FV) 
em 80% dos casos, e atividade elétrica sem pulso (AESP), 
em 20%. O tempo médio para RCE foi 20,4±18,8 minutos.

Quatro dos cinco pacientes realizaram cineangiocorona-
riografia – um paciente não foi submetido ao procedimento 
por possuir angiotomografia de artérias coronárias recente 
sem reduções luminais significativas e função renal alterada, 
que limitava o uso de contraste. Dois apresentavam doença 
coronariana com obstruções de padrão triarterial, um apre-
sentava lesão coronariana discreta e um não apresentava 
lesões obstrutivas. Entre os dois pacientes com doença 
grave, um foi submetido à revascularização cirúrgica e ou-
tro, à angioplastia percutânea de dois vasos, pois recusou 
cirurgia (o terceiro vaso não foi abordado por dificuldades 
técnicas relacionadas ao aspecto calcificado das lesões). 
Três pacientes realizaram ressonância magnética de coração, 
sendo um com estresse farmacológico (dipiridamol). Em um 
dos casos não havia fibrose; nos outros dois, o realce tardio 
era de padrão não-isquêmico.

Em quatro dos cinco pacientes foi implantado um car-
diodesfibrilador implantável (CDI) para profilaxia secundária 
de morte súbita. As justificativas para o caso em que o 
dispositivo não foi implantado foram ausência de taquiar-
ritmia importante documentada (o ritmo de PCR foi AESP) 
e a vigência aguda de isquemia.

Na fase de seguimento, um paciente, entre os cinco que 
tiveram alta, faleceu em outro serviço.

DISCUSSÃO
Apesar de pouco usual, o emprego de um TRR hospi-

talar no atendimento de PCR extra-hospitalares pode ser 
benéfico. Os desfechos favoráveis apresentados pelos 
pacientes atendidos pelo TRR ICHC-FMUSP provavelmen-
te decorreram do treinamento da equipe e da rapidez na 
realização do atendimento. 

Segundo Fredriksson et al., o intervalo entre colapso e 
desfibrilação tem forte relação com sobrevida.10 O estudo 
comparou as taxas de sobrevida de PCR em ritmo chocável 
nos cenários extra e intra-hospitalar e encontrou 18% e 61%, 
respectivamente.10 Uma possível explicação seria o tratamento 
mais precoce para os casos intra-hospitalares, com menor 
tempo para desfibrilação que dentro do hospital raramente 
ultrapassou cinco minutos e menor tempo de início de RCP; o 
mesmo vale para o prognóstico neurológico, que tende a ser 
melhor na PCR intra-hospitalar. A conclusão do estudo é que, 
para pacientes com PCR em ritmo chocável, o local da parada 
teve influência na sobrevida. De forma semelhante, os eventos 
atendidos pelo TRR ICHC-FMUSP (80% dos quais em ritmo 
chocável), embora extra-hospitalares, aconteceram dentro de 
um complexo hospitalar, com acesso potencialmente mais 
fácil e mais rápido às manobras de RCP por uma equipe 
treinada, e com tempo médio da chamada até o primeiro 
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choque de apenas 7,25 minutos. White et al. mostraram 
inclusive que intervalos curtos de chamada-choque, como 
os praticados pelo TRR ICHC-FMUSP, seriam responsáveis 
por maiores taxas de sobrevida.11

Paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares, princi-
palmente em locais públicos e de elevado nível de estresse 
físico e psíquico, tais como cassinos e aeroportos, costumam 
ser facilmente presenciadas e prontamente assistidas. Es-
tes ambientes são considerados favoráveis à identificação 

de intercorrências por possuírem vigilância constante e alta 
concentração de equipamentos e possíveis socorristas,12 
assim como ocorre no HC-FMUSP. Seguranças, funcionários 
administrativos e profissionais da saúde de nosso hospital 
recebem treinamento em suporte básico de vida e, apesar de 
terem iniciado as manobras de RCP antes da chegada do TRR 
em alguns dos casos, não utilizaram o DEA. Isso que nos leva 
a acreditar a divulgação da distribuição destes equipamentos 
nos setores é tão importante quanto o treinamento prático em si.

Tabela 1. Características dos sobreviventes de paradas cardíacas extra-hospitalares atendidas pelo TRR ICHC-FMUSP.

Caso 
Nº

Gênero, 
idade (anos)

Antecedentes 
pessoais

Manobras do TRR (tempo 
de resposta, ritmo de PCR, 
intervenções realizadas e 

duração das manobra
 de RCP)

Exames pós-PCR
Abordagem 

cardiológica pós-PCR
Desfecho

1 Masculino, 64
HAS, dislipidemia, 
miocardiopatia 
isquêmica 

3 min
AESP
IOT, adrenalina
10 min

ECG:BRE
ECO: aumento de câmaras 
esquerdas, sinais indiretos 
de hipertensão pulmonar e 
hipocinesia difusa importante do 
VE (FEVE 25%)
CATE: lesões importantes em CD, 
DA e CX (Figura 1 A e B)
RM com estresse: fibrose 
miocárdica de padrão não 
isquêmico

Paciente recusou 
cirurgia de 
revascularização 
miocárdica. 
Angioplastia de DA e 
CX (CD não abordada 
devido à calcificação 
severa das lesões)

Alta após 
21 dias

2 Feminino, 70
HAS, carcinoma 
papilífero de 
tireoide

2 min
FV (1º choque aos 4 min de 
RCP)
Desfibrilação, IOT, adrenalina, 
amiodarona, soro fisiológico, 
bicarbonato de sódio, 
gluconato de cálcio e sulfato 
de magnésio
53 min

ECG: RIVA; ECG prévio: QT longo 
(Figura 1 C)
ECO: acinesia das paredes inferior 
e septal inferior do VE (FEVE 40%)
CATE: sem lesões obstrutivas

CDI
Alta após 

50 dias

3 Masculino, 61

HAS, tabagismo, 
etilismo, micose 
fungoide, 
policitemia vera

3 min
FV (1º choque aos 2 min de 
RCP)
Desfibrilação 
6 min 

ECG: infra ST e inversão de onda 
T em parede lateral
ECO: hipocinesia difusa do VE 
(FEVE 30%)
CATE: lesões importantes em CD, 
CX e Dg2 (Figura 1 D, E e F)

Cirurgia de 
revascularização 
miocárdica e
CDI

Alta após 
30 dias

4 Masculino, 61

HAS, tabagismo, 
miocardiopatia 
dilatada, 
insuficiência 
aórtica moderada 

5 min
FV (1º choque aos 7 min de 
RCP)
Desfibrilação, IOT, adrenalina, 
amiodarona, soro fisiológico
17 min

ECG: BRE
ECO: hipocinesia difusa do VE 
(FEVE 35%), IAO moderada 
e ectasia de arco e aorta 
ascendente (Figura 2 A)
CATE: CD 40% (Figura 2 B)
RM: sem fibrose

CDI com 
ressincronizador 
atrioventricular

Alta após 
23 dias

5 Masculino, 70

HAS, tabagismo, 
miocardiopatia 
dilatada, fibrilação 
atrial crônica em 
anticoagulação

2 min
FV (1ºchoque aos 4min de 
RCP)
Desfibrilação, IOT, adrenalina, 
amiodarona
16 min

ECG: BAV de 1ºgrau
ECO: aumento de câmaras 
esquerdas, hipocinesia difusa do 
VE (FEVE 25%), IMI importante, 
ITRI moderada e sinais de 
hipertensão pulmonar
CATE: não fez
RM: fibrose miocárdica difusa 
e extensa de padrão não-
isquêmico e suspeita de processo 
infiltrativo (Figura 2 C e D)

CDI

Alta após 
21 dias. 
Óbito 
em outro 
serviço 3 
dias após.

*AESP - atividade elétrica sem pulso; BAV - bloqueio atrioventricular; BRE - bloqueio de ramo esquerdo; CATE - cineangiocoronariografia; CD - artéria coronária direita; CDI - cardiodesfibrilador implantável; CX - artéria 
circunflexa; DA - artéria descendente anterior; Dg2 - segundo ramo diagonal; ECG - eletrocardiograma; ECO – Ecocardiograma transtorácico; FEVE - fração de ejeção do ventrículo esquerdo (valor de referência ≥ 55%); 
FV - fibrilação ventricular; HAS - hipertensão arterial sistêmica; IAO - insuficiência aórtica; IMI - insuficiência mitral; ITRI - insuficiência tricúspide; infra ST - infradesnivelamento do segmento ST; IOT - intubação orotraqueal; 
PCR - parada cardiorrespiratória; RCP - ressuscitação cardiopulmonar; RIVA - ritmo idioventricular acelerado; RM - ressonância magnética de coração; VE - ventrículo esquerdo.
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Sabe-se ainda que o perfil do paciente com PCR extra-
-hospitalar é diferente daquele que sofre PCR intra-hospi-
talar;12 a população que circula pelo complexo HC-FMUSP, 
no entanto, é composta por pacientes que fazem segui-
mento em hospital terciário, com problemas de saúde 
graves, fazendo com que as características individuais 
sejam mais semelhantes às dos pacientes com PCR intra 
do que extra-hospitalar.

Entre os 11 pacientes atendidos pela equipe, cinco 
tiveram alta hospitalar (45,5%) com nível neurológico pre-
servado. Nosso serviço não tem estrutura nem treinamento 
de recursos humanos para resfriamento de pacientes e, 
portanto, nenhum dos casos foi submetido à hipotermia 
terapêutica, mesmo sendo uma recomendação internacional 
atual em cuidados pós-PCR.13 O curto tempo de resposta 
da nossa equipe (média de 3±1,2 minutos) pode ter sido 
o principal fator relacionado aos desfechos neurológicos 
favoráveis. Tempos de resposta ≤6,5 minutos e menores 
intervalos para aplicação do primeiro choque estão associa-
dos a melhores desfechos neurológicos em pacientes com 
PCR extra-hospitalar testemunhada,14,15 embora uma relação 
estatisticamente significativa não tenha sido comprovada 
para PCR intra-hospitalar.16

No Brasil, estima-se que aproximadamente 30% das 
mortes sejam causadas por doença cardiovascular.17 A 
prevalência de doença coronariana grave em nossos pacien-
tes foi de 50% (dois entre quatro pacientes que realizaram 
cineangiocoronariografia). Um estudo que realizou cinean-
giocoronariografia em pacientes sem causas não-cardioló-
gicas óbvias para PCR súbita encontrou doença coronária 
significativa em 71,4%.18 Além de doença coronariana grave, 
de padrão triarterial, estes dois pacientes também apresen-
tavam disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo 
(VE). As diretrizes recomendam o tratamento cirúrgico de 
pacientes com disfunção sistólica do VE (fração de ejeção 
(FE)≤35%) associadas a lesão significativa de tronco ou 
a padrão triarterial com lesão significativa da artéria des-
cendente anterior.19 

Quatro dos cinco pacientes receberam um CDI. As re-
comendações brasileiras para implante deste dispositivo 
na prevenção secundária de morte súbita cardíaca incluem 
sobreviventes de PCR por ritmo chocável, de causa não-
-reversível, com expectativa de vida de pelo menos um ano 
e FE≤35% (Classe I) ou FE≥35% (Classe IIa). Dos quatro 
pacientes que receberam CDI, três tinham FE≤35%; o outro 
apresentava FE de 40%, mas tinha síndrome do intervalo QT 
longo, que, a depender da expectativa de vida, também tem 
indicação de implante do dispositivo.20

Um paciente com implante de CDI faleceu três dias 
após receber alta. Embora não tenhamos acesso à his-
tória clínica relacionada ao óbito, possíveis explicações 
seriam complicações relacionadas à anticoagulação 
por fibrilação atrial ou ao implante do dispositivo e 
evolução da cardiopatia de base decorrente de provável 
processo infiltrativo.

CONCLUSÃO
Apesar de pouco usual, o emprego de um TRR hospi-

talar no atendimento de PCR extra-hospitalares pode ser 
benéfico. Os desfechos favoráveis apresentados pelos 
pacientes atendidos pelo TRR ICHC-FMUSP provavelmente 
decorreram do treinamento da equipe e da rapidez na 
realização do atendimento. A investigação cardiológica 
dos sobreviventes identificou pacientes com doenças 
graves, que necessitavam de revascularização miocárdi-
ca e de implante de CDI, características frequentemente 
encontradas em indivíduos que sofrem PCR súbita e que, 
portanto, mais se beneficiariam da assistência por um 
time especializado. 
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Figura 1. Investigação diagnóstica pós-parada cardiorrespiratória: 
caso 1 - cineangiocoronariografia da artéria descendente anterior com 
lesão importante em terço médio (A) e restabelecimento de fluxo pós-
angioplastia (B); caso 2 -eletrocardiograma exibindo intervalo QT longo 
e bloqueio atrioventricular 2:1 (C); caso 3 - cineangiocoronariografia 
mostrando artéria coronária direita ocluída em terço proximal (D), artéria 
circunflexa ocluída em terço proximal (E) e segundo ramo diagonal 
subocluído em terço proximal (F).

Figura 2. Investigação diagnóstica pós-parada cardiorrespiratória: caso 
4 - ecocardiograma transtorácico com Doppler colorido demonstrando 
insuficiência aórtica moderada (A) e cineangiocoronariografia da 
artéria coronária direita com lesão discreta em terço proximal (B); caso 
5 - ressonância magnética de coração com gadolínio exibindo fibrose 
miocárdica extensa e difusa, de padrão não isquêmico, atingindo toda 
a espessura das paredes laterais e inferiores do ventrículo esquerdo, 
em eixo curto (C) e em eixo longo (D).
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D

B

E

C

F

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(2):187-91



191

TIME DE RESPOSTA RÁPIDA E ATENDIMENTO DE PARADAS CARDÍACAS EXTRA-HOSPITALARES

REFERÊNCIAS
1. Jones DA, DeVita MA, Bellomo R. Rapid-response teams. N Engl 

J Med. 2011; 365:139–46.
2. Institutional data from Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Available on  http://
www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=69&Itemid=225 [acessed on 12/12/2017]. 

3. Rosamond W, Flegal K, Furie K, Go A, Greenlund K, Haase N, et 
al. Heart disease and stroke statistics—2008 update: report from 
the American Heart Association Statistics Committee and Strokes 
Statistics Subcommittee. Circulation. 2008;117(4):25–146.

4. McNally B, Robb R, Mehta M, Vellano K, Valderrama AL, Yoon PW, 
et al. Out-of-hospital cardiac arrest surveillance --- Cardiac Arrest 
Registry to Enhance Survival (CARES), United States, October 1, 
2005--December 31, 2010. MMWR SurveillSumm. 2011;60(8):1-19.

5. Yousuf O, Chrispin J, Tomaselli GF, Berger RD. Clinical Man-
agement and Prevention of Sudden Cardiac Death. Circ Res. 
2015; 116(12):2020-40.

6. Boyd TS, Perina DG. Out-of-hospital cardiac arrest. Emerg Med 
Clin North Am. 2012;30(1):13-23.

7. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Re-
suscitation Outcomes Consortium Investigators, et al. Re-
gional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and 
outcome. JAMA. 2008;300(12):1423–31.

8. Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of 
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and 
meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010;3(1):63-81.

9. Cappato R, Curnis A, Marzollo P, Mascioli G, Bordonali T, Be-
retti S, et al. Prospective assessment of integrating the existing 
emergency medical system with automated external defibrillators 
fully operated by volunteers and laypersons for out-of-hospital 
cardiac arrest: the Brescia Early Defibrillation Study (BEDS). Eur 
Heart J. 2006;27(5):553-61.

10. Fredriksson M, Aune S, Bång A, Thorén AB, Lindqvist J, Karlsson 
T, et al. Cardiac arrest outside and inside hospital in a community: 
mechanisms behind the differences in outcome and outcome in 
relation to time of arrest. Am Heart J. 2010;159(5):749-56.

11. White RD, Asplin BR, Bugliosi TF, Hankins DG. High discharge 
survival rate after out-of-hospital ventricular fibrillation with 
rapid defibrillation by police and paramedics. Ann Emerg Med. 
1996;28(5):480-5. 

12. Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, Clark LL, Spaite DW, 
Hardman RG. Outcomes of rapid defibrillation by secu-
rity officers after cardiac arrest in casinos. N Engl J Med. 
2000;343(17):1206-09.

13. Bhanji F, Donoghue AJ, Wolff MS, Flores GE, Halamek 
LP, Berman JM, et. al. 2015 American Heart Associa-
tion Guidelines Update for Cardiopulmonary Resusci-
tation and Emergency Cardiovascular Care. Circula-
tion. 2015;132(18): S561-73

14. Ono Y, Hayakawa M, Iijima H, Maekawa K, Kodate 
A, Sadamoto Y, et al. The response time threshold for 
predicting favourable neurological outcomes in patients 
with bystander-witnessed out-of-hospital cardiac arrest. 
Resuscitation. 2016;107:65-70.

15. Capucci A, Aschieri D, Piepoli MF, Bardy GH, Iconomu E, Arvedi M. 
Tripling survival from sudden cardiac arrest via early defibrillation 
without traditional education in cardiopulmonary resuscitation. 
Circulation. 2002;106(9):1065-70.

16. Singh S, Namrata H, Grewal A, Gautam PL, Luthra N, Tanwar 
G, et al. Evaluation of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) 
for Patient Outcomes and their Predictors. J Clin Diagn 
Res. 2016; 10(1): 1-4.

17. Cesar LA, Ferreira JF, Armaganijan D, Gowdak LH, Mansur 
AP, Bodanese L, et al. Diretriz de Doença Coronária Estável. 
Arq Bras Cardiol. 2014;103(2 Suppl 2): 1-56.

18. Spaulding CM, Joly LM, Rosenberg A, Monchi M, Weber 
SN, Dhainaut JF, et al. Immediate Coronary Angiography in 
Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med. 1997; 
336(23):1629-33.

19. Kolh P, Windecker S, Alfonso F, Collet JP, Cremer J, Falk 
V, et. al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascu-
larization. The Task Force on Myocardial Revascularization of 
the European Society of Cardiology (ESC) and the European 
Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).  Developed 
with the special contribution of the European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur J 
Cardiothorac Surg. 2014;46(4):517-92. 

20. Martinelli Filho M, Zimerman LI, Lorga AM, Vasconcelos JTM, 
Rassi A Jr. Guidelines for Implantable Eletronic Cardiac Devices 
of the Brazilian Society of Cardiology. Arq Bras Cardiol. 2007; 
89(6): e210-e238.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES: Todos os autores participaram de forma significativa na elaboração deste trabalho e se responsabilizam 
por seu conteúdo. Todos os autores aprovaram a versão final do artigo. FAS: concebeu a ideia original de relatar a experiência do TRR ICHC-
FMUSP, liderou a escrita do manuscrito e a elaboração do artigo. ANDN: auxiliou na obtenção de dados, formatação de tabelas e figuras 
e participou na discussão dos resultados. NHFF: auxiliou na obtenção de dados e na coleta de imagens e participou na discussão dos 
resultados. MBMP: concebeu a ideia original de relatar a experiência do TRR ICHC-FMUSP e fez a análise crítica do artigo. LSHL: concebeu 
a ideia original de relatar a experiência do TRR ICHC-FMUSP e fez a análise crítica do artigo. EFP: supervisionou a elaboração do manuscrito 
e fez a revisão do artigo e do conteúdo intelectual do trabalho.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(2):187-91



ORIGINAL/ORIGINAL

192

Giovanna Pulze,1,2

Winnie da Silva Alves,1,2,3

Bruno Castro de Paiva,1,2,3

Renata Eloah de Lucena 
Ferretti-Rebustini1,2,3 

1. Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (EEUSP). 
São Paulo, SP, Brasil  

2. Grupo de Pesquisa de Enfermagem 
em Unidade de Terapia Intensiva da 
EEUSP/CNPq. São Paulo, SP, Brasil. 

3. Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem na Saúde do Adulto da 
EEUSP. São Paulo, SP. Brasil.   

Correspondência:
Renata Eloah de Lucena Ferretti-
Rebustini. Av Dr Enéas de Carvalho 
Aguiar, 419. 3º andar. Sala 354. 
Cerqueira César, SP, SP. Brasil.
05403-000. reloah@usp.br 

Recebido em 13/19/2018,
Aceito em 11/02/2019

INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À PARADA 
CARDIORRESPIRATÓRIA NAS PRIMEIRAS 24 HORAS DE 
INTERNAÇÃO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

INCIDENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH CARDIORESPIRATORY ARREST IN THE 
FIRST 24 HOURS OF HOSPITALIZATION IN INTENSIVE CARE UNIT 

RESUMO
Objetivos: Identificar a incidência de parada cardiorrespiratória (PCR) nas primeiras 24 

horas de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e seus fatores associados; verificar 
se a maior gravidade admissional está associada à maior ocorrência de PCR em pacientes 
internados em UTI. Métodos: Em um estudo secundário, foram analisados 530 prontuários 
completos de indivíduos pertencentes à casuística do estudo primário “Caracterização Clínica 
de Adultos e Idosos em UTI”. Foram extraídos dados demográficos, clínicos, gravidade 
(Simplified Acute Physiology Score – SAPS II) e ocorrência de PCR (eventos/24 horas; tempo; 
ritmo; medida de reversão e desfecho). Para as análises foram utilizados testes de comparação 
de médias e de associação. Foi feita correlação ponto bisserial e regressão logística com 
análise da capacidade preditiva por meio da curva ROC. O valor de p foi fixado em 0,05 e 
as análises foram feitas por meio do software SPSS (versão 22) e Medcalc. Resultados: A 
incidência de PCR nas primeiras 24 horas de internação foi de 3,6% (n = 19). Cada indivíduo 
teve em média 1,61 ± 0,97 eventos de PCR com tempo médio de 7,68 ± 10,59 minutos. 
Os ritmos mais frequentes foram: AESP (42,1%), AS (21,1%); TV sem pulso (5,3%). A única 
comorbidade que se associou à PCR foi o choque (p = 0,003). Os métodos de reversão 
mais utilizados foram: químico (31,6%), químico+elétrico (10,5%) e apenas elétrico (5,3%). 
Não houve retorno da circulação espontânea em 57,9% dos casos. A SpO2 (p < 0,001), 
o nível de consciência (p < 0,001) e a gravidade (p = 0,032) associaram–se à ocorrência 
de PCR. A gravidade admissional foi um preditor independente de ocorrência de PCR 
(OR = 1,032; p = 0,034), com boa capacidade preditiva (AUC = 0,618). O ponto de corte 
do SAPS2 que melhor prediz a PCR é 38,0 pontos (sensibilidade: 52,6; especificidade: 72,4). 
Conclusões: A incidência de PCR nas primeiras 24 horas de internação em UTI foi de 3,6%. 
Os fatores associados à PCR foram: saturação de oxigênio, nível de consciência e gravidade. 
A gravidade admissional é um preditor de ocorrência de PCR com boa capacidade preditiva.

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva; Parada Cardíaca; Incidência; Gravidade do 
Paciente, Cuidados de Enfermagem. 

ABSTRACT
Objectives: To identify the incidence of cardiorespiratory arrest (CRA) in the first 24 hours of 

hospitalization in Intensive Therapy Units (ITU) and its associated factors; to determine whether greater 
severity on admission is associated with a higher occurrence of CRA in patients admitted to the ITU. 
Methods: In a secondary study, 530 complete patient records of individuals that comprised the case 
series of the primary study “Clinical Characterization of Adults and Elderly Patients in ITU” were analyzed. 
Demographic and clinical data were extracted, and also data on severity (Simplified Acute Physiology 
Score – SAPS II) and the occurrence of CRA (events/24 hours; time; rhythm; reversion measure and 
outcome). For the analyses, comparisons of means and association tests were used. Biserial point 
correlation and logistical regression were carried out  with analysis of predictive capacity by means of the 
ROC curve. A p value was fixed at 0.05 and the analyses were performed using the software programs 
SPSS (version 22) and Medcalc. Results: The incidence of CRA in the first 24 hours of hospitalization 
was 3.6% (n = 19). Each individual had a mean of 1.61 ± 0.97 CRA events, with a mean time of 7.68 
± 10.59 minutes. The most frequent rhythms were: PEA (42.1%), AS (21.1%); pulseless VT (5.3%). The 
only comorbidity that was associated with CRA was shock (p = 0.003). The reversion methods most 
used were: chemical (31.6%), chemical+electrical (10.5%) and only electrical (5.3%). There was no 
spontaneous return-of-circulation in 57.9% of cases. The SpO2 (p < 0.001), level of consciousness 
(p < 0.001) and severity (p = 0.032) were associated with the occurrence of CRA. The severity on 
admission was an independent predictor of the occurrence of CRA (OR = 1.032; p = 0.034), with 
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INTRODUÇÃO  
A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é caracterizada pela 

súbita interrupção da circulação mecânica decorrente de 
ausência de atividade ventricular útil e/ou insuficiência venti-
latória de um indivíduo sem expectativa de morte para aquele 
momento, não portador de doença intratável ou terminal.1  

De acordo com as diretrizes de Ressuscitação Cardior-
respiratória (RCR) e de Atendimentos Cardiovasculares de 
Emergência divulgadas pela American Heart Association, a 
PCR, independente de acontecer em espaço intra ou extra hos-
pitalar, irá convergir para uma Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), onde serão prestados cuidados pós-ressuscitação e o 
suporte avançado de vida.2 Além disso, trata-se de uma das 
intercorrências mais comuns dentro da própria unidade devido 
à maior prevalência de pacientes complexos e em estado 
grave, sendo associada a grande morbidade e mortalidade.  

Os enfermeiros detêm o potencial de serem as principais 
testemunhas de eventos no hospital e que, portanto, são os 
que possuem competência técnica, institucional e legal para 
iniciar os procedimentos de Ressuscitação Cardiopulmonar, 
de forma que esses deverão estar familiarizados e capacita-
dos para executar as manobras.3 

Na medida em que a PCR pode ser associada à alta 
letalidade, sobretudo em UTI onde a gravidade do paciente 
tende a ser maior, é importante que se identifique condições 
associadas ao maior risco de PCR. Os estudos epidemiológicos 
recentes, em nosso meio, não descrevem a frequência atual 
de PCR em UTIs clínicas e cirúrgicas ou os fatores associados 
à parada cardiorrespiratória. Também não foram encontrados 
estudos que associam gravidade admissional de pacientes 
que sofrem PCR nas primeiras 24 horas de internação.  

Assim, o presente estudo teve como objetivos: Identificar 
a incidência de Parada Cardiorrespiratória nas primeiras 
24h de internação em Unidades de Terapia Intensiva e seus 
fatores associados; verificar se a maior gravidade admissional 
está associada à maior ocorrência de PCR em pacientes 
admitidos em UTI. A identificação desses fatores pode auxiliar 
o enfermeiro no reconhecimento de indivíduos com maior 
risco de PCR na UTI, especialmente em um momento de 
internação em que a condição clínica desencadeadora da 
instabilidade do paciente pode ainda não ter sido resolvida.  

MÉTODOS 
Por meio de um estudo transversal foram analisados os 

casos pertencentes à casuística do estudo “Caracterização 
Clínica de Adultos e Idosos em Unidade de Terapia Intensiva: 
o impacto dos novos perfis para o cuidado clínico avançado 
de enfermagem”, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP (No parecer 
447.731). O estudo foi realizado em nove UTIs de um hospital 
universitário de grande porte em São Paulo, portador de sete 
selos de acreditação hospitalar no ano de 2018, dentre eles o selo 
‘Hospital Amigo do Idoso’, e composto por 918 leitos. Conta com 
várias UTI de especialidades, cuja taxa de ocupação é de 80%. 

good predictive capacity (AUC = 0.618). The SAPS2 cutoff point that best predicts CRA is 38.0 points 
(sensitivity: 52.6; specificity: 72.4). Conclusions: The incidence of CRA in the first 24 hours of hospitalization 
in the ITU was 3.6%. The factors associated with CRA were: oxygen saturation, level of consciousness, 
and severity. Severity on admission is a predictor of the occurrence of CRA with good predictive capacity.

Keywords: Intensive Care Units; Heart Arrest; Incidance; Paciente Acuity; Nursing Care.

O período de coleta de dados foi de setembro/2016 até 
fevereiro/2017. Na amostra foram incluídos 530 casos, de 
adultos (indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos) 
e idosos (indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos), 
admitidos em uma das UTI do estudo (UTI do Trauma, Clínica 
Médica, Clínica Médica de Emergência, Anestesiologia, Neu-
rologia, Nefrologia, Infectologia, Pneumologia e Cirúrgica), 
cujas variáveis do estudo estivessem disponíveis. Foram 
excluídos os casos cujos prontuários apresentavam erros, 
estavam incompletos ou duplicados (241 casos excluídos).  

Das bases de dados do estudo primário, foram extraídos 
dados demográficos e clínicos, sendo as variáveis deste 
estudo: 1. Demográficos: sexo, idade, tipo de UTI (clínica 
ou cirúrgica), tipo de internação (eletiva, urgência, emergên-
cia), especialidade da UTI;  2. Clínicos: diagnóstico médico 
admissional, antecedentes pessoais, nível de consciência 
(aferido pela Escala de Coma de Glasgow – ECG), sinais vitais 
aferidos de modo não invasivo (Temperatura, Pressão arterial 
sistólica, média e diastólica, frequência cardíaca, frequência 
respiratória e saturação de oxigênio), gravidade (aferida 
pelo – Simplified Acute Physiology Score – SAPS2) (Le Gall 
e Cols, 1993) e ocorrência de PCR ao longo das primeiras 
24 horas de admissão.  Os dados clínicos são referentes ao 
período de admissão na UTI, anterior a ocorrência da PCR.

Para caracterizar a ocorrência da PCR, foram extraídos o 
número de PCRs nas primeiras 24 horas, o tempo de PCR, 
o ritmo de parada (Fibrilação Ventricular [FV], Taquicardia 
Ventricular sem Pulso [TV sem pulso], Atividade Elétrica 
sem Pulso [AESP] e Assistolia [AS], a medida de reversão 
(química ou elétrica) e o desfecho (ressuscitação ou óbito).  

Os dados foram analisados por meio de estatística descriti-
va e analítica. Para testar a associação entre as comorbidades 
e a ocorrência de PCR foi utilizado o teste Exato de Fisher. O 
teste T de Student com ajuste de Levene para verificação da 
igualdade das variâncias foi utilizado para comparar médias e 
para as correlações foi feita a análise de correlação pontobis-
serial de Pearson. Para testar a associação entre a gravidade 
admissional e a ocorrência de PCR nas primeiras 24 horas, 
foi feita análise de predição por meio de regressão logística, 
assumindo a PCR como variável dependente e a gravidade 
como variável independente. A capacidade preditiva da gravi-
dade aferida pelo SAPS2 em relação à PCR foi determinada por 
meio da análise ROC (receiver operator characteristic) e para a 
identificação do melhor ponto de corte do SAPS2 foi utilizado 
o índice de Youden.   Foram considerados estatisticamente 
significantes os p-valores ≤ 0,05 e as análises foram feitas por 
meio do software SPSS (versão 22) e pelo Medcalc.  

RESULTADOS  
Dos 530 casos incluídos, 54,5% era do sexo masculino 

(n= 289) e 59,4% eram adultos (n=315). A idade dos homens 
variou de 18 a 90 anos, e das mulheres de 18 a 99 anos. A idade 
média das mulheres foi maior que a dos homens (56,35±17,87 
vs 51,13±17,89 anos, respectivamente; p = 0,001).  
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Quanto à procedência, 52,5% vieram do Pronto-Socorro 
(n=278), 31% do Centro Cirúrgico (n=165) e 7,4% de Enferma-
rias (n=39). O registro da procedência não estava disponível em 
4,5% dos prontuários (n=24). A maioria dos casos foi admitida 
em UTI Clínica (41,1%, n=218), seguido pela UTI Cirúrgica 
(35,3%, n=187) e UTI de Especialidades (23,6%, n=125). 
Dentro das UTI de especialidades, aquela com maior número 
de internações foi a Clínica Médica de Emergência (26,2%), 
seguida pela UTI do trauma (22,1%) e a Cirúrgica (19,2%).  

Os diagnósticos médicos admissionais mais frequentes 
estavam relacionados com o sistema cardiovascular (69%), 
trauma (63%), sistema neurológico (56%) e sistema respi-
ratório (41%). Cada indivíduo possuía em média 1,43±1,56 
comorbidades, sendo as mais comuns Hipertensão Arterial 
Sistêmica (41,7%), Diabetes Mellittus (18%), Choque (11,3%) 
e Insuficiência Cardíaca (8,9%). 

A caracterização dos sinais vitais, aferidos no momento 
da admissão de forma não invasiva, o nível de consciência 
e a gravidade admissional são apresentados na Tabela 1.   

A incidência de Parada Cardiorrespiratória nas primeiras 
24 horas de internação foi de 3,6% (n = 19).  

Dos 19 indivíduos da amostra que sofreram PCR, 63,3% 
eram do sexo masculino (n = 12) e 52,6% eram idosos (n=10). 
A média de idade dos indivíduos com PCR foi de 55,16±16,69 
anos, tendo variado de 21 a 80 anos. A diferença na média 
das idades dos casos com e sem PCR (53,44±18,11 anos) 
não foi estatisticamente significante (p-valor 0,666). 

Em relação ao tipo de internação, 84,2% dos pacientes 
foram internados para tratamento clínico (n=16) e 10,5% 
para tratamento cirúrgico de emergência (N=2). Dentre eles, 
63,2% foram internados em UTI Cirúrgica (N=12) e 31,6% em 
UTI Clínica (N=6). Dentre as nove especialidades das UTI do 
estudo, a maioria dos casos foi admitida na UTI da Clínica 
Médica de Emergência (36,8%), seguida da Clínica Médica 
(26,3%), Cirúrgica (15,8%) e Trauma (15,8%). Um dos casos 
foi admitido na UTI da Nefrologia (5,3%).    

A maioria dos casos de PCR foi admitido para tratamento 
de condições relacionadas com o sistema Cardiovascular 
(31,6%; n=6), seguidos pelo Trauma (21,1%; n=4) e por 
condições Hemato-infecciosas (10,5%; n=2). Em 21,1% 
(n=4) dos prontuários, a informação não estava disponível. 

Os indivíduos que tiveram PCR apresentavam pelo menos 
uma comorbidade como antecedente pessoal em relação a quem 
não teve (1,00±1,1 vs 1,44±1,5 doenças), mas essa diferença 
não foi estatisticamente significante (p=0,106). Também não foi 
encontrada diferença significante entre o índice de comorbida-
des de quem teve PCR em comparação aos que não tiveram 

(1,42±1,77 vs 1,87±2,00; p = 0,291). Dentre as comorbidades 
analisadas, a única estatisticamente relacionada à ocorrência de 
Parada Cardiorrespiratória foi o Choque (p= 0,003). Hiperten-
são Arterial Sistêmica (p= 0,814), Doença Arterial Coronariana 
(p-valor 0,145), Insuficiência Cardíaca (p= 0,681), Fibrilação 
Atrial (p= 0,171), Diabetes Mellitus (p= 0,134), Dislipidemia (p= 
1,00), Acidente Vascular Encefálico (p= 1,00), Distireoidia (p= 
0,57), Asma (p=1,00), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (p= 
0,072), Insuficiência Renal Crônica (p= 1,00) e Doença Vascular 
Periférica (p= 0,227) não foram estatisticamente significantes 
quando relacionadas com a ocorrência de PCR.  

A caracterização dos casos segundo os sinais vitais 
aferidos de maneira não invasiva, o nível de consciência e 
a gravidade do momento da admissão de acordo com a 
ocorrência de PCR são apresentados na Tabela 2.  

Cada indivíduo teve em média 1,61±0,97 eventos de PCR 
nas primeiras 24h, variando de 1 a 5, com tempo médio de 
7,68±10,59 minutos em cada evento.  

O ritmo de PCR mais frequente foi a Atividade Elétrica sem 
Pulso (n=8; 42,1%), seguido pela Assistolia (n=4; 21,1%) e 
Taquicardia Ventricular sem Pulso (n=1; 5,3%). O ritmo não 
foi registrado em 31,6% dos prontuários (n=6).  

Os métodos de reversão mais utilizados foram: químico 
(31,6%), químico combinado com elétrico (10,5%) e apenas 
elétrico (5,3%), respectivamente. O método de reversão da 
PCR não foi descrito em 52,6% dos prontuários (n=10). 
A maioria dos casos de PCR evoluíram a óbito (57,9%).  

 Ao testar a associação da ocorrência de PCR com os 
sinais de vitalidade observou-se associação apenas com a 
Saturação de Oxigênio (p= 0,000). O nível de consciência 
(p = 0,000) e a gravidade (p = 0,032) também se associaram 
à ocorrência de PCR. (Tabela 3)  

Observou-se que a gravidade admissional aferida pelo 
SAPS2 foi um preditor independente de ocorrência de PCR. 
Indivíduos com maior gravidade tem 3,2% mais chances de 
ter uma PCR do que aqueles com menor gravidade. A gravi-
dade aferida pelo SAPS2 também se mostrou um indicador 
com boa capacidade preditiva (AUC = 0,618), predizendo a 
PCR em 61,8% das vezes. O ponto de corte do SAPS2 que 

Tabela 1. Média e desvio padrão dos sinais vitais, nível de consciência 
e a gravidade no momento da admissão, antes da PCR (n=530). 
São Paulo, 2018. 

Média Desvio 
Padrão

Temperatura 35,84 ºC 3,34
Frequência Cardíaca 89,99 batimentos/minuto 24,26
Pressão Arterial Sistólica 124,83 mmHg 58,22
Pressão Arterial Diastólica 70,46 mmHg 18,64
Pressão Arterial Média 87,17 mmHg 25,53
Frequência Respiratória 18,27 respirações/minuto 7,85
Saturação de Oxigênio 95,20% 6,48
Nível de consciência 
(Escala de Coma de 
Glasgow) 

11,70 pontos 4,6

Gravidade (SAPS2) 30,22 pontos 15,02

Tabela 2. Caracterização dos sinais vitais aferidos de maneira não 
invasiva, do nível de consciência e da gravidade de acordo com a 
ocorrência de PCR.

 PCR Média Desvio 
Padrão p-valor* 

Temperatura Não 35,84 3,392 0,720  Sim 35,71 1,448 

Frequência cardíaca Não 89,67 24,048 0,210  Sim 98,42 28,981 

Pressão arterial sistólica Não 125,45 58,735 0,080  Sim 108,05 39,670 

Pressão arterial diastólica Não 70,61 18,611 0,369  Sim 66,28 19,637 

Pressão arterial media Não 87,46 25,348 0,265  Sim 79,47 29,902 

Frequência respiratória Não 18,40 7,827 0,087  Sim 15,05 7,948 

Pressão arterial invasiva Não ,13 1,090 0,008  Sim ,00 ,000 

Saturação de oxigênio Não 95,483 4,6389 0,000  Sim 87,833 23,8260 

Nível de consciência (ECG) Não 11,91 4,543 0,002  Sim 6,55 4,435 

Gravidade (SAPS2) Não 29,95 14,855 0,089
 Sim 37,47 18,041 

* Teste T de Student com ajuste de Levene.
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por Adamski e cols., 6 a incidência de PCR foi maior na UTI 
do que em outras unidades do hospital (40,2%).  

Os fatores relacionados ao evento em si também são 
similares ao de outros estudos, em relação ao número de 
eventos,7,8 à duração do evento,4 ao ritmo inicial de PCR mais 
frequente.4 Em geral, o número de eventos por pacientes em 
UTI tende a variar de um a cinco e a duração dos esforços de 
ressuscitação para o retorno da circulação espontânea varia 
de menos de cinco minutos a 56 minutos, mas usualmente 
costuma durar menos do que dez minutos. Quanto mais 
rápido o retorno à circulação espontânea maior a chance de 
sobrevida.7 Os resultados do presente estudo apontaram uma 
duração média da RCP de aproximadamente sete minutos.  
Não foi possível quantificar o intervalo de tempo entre a de-
tecção do evento e o início das manobras de ressuscitação 
pois estes dados não estavam disponíveis nos prontuários.  

O ritmo inicial de PCR mais frequente foi a AESP seguida 
da Assistolia. Resultados similares também foram reportados 
por Efendijev e cols.4 Estima-se que em UTI gerais os ritmos 
não chocáveis sejam mais frequentes, variando de 55 a 84% 
entre os estudos. Os ritmos chocáveis são mais comumente 
observados em UTI com maior frequência de doenças car-
díacas isquêmicas 9 enquanto os ritmos não chocáveis estão 
associados a maior estado de gravidade e comprometimento 
clínico, como em estados avançados de hipóxia e na sepse.4, 9 

Estima-se que o retorno à circulação espontânea seja 
frequente nos casos de PCR em UTI, aumentando a sobrevida 
dos pacientes. Os desfechos tendem a ser melhores em UTI.7 

Isso porque em UTI, o tempo entre o reconhecimento da 
ocorrência de PCR é menor e as manobras ressuscitatórias 
tendem a ser rapidamente implementadas.6 Soma-se a isso 
a disponibilidade de equipe mais treinada para o pronto reco-
nhecimento e acionamento da cadeia de sobrevida (em com-
paração com socorristas leigos do ambiente extra-hospitalar) 
e a disponibilidade de recursos tecnológicos pertencentes ao 
ambiente de terapia intensiva para o manejo das diversas con-
dições clínicas.  Por outro lado, os pacientes internados nessas 
unidades tendem a apresentar estados de maior gravidade 
que podem interferir no desfecho clínico dos pacientes a curto 
(retorno à circulação espontânea), médio (alta hospitalar) e 
longo prazo (de seis meses a um ano após o evento).  

Tabela 3. Associação entre os sinais vitais, o nível de consciência 
e a gravidade admissional de acordo com a ocorrência de Parada 
Cardiorrespiratória. São Paulo, 2017.

PCR
 Sim Não r* p-valor 
Temperatura (oC) 35,71 35,84 -0,007 0,867 
Frequência cardíaca (bpm) 98,42 89,99 0,067 0,123 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 108,05 124,83 -0,056 0,201 
Pressão arterial diastólica 
(mmHg) 

66,28 70,46 -0,042 0,334 

Pressão arterial média (mmHg) 79,47 87,17 -0,058 0,181 
Frequência respiratória (rpm) 15,05 18,27 -0,083 0,069 
Saturação de oxigênio (%) 87,83 95,20 -0,220 0,000 
Nível de consciência
(ECG; pontos) 

6,55 11,74 -0,202 0,000 

Gravidade (SAPS2; pontos) 37,47 30,22 0,093 0,032 
Correlação ponto-bisserial de Pearson.

Tabela 4. Razão de chances e capacidade preditiva da gravidade aferida pelo SAPS2 na ocorrência de PCR. São Paulo, 2017.

 OR IC95% p-valor AUC IC95% da AUC Ponto de corte Sensibilidade Especificidade
SAPS2 1,032 1,002 – 1,062 0,034 0,618 0,575 – 0,660 >38,0 52,63 72,35

Constant 0,013 0,000  

Figura 1. Curva ROC do SAPS2 em relação à PCR. São Paulo, 2017. 
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INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NAS PRIMEIRAS 24 HORAS DE INTERNAÇÃO EM 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

melhor se associa com a ocorrência de PCR foi 38 pontos, 
com sensibilidade de 52,63 e especificidade de 72,35. (Tabela 
4, Figura 1).  

 DISCUSSÃO  
Os resultados baseados na análise de nove UTIs espe-

cializadas pertencentes a um Hospital universitário de grande 
porte na cidade de São Paulo apontaram que: 1) A incidência 
de PCR nas primeiras 24 horas de internação na UTI foi de 
3,6%; 2) O número de eventos por paciente variou de 1 a 5; 
3) O ritmo inicial mais frequente foi a AESP revertida quimi-
camente; 4) O retorno à circulação espontânea ocorreu em 
menos da metade dos casos; 5) Algumas condições clínicas 
admissionais estiveram associadas à ocorrência do evento e 
que 6) A gravidade admissional foi um preditor independente 
de PCR, nas primeiras 24h de internação na UTI.  

Ao que se sabe, este foi o primeiro estudo a analisar a 
incidência de PCR nas primeiras 24h de internação na UTI, 
o que limita sua comparação com demais estudos. De todo 
modo, ainda que se considere os resultados encontrados em 
estudos que analisaram a ocorrência de PCR por todo o período 
de internação e não apenas nas primeiras 24h, observa-se que 
a incidência encontrada no presente estudo está dentro da faixa 
de variação já reportada na literatura. Dois estudos recentes, 
um deles de revisão, apontam que a incidência de PCR em 
UTI varia de 2,9 a 78,1%.4,5 Observa-se, então, que existe 
uma grande variação nas taxas de incidência nos diversos 
estudos já publicados, talvez por diferenciais metodológicos 
relacionados sobretudo à população do estudo.   

A comparação dos valores de incidência ou prevalência 
entre os estudos deve ser cuidadosa. Isso porque os valores 
obtidos por meio da análise dos eventos extra-hospitalares 
não são comparáveis àqueles decorrentes da análise de 
eventos intra-hospitalares, em função das características dos 
pacientes e também dos fatores associados à implementação 
das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mesmo que 
considerando os eventos ocorridos dentro do hospital, estima-
se que a incidência e a prevalência sejam diferentes de acordo 
com a unidade hospitalar. Estima-se que a incidência de PCR 
intra-hospitalar seja maior em UTI, podendo corresponder 
até 45% dos eventos intra-hospitalares.  No estudo realizado 
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Na presente casuística estudada, o retorno a circulação 
espontânea aconteceu em 42,1% dos casos, de modo que 
pouco mais da metade dos indivíduos não sobreviveu ao 
primeiro evento. De acordo com Girotra 9 a maior parte dos 
óbitos decorrentes de PCR acontecem durante os esforços de 
ressuscitação no primeiro evento. Estima-se que 80% dos casos 
de PCR intra-hospitalar não sobrevivam; aproximadamente 50% 
dos casos morrem por não retornarem à circulação espontânea 
e dentre os que sobrevivem ao evento, muitos permanecem 
com alto risco de óbito por apresentarem condições clínicas 
de maior gravidade.9 De 25 a 67% dos casos pode evoluir a 
óbito nas primeiras 24h após o evento.7 No presente estudo, 
57,9% dos indivíduos não retornaram a circulação espontânea.  

A literatura aponta que algumas variáveis demográficas, como 
sexo e idade, e clínicas estão associadas à ocorrência de PCR. 
Não foi encontrada associação entre ocorrência de PCR com 
sexo ou idade. Um estudo canadense, conduzido por Brindley 
et al.10 também não encontrou associação entre sexo, idade e 
ocorrência de PCR.  Os resultados do presente estudo identificaram 
que a ocorrência de PCR esteve associada com o diagnóstico 
de Choque, com o nível de consciência aferido pela Escala de 
Coma de Glasgow, com a saturação periférica de oxigênio e com 
a gravidade aferidas pelo SAPS2. Desse modo, indivíduos com 
diagnóstico de Choque nas primeiras 24h de internação na UTI, 
que apresentavam rebaixamento do nível de consciência, com 
baixa saturação de oxigênio e com maior gravidade foram aqueles 
com maior ocorrência de PCR no primeiro dia de internação na UTI. 

Sabe-se que os indivíduos que estavam em uso de drogas 
vasoativas para manejo do choque no momento em que ocorreu 
o evento possuem menor sobrevida.4 Além disso, os óbitos 
que ocorrem nas primeiras 24h após o evento e retorno da 
circulação espontânea são causados por estados de choque.11  

Os fatores associados à ocorrência de PCR anteriormente 
descritos foram: alteração na frequência respiratória, dispneia, 
alteração no pulso, diminuição da PA, alteração de temperatura, 
diminuição da saturação de oxigênio e dor torácica. Destes, a 
dispneia, a alteração de pulso e de pressão arterial sistólica foram 
identificados como preditores de ocorrência de PCR.12 No entanto, 
o mapeamento desses fatores e definição dos preditores por meio 
da análise multivariada não foi feito em amostra de pacientes em 
UTI. De todo modo, os resultados do presente estudo também 
mostraram associação com a saturação de oxigênio e a frequência 
respiratória apresentou uma tendência de associação (p-valor 
marginal), talvez pelo baixo número de casos de PCR.  

A gravidade aferida pelos SAPS2 se mostrou como um 
preditor independente de ocorrência de PCR. Indivíduos com 
maior gravidade tiveram um risco 3,2% maior de ter PCR do que 
os que eram menos graves. O SAPS2 possui boa capacidade 
preditiva (61,8%) para predizer a ocorrência de PCR e o melhor 
ponto de corte da escala foi de 38 pontos. A maior gravidade 
está relacionada com maior mortalidade pós PCR.5  

Por ser um estudo secundário, a principal limitação do 
presente estudo foi a coleta de dados a partir de prontuários. 
Isso impossibilitou a coleta de muitas informações, seja 
por que os registros estavam ilegíveis ou por que estavam 
incompletos, impedindo um melhor detalhamento das ca-
racterísticas clínicas de cada indivíduo.  

 De todo modo, este é o primeiro estudo a apontar a inci-
dência de PCR nas primeiras 24 horas de admissão na UTI e a 
analisar a associação da gravidade admissional com a ocorrência 
de PCR no primeiro dia de internação, apresentando o ponto de 
corte do SAPS2 para melhor predizer a ocorrência de PCR em UTI.  

Os achados são importantes para a prática clínica, prin-
cipalmente pela escassez de estudos relacionados à PCR 
dentro da UTI. Mesmo em bancos de dados internacionais, 
não há muitos estudos conclusivos sobre a incidência e a 
caracterização clínica dos indivíduos que sofreram dessa 
condição, tão comum dentro das UTIs, onde se concentram os 
pacientes mais graves. Esses resultados podem ser usados 
pelo enfermeiro, na identificação dos casos com maior risco 
de PCR nas primeiras 24h de internação na UTI.  

CONCLUSÃO 
A incidência de PCR nas primeiras 24 horas de internação 

em UTI foi de 3,6%. Os fatores associados à PCR foram: a 
saturação de oxigênio, nível de consciência e gravidade. A 
gravidade admissional é um preditor de ocorrência de PCR 
com boa capacidade preditiva. 
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EFEITOS DO PICNOGENOL® NA DOENÇA 
ATEROSCLERÓTICA CRÔNICA

EFFECTS OF PYCNOGENOL® ON CHRONIC ATHEROSCLEROSIS 

RESUMO
A doença aterosclerótica crônica (DAC) é uma condição bastante prevalente em 

nosso meio e uma das principais doenças cardiovasculares ligadas ao envelhecimento. 
Dentre as opções terapêuticas adjuvantes, o Picnogenol®, extrato da casca do Pinus 
pinaster, tem sido alvo de estudo em decorrência de função antioxidante, anti-inflamatória 
e antiplaquetária. Este artigo é uma revisão narrativa, cujo objetivo é avaliar o uso do 
Picnogenol® como opção terapêutica da DAC. Os estudos incluídos foram pesquisados 
nas bases de dados: PubMed, Scielo, The Cochrane Library, Scopus e LILACS, sendo 
excluídos, considerando suas restrições para avaliação terapêutica, os relatos de caso e 
séries de caso com n ≤ 5. Como resultado, os estudos têm apontado vantagens do uso 
Picnogenol® no tratamento da DAC, assim como de outras doenças cardiovasculares, 
porém, o número de pesquisas ainda é pequeno (principalmente ensaios clínicos) e há 
importantes limitações de tamanho amostral, o que dificulta sua atual recomendação na 
prática clínica.

Descritores: Pinus; Aterosclerose; Fitoterapia; Cardiopatias; Antioxidantes.

ABSTRACT
Chronic atherosclerosis is a highly prevalent condition and one of the main cardiovascular 

diseases linked to the aging process. Among the adjuvant therapeutic options, Pycnogenol® 
(Pinus pinaster bark extract) has been studied because of its antioxidant, anti-inflammatory 
and antiplatelet functions. This article is a narrative review aimed at evaluating the use of 
Pycnogenol® as a therapeutic option in the treatment of chronic atherosclerosis. The stud-
ies included were obtained from the following databases: PubMed, Scielo, The Cochrane 
Library, Scopus and LILACS. Case reports and case series with n≤5 were excluded due 
to their restrictions for therapeutic evaluation. As a result, the studies have indicated ad-
vantages in the use of Pycnogenol® in the treatment of chronic atherosclerosis as well as 
other cardiovascular diseases. However, the number of studies is still small (particularly 
clinical trials), and there are important sample size limitations, which restricts its current 
recommendation in clinical practice.

Keywords: Pinus; Atherosclerosis; Phytotherapy; Heart Defects, Conginital; Antioxidants.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20192902197-200

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as mais 

importantes causas de morte em todo o mundo.1 Este fato se 
deve às modificações no perfil do processo de adoecimento 
a nível mundial, com redução das mortes associadas a pato-
logias infecto-contagiosas e um aumento na incidência de do-
enças crônicas não transmissíveis, além de sua relação direta 
com o aumento da expectativa de vida e aos hábitos sociais.2

Dentre as patologias cardiovasculares ligadas ao pro-
cesso de envelhecimento, a doença aterosclerótica crônica 
(DAC) é a principal representante, considerando sua alta 
incidência em sujeitos adultos, principalmente acima dos 
45 anos de idade.3 Apesar dos sintomas clínicos das DCV 
estarem mais presentes a partir da meia-idade, o processo 
aterosclerótico tende a se iniciar ainda na infância.1 

Na terapêutica das DCV, considerando seus múltiplos fa-
tores, ter uma ampla abordagem se faz necessário. Isso inclui 
tanto o tratamento farmacológico tradicional quanto a adoção 
de hábitos de vida saudáveis.2 Muitos esforços têm sido to-
mados no intuito de melhorar e prevenir o perfil de pacientes 
acometidos pelas DCV, inclusive sendo um tema de grande 
importância ao considerarmos o tamanho populacional aco-
metido e os gastos ao sistema de saúde a partir de dificulda-
des no controle de doenças consideradas preveníveis.1

Dentre as substâncias terapêuticas adjuvantes, o picno-
genol®, extrato da casca do pinheiro francês (pinus pinaster), 
tem demonstrado possíveis efeitos antioxidante, anti-infla-
matório e antiplaquetário.4,5 Mais de dois terços do extrato 
do picnogenol® é formado por procianidinas, estas consis-
tindo em subunidades de catequinas e epicatequinas.6 Seu 
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uso tem sido estudado em diversas aplicações médicas e 
em diferentes patologias, como na retinopatia vascular, in-
suficiência venosa, isquemias, DAC, doenças inflamatórias, 
melasma e no efeito retardador do processo de envelheci-
mento,7,8 além de apresentar provável diminuição dos níveis 
de proteína C reativa e  da toxicidade celular causada pela 
administração de drogas antitumorais.9,10 

Em revisão sistemática e metanálise desenvolvida por 
Zhang et al.,11 avaliando os efeitos do picnogenol® em pa-
cientes com hipertensão arterial, foi observada a partir de 
diferentes estudos uma significante redução dos níveis de 
pressão arterial (PA) em ensaios clínicos, sendo mais acen-
tuada nos estudos com mais de 12 semanas de duração e 
nos sujeitos com maiores níveis de PA.

Nos pacientes portadores de DAC alguns estudos fo-
ram realizados a fim de avaliar a eficácia do picnogenol® 
como opção terapêutica adjuvante. Os resultados se de-
monstram em uma análise geral favoráveis ao seu uso, 
apesar do baixo número de estudos produzidos e das limi-
tações que estes possuem.

METODOLOGIA
O presente trabalho refere-se a um artigo de revisão 

acerca dos efeitos do picnogenol® diante da DAC, com 
enfoque na fisiopatologia da doença e da farmacologia e 
terapêutica do fármaco.

A busca pelos estudos foi feita nas bases de dados 
PubMed, Scielo, The Cochrane Library, Scopus e LILACS, 
a partir de combinações dos termos “pinus”, “picnogenol®” 
e “aterosclerose”. Foram avaliados estudos em Inglês, Es-
panhol e Português publicados nos últimos 15 anos. Foram 
excluídos relatos de caso e séries de caso com n≤5, consi-
derando suas restrições para avaliação terapêutica.

FISIOPATOLOGIA DA DAC
A aterosclerose é uma doença multifatorial, de caráter 

lento e progressivo, resultante de formas distintas de res-
postas celulares e moleculares. Fatores como o acúmulo 
de lípides, elementos fibrosos e células inflamatórias que 
com o tempo vão se depositando nas paredes das artérias, 
são os responsáveis pela formação de estrias ou placas 
gordurosas que costumam cursar com a obstrução das 
mesmas.3 Dentre os lípides mais relevantes em termos bio-
lógicos, destacam-se o colesterol, os triglicérides, os fosfo-
lípides e os ácidos graxos.12 

Estudos vêm apontando que formação de estrias gor-
durosas já podem ser encontradas na camada íntima da 
aorta a partir dos três anos de idade e nas coronárias ao 
longo da adolescência, com progressão na fase adulta, 
marcadamente após a terceira ou quarta décadas de vida.13

O principal identificador de risco para o diagnóstico de 
doença aterosclerótica é a própria manifestação prévia da 
doença, seguido de condições de alto risco como diabetes 
mellitus 1 e 2, doença renal crônica e hipercolesterolemia 
familiar.12 Os fatores de rico para o desenvolvimento da 
DAC estão melhor listados na Tabela 1.

No processo de aterogênese, há a mediação funcio-
nal de linfócitos T, alguns macrófagos derivados de mo-
nócitos, células endoteliais e do músculo liso. Após a ati-
vação destas células, ocorre a interação entre citoquinas, 

fatores de crescimento, moléculas de adesão, agregação 
de lípides e a proliferação de células da musculatura lisa. 
Além disso, o estresse oxidativo ainda pode induzir a res-
posta inflamatória.3

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO 
PICNOGENOL®

O picnogenol® é um extrato aquoso composto basica-
mente por metabólitos secundários - os flavonoides, ca-
tequina, ácidos fenólicos, taxifolina e ácidos cinâmicos e 
seus glicosídeos.14,15 

No tocante às propriedades antioxidantes do picno-
genol®, quando consideramos os componentes descritos 
através da ação dos grupos hidroxila dos anéis aromáticos, 
temos que estes podem potencialmente eliminar radicais 
livres incluindo os pequenos radicais hidroxila, evitando a 
peroxidação lipídica através da formação de radicais fenóli-
cos, os quais são menos susceptíveis à oxidação em com-
paração, por exemplo, com o radical ciclopentadienila.16

De acordo com estudo que avaliou metabólitos do 
picnogenol® no plasma sanguíneo após consumo de 
dose única de 300mg ou de múltiplas doses de 200mg, 
foram relacionados à sua ingesta: catequina, ácido cafei-
co, ácido ferúlico, taxifolina e δ-(3,4-dihydroxy-phenyl)-γ-
valerolactona. (Figura 1)6

USO DO PICNOGENOL® NO 
TRATAMENTO DA DAC

Alguns estudos têm apontado o uso do picnogenol® 
como terapia adjuvante diante dos casos de DAC. A ação 
do picnogenol® tem sido relacionada à inibição de alguns 
fatores de adesão, especialmente o receptor do tipo Toll 4 
e o fator nuclear kappa B (NF-κB), reduzindo a produção 
das citoquinas pró-inflamatórias TNF-α E IL-1β, o que viria 
a proteger o endotélio contra o estímulo inflamatório e ao 
consequente desenvolvimento aterosclerótico.9,17 

O tabagismo, enquanto fator de risco para diversas 
DCV, incluindo a DAC,12,13,18 tem sido alvo de estudo quanto 
aos possíveis benefícios do picnogenol®. O fármaco apa-
renta interferir no processo de ativação plaquetária, sendo 
que seu uso 30 minutos antes de fumar demonstrou inibição 
da ativação plaquetária e da formação de tromboxano.17,19 
A dose única de 100 e 150mg demonstrou normalização 
dos índices de reatividade plaquetária após 10 dias, apesar 

Tabela 1. Fatores de risco para o desenvolvimento de doença ate-
rosclerótica crônica. Adaptado de Xavier et al.12 e Romaldini et. al.13

Fatores de risco

Aterosclerose subclínica

Diabetes mellitus 1 e 2

Dislipidemia

Doença renal crônica

Eventos ateroscleróticos passados

Hipercolesterolemia familiar

Hipertensão arterial

Obesidade

Tabagismo
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que apenas a dose de 200mg trouxe normalização por lon-
gos períodos, apesar do autor não especificar exatamente 
por quanto tempo.19

Em estudo desenvolvido por Belcaro et al.,20 foi avaliada 
a ecogenicidade das placas em artérias carótidas e femorais 
de 79 sujeitos assintomáticos a partir da combinação entre 
picnogenol® (150mg/dia) e centella-asiática (450mg/dia) 
pelo período de seis meses, em grupo com prescrição de 
modificações no estilo de vida (MSV) e outro com MSV + 
picnogenol® e centella-asiática. Após seis meses, a redu-
ção no colesterol não demonstrou diferença estatística en-
tre os grupos (houve um decréscimo de 16,8% no grupo 
terapia e 18,7% no controle), porém houve melhora na esta-
bilidade da placa (de 11.22;2.3 para 22.4;1.1 com p <0,05), 
na ecogenicidade da placa (de acordo com o percentual 
de componentes “mais brancos” nas imagens) passando 
de 16.7;1.7% para 34.2;2% (p < 0,05), além de haver dimi-
nuição no número de placas encontradas nas carótidas e 
bifurcações femorais.

Em cross-over com 23 sujeitos com DAC,21 comparando 
o efeito do picnogenol® 200mg/dia com o placebo por oito 
semanas, a dilatação mediada por fluxo apresentou melho-
ra no grupo terapia (5.3+2.6 para 7.0+3.1), mas não houve 

significância estatística no grupo controle. Apesar disso, os 
marcadores inflamatórios, plaquetários e os níveis de pres-
são arterial não sofreram alterações em ambos os grupos.

De acordo com um estudo observacional com 824 
pacientes que tiveram estenose de placa aterosclerótica 
(>50-60%),22 foi encontrado efeito benéfico do picnogenol® 
na dosagem de 100mg/dia. Houve ainda maior benefício a 
partir do uso de picnogenol® a 100mg/dia em associação 
com 100mg/dia de Fração Triterpênica da Centella Asiática. 
Tais resultados demonstraram-se superiores àqueles en-
contrados nos grupos que fizeram doses diárias de aspiri-
na® 100mg/dia, 50 ou 100mg de picnogenol®, ou aspirina® 
100mg/dia com picnogenol® 100mg/dia.

Pütter et al.19 apresenta como vantagem do picnogenol® 
diante da aspirina como inibidor plaquetário, o fato deste não 
ocasionar o sangramento que pode ocorrer devido a inibição 
da ciclo-oxigenase. Apesar de seu efeito protetor antiateros-
clerótico, a substância parece causar baixa diminuição da 
acumulação de macrófagos em placas já estabelecidas.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o presente momento diversos estudos têm apre-

sentado um parecer favorável ao uso do picnogenol® e 

Figura 1. Metabólitos plasmáticos encontrados após ingesta de picnogenol®: ácido cafeico, catequina, ácido ferúlico, taxifolina e 
δ-(3,4-dihydroxy-phenyl)-γ-valerolactona.
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seus benefícios clínicos nas DCV, o que inclui melhor con-
trole da DAC e uma boa opção como terapêutica adjuvan-
te. Apesar de tais benefícios, deve-se considerar que o nú-
mero de estudos disponíveis ainda é baixo, além das limi-
tações como tamanho amostral pequeno, poucos ensaios 
clínicos randomizados, ou possível viés que poderia levar 
à melhora clínica como incentivo à prática de exercícios 
físicos e reeducação alimentar. Portanto, até o momento 
não há evidências que suportem sua prescrição na prática 

clínica, sendo necessário aguardar o desenvolvimento de 
novos estudos mais bem definidos e com redução das li-
mitações supracitadas.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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PRÓTESE VALVAR STARR-EDWARDS – MEIO SÉCULO 
DE DURABILIDADE

STARR-EDWARDS VALVE PROSTHESIS – HALF A CENTURY OF DURABILITY 

RESUMO
A prótese de Star-Edwards foi a primeira válvula mecânica a ser implantada no mundo, 

no ano de 1960. Cerca de 200.000 pacientes foram beneficiados com esse modelo, 
porém, caiu em desuso por suas frequentes complicações como hemólise, anemia e 
tromboembolismos, apesar de sua notável durabilidade. Neste artigo apresentamos um 
caso de paciente com a maior durabilidade com manutenção da funcionalidade da prótese 
S-E, já relatado na literatura. O paciente fez o seguimento cardiológico corretamente, 
bem como usou a anticoagulação adequada. Apresentou disfunção de outras valvas, 
porém a prótese S-E manteve-se estável e funcional. Inclusive, necessitou de cirurgia 
para troca valvar mitral, mas não da prótese de S-E em posição aórtica. Este relato foi 
realizado através da história clínica do paciente e do levantamento de dados da literatura 
sobre próteses valvares e sua durabilidade. Existem relatos de durabilidade de próteses 
valvares com aproximadamente 30 a 40 anos, mas nenhum relato próximo ou igual a este 
com 49 anos de durabilidade. A importância dos cuidados pós-operatórios, uso correto 
dos anticoagulantes e o seguimento clínico para controle das possíveis complicações 
da prótese, foi mostrada neste artigo através do relato desse caso.

Descritores: Implante de Prótese de Val Cardíaca; Próteses valvulares Cardíacas; 
Valva Aórtica, cirurgia; Estenose da Valva Aórtica, Cirurgia. 

ABSTRACT
In 1960, the Starr-Edwards prosthesis became the first mechanical valve to be implanted, 

worldwide. Roughly 200,000 patients benefited from this model. However, it has now fallen out 
of use due to its frequent complications, such as hemolysis, anemia and thromboembolisms, 
despite its noteworthy durability. In this article, we present a case of a patient with the longest 
durability with maintenance of functionality of the S-E prosthesis reported in the literature. 
The patient had correctly followed the cardiological follow-up, including adequate use of 
anti-coagulant medications. The patient presented dysfunction in other valves, but the S-E 
prosthesis remained stable and functional. The patient even required  mitral valve replacement 
surgery, but not for the S-E prosthesis in the aortic position. This report was based on patient’s 
clinical history and a survey of the literature data on valve prostheses and their durability. There 
are reports of  prostheses remaining stable for approximately 30 to 40 years, but none that 
came close to this one, which had lasted for 49 years The importance of postoperative care,  
the correct use of anti-coagulant medicines, and clinical follow-up to minimize the possible 
complications of the prosthesis, were shown in this article through this case report. 

Keywords: Heart Valve Prothesis Implantation; Aortic Valve; Aortic Valve Stenosis; Surgery.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20192902201-2

INTRODUÇÃO 
A prótese valvar de Starr-Edward (S-E) foi a primeira válvula 

mecânica a ser implantada no mundo, com início em 1960 e auge 
em 1966, representando uma grande revolução na cirurgia car-
díaca. A válvula S-E foi utilizada em cerca de 200.000 pacientes 
em todo o mundo, até sua extinção em favor de modelos mais 
modernos e com menos complicações como tromboembolismo 
e anemia hemolítica, devido à sua mecânica desfavorável.1 No 
entanto, uma das características mais notáveis   da válvula S-E é 
a sua durabilidade. Neste artigo, apresentamos o caso de uma 

paciente, que fora submetida a substituição da válvula aórtica 
há 49 anos, cuja prótese S-E continua funcionando  sem sinais 
de disfunção. Isto representa o funcionamento mais longo de 
uma prótese S-E já documentado na literatura.

DESCRIÇÃO 
Paciente do sexo masculino de 77 anos de idade foi sub-

metido a substituição da valva aórtica por uma prótese S-E 
em 1967, aos 28 anos, devido a estenose aórtica importante 
sintomática secundária a febre reumática. Permaneceu em 
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seguimento clínico assintomático por 47 anos, apenas em 
consultas rotineira  para avaliação clínica e ajuste da anti-
coagulação. Há dois anos, iniciaram sintomas de dispnéia, 
ortopnéia e edema de membros inferiores. Ao ecocardiograma 
evidenciaram-se câmaras esquerdas aumentadas e disfunção 
sistólica de ventrículo esquerdo às custas de hipocinesia difusa 
com fração de ejeção (FE) de 37%. A válvula S-E não mostrava 
sinais de disfunção, apenas discreta regurgitação. Além disso, 
a válvula mitral apresentava insuficiência moderada com fusão 
comissural compatível com cardiopatia reumática. Nesse mo-
mento, foi iniciado tratamento para insuficiência cardíaca con-
gestiva. Retornou após um ano, com progressão dos sintomas 
e piora da classe funcional. Um novo ecocardiograma mostrou 
agravamento da disfunção sistólica (FE: 32%) e da regurgitação 
mitral, agora definida como anatomicamente importante . Além 
disso, ainda não havia sinais de disfunção da prótese tendo 
sido indicado tratamento cirúrgico da insuficiência mitral. 

DISCUSSÃO

Usada pela primeira vez no campo clínico na década de 60, 
a válvula de Starr-Edwards (S-E), mostrou uma melhora im-
portante nos resultados cirúrgicos para doenças valvares.2 
Embora a válvula S–E seja durável, proporciona uma hemo-
dinâmica desfavorável em comparação com outras pró teses 
mecâncas. O desenho da válvula S–E, permite apenas um flu-
xo lateral, garantindo altos gradientes transvalvulares com im-
portante hemólise e complicações relacionadas.3,4 Embora a 
anemia hemolítica e o tromboembolismo sejam complicações 

bem conhecidas que podem estar relacionadas ao desgaste 
das válvulas S-E, este desgaste do tecido é difícil de ser diag-
nosticado pela ecocardiografia devido a artefatos da gaiola de 
aço inoxidável.5,6 De acordo com a literatura, não há relatos de 
durabilidade maior que 40 anos de uma prótese VALVAR S-E.”

CONCLUSÃO
A excelente durabilidade de próteses S-E tem sido reconhe-

cida na literatura há muito tempo, apesar de suas possíveis e 
frequentes complicações mecânicas e sistêmicas como trom-
boembolismo, hemólise crônica às custas de desgastes da 
gaiola e rachadura da bola. Há um grande número de relatos de 
próteses S-E que continuam funcionando depois de 30 anos e 
raros relatos de próteses duradouras há mais de 40 anos. Aos 49 
anos de uso, este caso representa o mais longo funcionamento 
de uma prótese Starr-Edwards já documentado na literatura. O 
paciente manteve-se sob anticoagulação oral e com consultas 
médicas regulares durante os 49 anos de seguimento pós-ope-
ratório. Isto provavelmente desempenhou um papel importante 
na prevenção de complicações e de disfunção da prótese valvar.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
Figura 1. Imagens dos exames do paciente (prontuário - Incor).

Figura 2. Imagens dos exames do paciente (prontuário - Incor).
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IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS 
ÔMEGA-3 NOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA: 

REVISÃO SISTEMÁTICA BASEADA EM ENSAIOS 
CLÍNICOS RANDOMIZADOS E CONTROLADOS

IMPACT OF OMEGA-3 FATTY ACIDS SUPPLEMENTATION ON AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS: SYSTEMATIC REVIEW BASED ON RANDOMIZED 

CONTROLLED CLINICAL TRIALS

RESUMO
Os transtornos do espectro autista (TEAs) são disfunções do desenvolvimento neu-

rológico associadas à alteração de diversos sintomas comportamentais, nos quais se 
destacam a redução de interações sociais e a execução de atividades repetitivas. Atual-
mente, o tratamento farmacológico é limitado e parece contribuir para o desenvolvimento 
de morbidades cardiovasculares. Associado a esse perfil, o restrito e seletivo padrão 
alimentar, promove o desenvolvimento de diversas deficiências nutricionais, entre as quais, 
os ácidos graxos essenciais como o ômega-3 (ω-3). Nesta revisão sistemática, baseada 
em estudos randomizados e controlados, foram selecionados estudos realizados nos 
últimos 10 anos. Os resultados mostram que a heterogeneidade das populações estu-
dadas com grande variação na dose e tipo de ω-3 administrados em tempos distintos de 
seguimento dificultam a avaliação precisa da eficácia da intervenção baseada no uso de 
ω-3. Desta forma, o uso de ω-3 como terapia adjuvante no tratamento de TEA não deve 
ser recomendado rotineiramente na prática clínica, apesar de sua essencialidade para o 
adequado desenvolvimento neurológico.

Descritores: Transtorno do Espectro Autista; Ácidos Graxos Ômega-3; Doenças Cardio-
vasculares; Estado Nutricional.

ABSTRACT
Autism spectrum disorders (ASDs) are neurodevelopmental dysfunctions associated 

with a number of altered behavioral symptoms, including reduced social interactions and 
the performance of repetitive activities. Pharmacological treatment is currently limited, and 
appears to contribute to the development of cardiovascular morbidity. Associated with this 
profile, a restricted and selective dietary pattern promotes the development of several nutritional 
deficiencies, including essential fatty acids, such as omega-3 (ω-3). In this systematic review, 
based on randomized controlled trials, studies performed in the last 10 years were selected. 
The results show that the heterogeneity of the populations studied, with wide variation in the 
dose and type of ω-3 administered at different times during follow-up, hinder more precise 
assessment of the effectiveness of the intervention based on the use of ω-3. Thus, the use 
of ω-3 as adjuvant therapy in the treatment of ASDs should not be routinely recommended 
in clinical practice, even though it is essential for proper neurological development.

Keywords: Autism Spectrum Disorders; Fatty Acids, Omega-3 ; Cardiovascular Diseases; 
Nutritional Status.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20192902203-10

INTRODUÇÃO
Os chamados Transtornos do Espectro Autista (TEA) são 

um grupo de doenças associadas ao neurodesenvolvimento 
que podem causar graves comprometimentos na socialização, 
comunicação e comportamento do indivíduo. O termo “autista” 

foi utilizado pela primeira vez em 1908 pelo psiquiatra suíço 
Eugen Bleuler para descrever uma doença caracterizada pelo 
isolamento social de pacientes.1 O autismo começou a ser 
tratado de forma oficial em 1952, após a publicação da primeira 
edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos 
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Mentais (DSM-I),2 que reuniu a nomenclatura padrão e critérios 
para o diagnóstico de transtornos mentais. Na sua terceira 
edição, em 1980, o autismo passou a ter uma categoria de 
diagnóstico separada. Em 1995, foram acrescentados ao 
documento diversos subtipos ao “espectro do autismo”, tais 
como a Síndrome de Asperger, Transtorno de Rett, Síndro-
me de Heller e Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 
Sem Outra Especificação.2 Em 2013, os TEA passaram a ser 
classificados pelo grau de severidade: nível 1 - necessidade 
de suporte, nível 2 - exigência de um apoio substancial e 
nível 3 - exigência de um apoio muito substancial.2

Desta forma, a doença apresenta anormalidades 
qualitativas nas interações sociais recíprocas e em pa-
drões de comunicação, além de um repertório de inte-
resses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos.2 
A etiologia da doença ainda não é conhecida, mas acre-
dita-se que seja multifatorial, resultante da interação de 
fatores ambientais e genéticos.3,4 Embora os fatores etio-
lógicos associados aos TEA permaneçam um desafio, é 
crescente o número de estudos que relacionam esses 
transtornos com a maior incidência de diabetes mellitus, 
obesidade e dislipidemias.5 No estudo de De Vinck-Baroody 
et al6 observou-se um risco de obesidade 16% maior em 
indivíduos com TEA. Reforçando o potencial maior ris-
co cardiovascular dos indivíduos com TEA, o estudo de 
Tyler et al7 monitorou 108 adultos com TEA e mostrou que 
34,9% eram obesos, 31,5%/ tinham dislipidemias e 19,4% 
eram hipertensos. Essas associações foram recentemente 
confirmadas no estudo de base populacional realizado 
em Taiwan, onde adolescentes e adultos jovens com TEA 
mostraram incidência de 2,7 e 5,3 maiores para diabetes 
mellitus, respectivamente, que a população geral.8 Esses 
autores especularam ainda a existência de uma possível 
conexão fisiopatológica entre as doenças. 

Evidências científicas sugerem que injúrias no pré e pós-
-natal, situações de privações ou problemas nutricionais, 
disfunções mitocondriais, estresse oxidativo, doenças gas-
trintestinais e disfunções imunológicas podem ter participação 
no desenvolvimento dos transtornos de espectro autista.9 De 
acordo com algumas investigações, a patogênese do autismo 
e as disfunções neurológicas e comportamentais podem 
estar associadas com anormalidades metabólicas maternas 
registradas antes e durante a gestação.10 Adicionalmente, 
determinadas condições congênitas parecem aumentar o 
risco de TEA, conforme evidenciado no estudo de Jaworski 
et al.11, que acompanhou 198 crianças com doença cardíaca 
congênita durante quatro anos. Essas crianças apresentaram 
elevado risco de serem portadoras de TEA quando compa-
radas com a população pediátrica geral após a aplicação 
de múltiplos questionários médicos e comportamentais. 
Posteriormente, Tsao et al.12, confirmaram a associação entre 
TEA e doença cardíaca congênita. 

Nas últimas duas décadas, a incidência dos TEA tem 
aumentado de forma acelerada, atingindo 1 a 2% das crianças 
ao nível mundial.13 Estudos mostram que para cada três 
casos identificados, existem dois indivíduos não diagnos-
ticados.14 Nos Estados Unidos, uma em cada 68 pessoas 
recebem o diagnóstico, enquanto que, na Coreia, a pro-
porção é de 1:30.4 A prevalência é mais comum no sexo 
masculino, podendo afetar crianças de diferentes etnias e 

condições socioeconômicas.4 Crianças do sexo masculino 
apresentam duas a três vezes maior incidência de terem TEA, 
sendo possivelmente o sexo um determinante da resposta 
genética, epigenética, endócrina e ambiental envolvida na 
fisiopatologia dessa desordem de neurodesenvolvimento.15 
Esse aumento se deve, possivelmente, a alteração do padrão 
da dieta, em que há um aumento do consumo de produtos 
processados, industrializados e ácidos graxos saturados14 e 
ao desenvolvimento de critérios de diagnóstico mais amplos, 
tais como, limiares mais baixos para o diagnóstico clínico e 
idade avançada dos pais.16 

Entre os comprometimentos comportamentais que ca-
racterizam a doença, destaca-se a seletividade, recusa e 
indisciplina alimentar. Sabe-se que, comparado a outras 
populações, crianças autistas possuem cinco vezes mais se-
letividade alimentar.17 A alta prevalência de restrição alimentar 
nesta população pode trazer impactos negativos tanto para 
a criança, quanto para a sua família. Há relatos constantes 
de preocupações por parte dos pais em relação aos hábitos 
alimentares dos filhos,18 que podem ser acompanhados de 
estresse no ambiente familiar.19 

Além das características de desenvolvimento da lingua-
gem e interação social, as crianças autistas podem apresentar 
desordens gastrointestinais, como a diminuição da produção 
de enzimas digestivas, inflamação da parede intestinal, e 
alteração da permeabilidade intestinal. 

Embora as pesquisas não sejam conclusivas, diversos 
estudos mostram que crianças autistas podem ter um 
risco nutricional elevado devido a essa baixa variedade 
alimentar. A deficiência de magnésio, vitamina B6 e ácidos 
graxos essenciais podem ser encontradas nestas crianças 
20-,23. Na literatura, a seletividade e a falta de variedade 
dos alimentos têm sido relacionados com agressividade, 
internalização e externalização de comportamentos repe-
titivos, ansiedade e reatividade sensorial.24,25 Associa-se 
a esse perfil, a seletividade por determinadas pessoas e 
a pouca relação com grupos, fato que normalmente se 
associa a menor sociabilização e prática de brincadeiras 
e jogos coletivos durante a infância e adolescência.26 Esse 
conjunto estereotipado de comportamentos contribui para 
inúmeras deficiências nutricionais, além de aumentar a 
ocorrência de fatores de risco cardiovasculares associados 
ao excesso de peso e obesidade, conforme tem sido 
documentado por diversos estudos.27 Esse perfil tem 
impactado diretamente na maior incidência de doença 
cardiovascular em indivíduos com TEA quando compa-
rados à população geral.28

A deficiência e o efeito da suplementação dos ácidos 
graxos poli-insaturados (PUFA) da família ômega-3 em 
crianças com TEA tem sido foco de diversos estudos.17,24,29 
O consumo alimentar ou a suplementação de ômega-3 pa-
rece trazer benefícios em transtornos de interações sociais, 
comportamentos estereotipados e hiperatividade, bem como 
na agressividade e irritabilidade.30

Apesar da possível relação entre o ômega 3 e o TEA, 
poucos são os mecanismos propostos e estudos clínicos 
randomizados e controlados realizados, embora estudos 
com animais indiquem que vias antioxidantes31 e maior in-
corporação de ômega-3 nas membranas celulares, fato que 
pode otimizar a fluidez e funcionalidade celular.32 Destaca-se o 
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reduzido número de estudos baseados no uso de marcadores 
bioquímicos e parâmetros clínicos, indicativos de eficácia da 
intervenção com ômega-3.

Diante do potencial risco que indivíduos com TEA apresen-
tam para desenvolver múltiplos fatores de risco cardiovascular, 
o objetivo desta revisão sistemática foi identificar o estado da 
arte relativo ao impacto da intervenção com ácidos graxos 
ômega-3 sobre características cognitivas, comportamentais e 
fatores de risco cardiovascular de indivíduos com transtorno 
de espectro autista. 

MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura in-

cluindo estudos clínicos, controlados e aleatorizados 
desenvolvido no período de 2007 a 2017. Para a reali-
zação desta revisão foram utilizadas as bases de dados 
PubMed, Scielo e Lilacs e os seguintes descritores: Trans-
torno do Espectro Autista, ômega-3, docosahexaenoico 
(DHA), eicosapentaenoico (EPA), eicosapentaenoico, 
docosahexaenoico, ácido linolênico, autismo, crianças 
e adolescentes. Foram aceitos os estudos publicados 
em inglês, português e espanhol. Os pressupostos para 
identificação e seleção dos artigos baseou-se nos critérios 
estabelecidos pelo PRISMA (Principais Itens para Relatar 
Revisões sistemáticas e Meta-análises)33 e a avaliação 
qualitativa e crítica baseou-se nos critérios PICO (Parti-
cipantes, Intervenção, Controle e Resultados – do inglês 
Outcomes),34 descritos no Quadro 1. 

RESULTADOS
A Figura 1 descreve o fluxo de artigos selecionados para 

a presente revisão sistemática, indicando a quantidade e 
motivos de exclusão de cada um (n=67). 

Foram selecionados 11 artigos publicados no período 
de 2007 a 2017, sendo que todos preencheram o critério 
PICO, embora com diferentes graus de detalhamento das 
informações. Baseando-se nos 11 artigos selecionados 
observou-se que o tamanho amostral variou de 10 a 57 
indivíduos, a idade variou entre 2 a 28 anos, o seguimento 
foi de um a seis meses e as intervenções continham su-
plementação exclusiva de DHA (200 mg/dia), associação 
de EPA e DHA (EPA: 13 mg/dia a 693 mg/dia e DHA: 60 
mg/dia a 840 mg/dia), bem como associação de PUFAS, 
conforme descrito na Tabela 1.

DISCUSSÃO
 Apesar dos avanços científicos no tratamento dos trans-

tornos de neurodesenvolvimento, estudos clínicos longitudi-
nais ainda são escassos. Atualmente, o tratamento dos TEA 
é dependente de estratégias comportamentais intensivas 
e educacionais, introduzidas nos primeiros anos de vida.35 
Há mais de 50 anos, terapias psicofarmacológicas têm sido 
estudadas e, até o momento, somente os antipisicóticos 
Risperidona e o Aripiprazol foram aprovados para o controle 
da irritabilidade manifestada pelos indivíduos com TEA.36 

O uso dos antipsicóticos atípicos utilizados no tratamento 
dos sintomas do TEA é questionado por poderem estar 
associados a eventos cardiovasculares adversos.37 Straus 
et al38 realizaram uma coorte retrospectiva de sete anos de 
seguimento incluindo 481.744 pessoas, de 18 anos ou mais, 
para avaliar o risco de morte súbita associada a antipsicóticos. 
Os dados foram obtidos a partir das Informações Integradas 
da Atenção Básica (IPCI), baseados em cerca de 150 unida-
des hospitalares da Holanda. O estudo foi realizado antes da 
introdução da risperidona e, portanto, não incluiu os novos 
agentes atípicos. Porém, os resultados indicaram que o uso 
de antipsicóticos em uma população geral está associado a 
um risco aumentado de morte súbita cardíaca, mesmo em 
baixas doses e em pessoas que usam antipsicóticos para 
outras indicações que não a esquizofrenia. 

De Winter et al39 em um estudo transversal com 980 pes-
soas com incapacidade intelectual de borderline a profundo, 
não encontraram associação entre síndrome metabólica 
e o uso de antipsicóticos atípicos. Entretanto, os autores 
afirmaram que esses resultado provavelmente ocorreu por 
falta de poder estatístico, e porque não tinham informações 
sobre a duração do tratamento. 

Numa meta-análise muito elegante de ensaios clínicos 
randomizados e cegos, com objetivo de comparar 15 drogas 
antipsicóticas e placebos no tratamento agudo da esquizo-
frenia (incluindo risperidona e aripiprazol), foram analisados 
vários desfechos, dentre eles, o ganho de peso, os efeitos 
colaterais extrapiramidais, o aumento de prolactina e o pro-
longamento do intervalo QT (duração de uma sístole elétrica). 
Os resultados mostraram que a paliperidona e risperidona 
foram associadas com aumento de prolactina em relação 
as outras drogas, e o aripiprazol não foi associado com 
prolongamento de QT. Entretanto, todos os medicamentos 
produziram maior ganho de peso do que o placebo.40 Esse 
perfil reforça o estudo de Cashin et al41 que mostrou que 
indivíduos com TEA têm alta prevalência de comorbidade e 
risco aumentado para doenças crônicas. 

Bishop-Fitzpatrick et al42 realizaram o primeiro estudo 
para caracterizar os problemas de saúde dos indivíduos com 
TEA usando um algoritmo de machine learning baseada em 
dados populacionais representativos de óbitos. O estudo 
coletou informações de 91 indivíduos com TEA falecidos e 
6.186 controles comunitários que morreram desde 1979, a 
maioria tinha meia-idade ou eram mais adultos no momento 
de sua morte. Foram analisados todos os códigos CID-9, 
códigos V e códigos E disponíveis no setor de saúde eletrô-
nico da Clínica Marshfield nos Estados Unidos. Os falecidos 
com TEA tiveram um risco aumentado de coagulopatia, 
insuficiência cardíaca congestiva, anemia por deficiência, 
distúrbios hidroeletrolíticos, hipotireoidismo, paralisia, doença 

Quadro 1. Critério PICO para avaliação qualitativa de ensaios clínicos 
controlados.

P deve fornecer informações relevantes sobre os 
participantes da pesquisa. Quem são os participantes da 
pesquisa? Sobre quem é a questão? Qual é o contexto? 
São pessoas enfermas? Qual é a enfermidade? Enfim, qual 
é a situação problema. 
I nos informa sobre o tipo de tratamento/ação/intervenção 
que se está estudando, analisando.
C define a intervenção de comparação, que pode ser um 
tratamento medicamentoso, exercício físico ou suplemento 
nutricional. 
O nos remete aos resultados que esperamos encontrar 
com o estudo. Podemos dizer que o O é o indicador clínico 
da modificação do estado do paciente após a intervenção. 
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Tabela 1. Estudos selecionados para verificar o impacto da suplementação de ácidos graxos ômega-3 em indivíduos com TEA.

Autor Tamanho 
amostral Faixa etária Estratégia de intervenção Seguimento Desfechos 

Monitorados Resultado

amminger et al (2007)43 13 5 – 17 anos 120mg EPA + 100mg DHA 
+ 1mg vit. E 6 semanas ABC Positivo

Meguid et al (2008)44 30 3 – 11  anos 13mg EPA + 60mg DHA + 
5mg AA + 12mg GlA 12 semanas CARS Positivo

Meiri et al (2009)45 10 4 – 7  anos 380mg EPA + 180mg DHA 12 semanas ATEC Positivo
Bent et al (2011)46 27 3 – 8  anos 350mg EPA + 230mg DHA 12 semanas ABC Neutro

Yui et al (2011)47 13 6 – 28  anos 240mg DHA + 240mg ARA 
+ 0,96mg astaxantina 16 semanas

ABC, ADI-R, 
PUFAS 
plasmáticos

Positivo

Yui et al (2012)48 13 6 – 28  anos 240mg DHA + 240mg ARA 
+ 0,96mg astaxantina 16 semanas

ABC, SRS, 
transferrina 
plasmática e 
superóxido 
dismutase

Positivo

Bent et al (2014)49 57 5 – 8  anos 350mg EPA + 230mg DHA 6 semanas ABC Neutro

Voigt et al (2014)50 48 3 – 10  anos 200mg DHA 6 meses CGI-I Neutro

Mankad et al (2015)36 38 2 – 5  anos EPA + DHA – 1500mg 6 meses
PDDBI, BASC-2, 
CGI-I, VABS-II, 
PLS-4

Negativo

Ooi et al (2015)51 41 7 – 18  anos

192mg EPA + 840mg DHA 
+ 66mg AA + 144g GLA + 
60mg vit. E + 3mg óleo de 
tomilho

12 semanas
SRS, CBCL, 
amostras de 
sangue

Positivo

Parellada et al (2017)32 68 5 – 17  anos 693mg EPA + 462mg DHA 
+ 2,01mg de vit. E 8 semanas

Composição de 
ácidos graxos 
na membrana 
eritrocitária, 
antioxidantes 
plasmáticos, 
SRS, CGI-I

Positivo

ABC: Aberrant Behavior Checklist; CARS: Childhood Autism Rating Scale; ATEC: Autism Treatment Evaluation Checklist; ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised; SRS: Social 
Responsiveness Scale; CGI-I: Clinical Global Impression; PDDBI: Pervasive Developmental Disorders Behavioral Inventory; BASC-2: Behavior Assessment System for Children; VABS-II: 
Adaptive Behavior Scale; PLS-4: Preschool Language Scale; CBCL: Social and Attention Problems Syndrome Scales of the Child Behavior Checklist.

valvular e outros distúrbios neurológicos em comparação 
com os controles comunitários combinados. Este estudo 
foi de grande relevância, por ser o pioneiro na identificação 
de taxas elevadas de doença cardiovascular em indivíduos 
falecidos com TEA.  

Portanto, a presente revisão reforça a importância dos 
estudos envolvendo tratamentos adjuvantes voltados ao 
controle dos TEA, que possam modificar o desenvolvimento 
de fatores de risco cardiovascular. A busca por alternativas 
para o tratamento dos TEA levantou a hipótese de que anor-
malidades do metabolismo de ácidos graxos poderiam estar 
relacionadas aos transtornos mentais. Os ácidos graxos mais 
investigados são os w-3 por serem considerados compo-
nentes essenciais das membranas das células nervosas e 
fundamentais para o desenvolvimento neurológico.52

Cysneiros et al37 sugerem que a suplementação com 
ácido graxo ômega-3 em pacientes com TEA e tratados 
com antipsicóticos atípicos, devido seu importante seu efeito 
cardioprotetor, podendo ser um importante coadjuvante no 
tratamento do TEA. 

Neste sentido, estudos que buscam estabelecer a relação 
dos ácidos graxos w-3 com distúrbios de neurodesenvolvimen-
to, tais como os TEAs, têm aumentado na literatura científica.36,46

Estudos clínicos, controlados 
e aleatorizados com o 

ômega-3 como foco de 
internção (n = 11)
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através de bancos de dados 
de pesquisa

(n = 78)

8: não possuíam a ômega-3 
como foco de intervenção

5: não eram estudos clínicos, 
controlados e aleatorizados

Acesso a textos completos 
adequados para elegibilidade

(n = 24)

Estudos Triados 
(n = 78)

Estudos Excluídos 
(n = 54)

Figura 1. Fluxo de seleção de estudos aleatorizados e controlados 
envolvendo os transtornos do espectro autista e ácidos graxo ômega-3, 
segundo critérios PRISMA.
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Em estudo duplo-cego, randomizado e controlado, Am-
minger et al43 avaliaram o efeito da suplementação de 1,5g/
dia de w-3 (120mg EPA/dia + 100mg DHA/dia + 1mg vit. E) 
em 13 crianças com TEA de 5 a 17 anos de idade, durante 
seis semanas. O grupo placebo recebeu cápsulas de gelatina 
contendo 1g de óleo de coco, 1mg de vitamina E e 1mg de 
óleo de peixe para mimetizar o sabor das outras intervenções. 
O óleo de coco foi escolhido por não conter PUFAS e não 
apresentar efeito no metabolismo dos ácidos graxos ômega-3. 
O controle foi feito através do Aberrant Behavior Checklist 
(ABC) ou Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA), que 
é formado por uma lista com 57 comportamentos atípicos que 
são típicos dos TEA, organizados em cinco áreas: sensoriais, 
relacionais, imagem corporal, linguagem, interação social e 
autocuidado. Neste estudo, o grupo suplementado melhorou 
a capacidade de interação social e de argumentação. Assim, 
os resultados deste estudo fornecem evidência preliminar de 
que os ácidos graxos w-3 podem ser eficazes no tratamento 
de crianças com autismo.

Meguid et al44 avaliaram o efeito da suplementação de DHA 
(60mg/dia), EPA (13mg/dia), AA (5mg/dia) e gama-linolênico 
- GLA (12mg/dia) em 30 crianças com TEA (18 meninos e 12 
meninas), com idades de três a 11 anos, durante três meses. 
O grupo controle foi composto de 30 crianças saudáveis do 
mesmo sexo e idades do grupo suplementado. Para avaliar 
a eficácia da intervenção, foi utilizado o Childhood Autism 
Rating Scale (CARS) ou Escala de Avaliação do Autismo na 
Infância, que contém uma escala com 15 itens e visa avaliar 
a interação com as pessoas, imitação, resposta emocio-
nal, uso do corpo, uso de objetos, adaptação à mudança, 
reação a estímulos visuais e auditivos, a resposta e uso da 
gustação, olfato e tato; medo ou nervosismo, comunicação 
verbal, comunicação não verbal, nível de atividade, o nível e 
a coerência da resposta intelectual e as impressões gerais. 
Essa ferramenta auxilia o diagnóstico e identificação de crian-
ças com autismo, além de ser sensível na distinção entre o 
autismo e outros atrasos no desenvolvimento neurológico. 
Esse questionário tem a capacidade de diferenciar o grau de 
comprometimento do autismo em leve, moderado e severo. 
Vinte crianças do grupo suplementado apresentaram melho-
ras no comportamento característico do autismo, resposta 
considerada clinicamente relevante.

No estudo de Meiri et al45 10 crianças (quatro a sete anos 
de idade) com TEA foram suplementadas com duas cápsulas 
de 500mg/dia de ácidos graxos w-3, contendo 190mg de EPA 
e 90mg de DHA durante 12 semanas. O controle foi feito pelo 
Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) ou Formulário 
para Avaliação de Tratamento do Autismo, composto por 
77 itens divididos em quatro partes que abordam as áreas 
da linguagem, da sociabilidade, da percepção sensorial/
cognitiva e da saúde/comportamental. Das nove crianças que 
completaram o estudo, oito apresentaram melhoras em 33% 
dos sintomas de acordo com avaliação do formulário aplicado.

Bent et al46 realizaram um estudo piloto aleatorizado e 
controlado para determinar a viabilidade, segurança inicial 
e eficácia dos ácidos graxos w-3 administrado por meio do 
consumo de pudins com sabor de laranja, contendo 350mg 
de EPA e 230mg de DHA, totalizando 1,3g w-3/dia. Foram 
incluídas 27 crianças, de três a oito anos de idade com TEA e 
sintomas de hiperatividade. Após 12 semanas de intervenção, 

através do Aberrant Behavior Checklist (escala ABC) que 
apresenta 58 itens divididos em cinco subescalas: I – irrita-
bilidade, agitação e choro (15 itens); II – letargia e esquiva 
social (16 itens); III – comportamento estereotipado (7 itens); 
IV – hiperatividade (16 itens); V – fala inapropriada (4 itens); 
observou-se melhora na hiperatividade do grupo que recebeu 
a suplementação, fato que foi correlacionado ao aumento, 
já esperado, na porcentagem de ácidos graxos w-3 no soro 
das crianças suplementadas. Entretanto, quando comparado 
ao grupo controle não observou-se diferença significativa. 

Em 2011, Yui et al47 analisaram a eficácia da suplementa-
ção de PUFAS (AA e DHA) para melhora do comportamento 
repetitivo e esteriotipado em indivíduos com TEA através de 
estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 
com duração de 16 semanas, em 13 indivíduos com TEA, de 
seis a 28 anos de idade. O grupo suplementado (n=7) rece-
beu seis cápsulas diárias de SUNTGAS20 contendo 40mg/
cápsula de DHA, 40mg/cápsula de AA e 0,16mg/cápsula de 
astaxantina, enquanto que o grupo controle (n=6) recebeu 
seis cápsulas diárias idênticas, contendo apenas azeite de 
oliva. Os resultados foram avaliados utilizando o Aberrant 
Behavior Checklist (escala ABC), e os subdomínios de com-
portamento repetitivo pelo Autism Diagnostic Interview-Revised 
(ADI-R) ou Entrevista Diagnóstica para o Autismo Revisada, 
que constitui uma entrevista diagnóstica semi-estruturada 
composta por cinco seções: perguntas introdutórias; questões 
sobre comunicação; desenvolvimento social e o brincar; 
investigação sobre comportamentos repetitivos e restritos, 
e um número reduzido de questões relativas a problemas 
de comportamento em geral. Para estudar os mecanismos 
subjacentes aos efeitos da suplementação, foram examinados 
os níveis plasmáticos dos principais PUFAS (EPA, DHA e AA). 
Houve melhora significativa no isolamento social medido 
pelo ABC e o subdomínio ADI-R C3 (maneirismos motores 
estereotipados e repetitivos). Seus escores do subdomínio 
ADI-R C3 correlacionaram-se significativamente com a fala 
inadequada mensurada pelo ABC. As alterações nos níveis 
plasmáticos de AA no final do estudo foram significativamente 
aumentadas no grupo suplementado. Assim, foi sugerido 
que as melhoras observadas na interação social e no com-
portamento estereotipado repetitivo, foram induzidas pela 
suplementação, possivelmente por meio da regulação da 
transdução de sinal relacionada ao AA.

Yui et al48, realizaram outro estudo que avaliou o efeito 
da suplementação com altas doses de AA adicionado ao 
DHA no comprometimento social em indivíduos com TEA. O 
estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 
que durou 16 semanas, avaliou em 13 indivíduos de seis a 
28 anos de idade o efeito da suplementação diária de seis 
cápsulas contendo 40mg/cápsula de DHA e AA e 0,16mg/
cápsula de astaxantina, comparado com o placebo contendo 
azeite de oliva. O acompanhemento foi realizado através 
da Aberrant Behavior Checklist (escala ABC) e da Social 
Responsiveness Scale (SRS), que avalia a consciência, a 
cognição, a comunicação, a motivação e os comportamentos 
estereotipados. Para determinar os mecanismos subjacentes 
ao efeito da suplementação, foram examinados os níveis plas-
máticos de transferrina e superóxido dismutase, marcadores 
úteis de transdução de sinal. Os resultados sugeriram que a 
intervenção melhorou o isolamento social pela escala ABC 
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e a comunicação pela SRS no grupo suplementado. Houve 
diferença significativa na mudança dos níveis plasmáticos de 
transferrina e tendência a diferença significativa na mudança 
nos níveis plasmáticos de superóxido dismutase entre os dois 
grupos. Este estudo sugere que a suplementação com doses 
altas de AA adicionadas ao DHA melhora a interação social 
em indivíduos com transtorno do espectro autista, regulando 
positivamente a transdução de sinal.

Bent et al49 reportaram um estudo clínico aleatorizado e 
controlado para analisar a eficácia da suplementação diária 
de 1,3g de w-3 (350 mg EPA + 230mg DHA) nos sintomas de 
hiperatividade de 57 crianças autistas, durante seis semanas. 
As crianças que foram suplementadas tiveram redução da 
hiperatividade (-5,3 pontos), em comparação com o grupo 
placebo (-2,6 pontos), embora a diferença não tenha sido 
significativa. 

Neste mesmo ano, Voigt et al50 estudaram 48 crianças 
de 3 a 10 anos de idade, que receberam diariamente su-
plementação com 200 mg de DHA durante seis meses. 
As possíveis mudanças no comportamento das crianças 
foram listadas pelos pais, professores e investigadores. 
A adesão ao tratamento foi avaliada pelo aumento de 431% 
do nível plasmático de DHA. Nesta investigação, não houve 
diferença no relato de alteração de sintomas das crianças que 
receberam a suplementação, de acordo com a Clinical Global 
Impression (CGI-I). Os investigadores citaram o tamanho da 
amostra como uma possível limitação do estudo. Além disso, 
o mesmo utilizou crianças que não apresentavam deficiência 
nos níveis séricos de DHA, sendo uma possível explicação 
para o resultado neutro.

Em 2015, Mankad et al36 realizaram estudo aleatorizado 
e controlado com 38 crianças (28 meninos e 10 meninas) de 
dois a cinco anos com TEA e suplementação diária de EPA e 
DHA, que foi aumentando gradualmente, sempre na razão de 
3:1 (EPA/DHA), até alcançar a suplementação final de 1,5g/dia 
de w-3 durante seis meses. Os pacientes foram distribuídos 
aleatoriamente em grupos caso e placebo na proporção de 
1:1, sendo esses pareados quanto a severidade dos sintomas 
autistas, funções adaptativas ou ganhos de linguagem. Neste 
estudo, houve melhora nos sintomas de externalização no gru-
po placebo em relação ao grupo que recebeu a suplementação. 
Segundo os autores, a baixa idade (até cinco anos), o elevado 
grau de limitação verbal e a presença de estresse podem ter 
colaborado para os resultados inesperados. Desta forma, o 
estudo não suporta a hipótese de que a suplementação de 
ácidos graxos w-3 em crianças com TEA promove benefícios 
em relação ao quadro de sintomas ou funções adaptativas. 
Ainda, sugere que altas doses de ácidos graxos w-3 pode-
riam prejudicar a externalização de comportamentos, sendo 
necessários mais estudos na área.

Estudo recente conduzido por Ooi et al51 avaliou o efeito 
da suplementação de 1g/dia de w-3 (840mg DHA, 192mg 
EPA, 66mg AA, 144g GLA, 60mg vit. E, 3mg óleo de tomilho) 
em 41 crianças autistas com idades entre sete a 18 anos (36 
meninos e cinco meninas), durante o período de 12 semanas. 
Foram encontradas melhoras significativas relacionadas aos 
problemas sociais e de atenção destas crianças, através dos 
questionários Social Responsiveness Scale – SRS (comuni-
cação e comportamento) e Social and Attention Problems 
Syndrome Scales of the Child Behavior Checklist - CBCL 

(rastreamento de comportamentos problemáticos). Através 
do SRS, notou-se melhora em todos os aspectos analisados 
(consciência, cognição, comunicação, motivação e compor-
tamentos estereotipados). Ainda, pelo CBCL, os problemas 
sociais e de atenção também melhoraram. No estudo, foram 
coletadas amostras de sangue de todas as crianças antes e 
depois da suplementação e após o tratamento foi verificada 
as mudanças na razão de w-6/w-3 e AA/EPA e um possível 
aumento do nível de ácidos graxos w-3 em geral. O DHA foi 
o w-3 que mais aumentou no plasma das crianças. Assim, 
os resultados subjetivos foram reforçados pela correlação 
significativa entre a concentração plasmática de ácidos graxos 
e as variações dos principais sintomas dos TEAs. A concen-
tração basal de ácidos graxos foi preditiva de resposta ao 
tratamento, ou seja, as melhores respostas foram observadas 
nas crianças que apresentavam conteúdo inicialmente de 
w-3 mais baixos. Os resultados deste estudo fortalecem a 
hipótese de que as crianças com TEA podem se beneficiar 
com a suplementação de w-3.

Em 2017, Parellada et al32 realizaram estudo randomizado, 
duplo-cego, cruzado, controlado por placebo com 68 crianças 
e adolescentes e idades de cinco a 17 anos durante oito 
semanas, com o objetivo de investigar se a suplementação 
de w-3 melhora a razão w-3/w-6 na membrana eritrocitária, o 
status antioxidante plasmático e os comportamentos carac-
terísticos autistas. Crianças de cinco a 11 anos receberam 
uma cápsula/dia (577,5 mg EPA, 385 mg DHA e 1,6 mg 
de vitamina E), enquanto que as de 12 a 17 anos também 
receberam uma cápsula/dia, porém com doses superiores 
de w-3 (693 mg EPA, 462 mg DHA e 2,01 mg de vitamina E). 
O grupo placebo recebeu uma cápsula idêntica contendo 
parafina líquida e vitamina E nas mesmas doses que o grupo 
suplementado. Os desfechos primários foram analisados 
através da medida da composição de ácidos graxos na 
membrana eritrocitária e status antioxidante plasmático. Os 
parâmetros secundários foram avaliados pelos questioná-
rios Social Responsiveness Scale (SRS) e o Clinical Global 
Impression (CGI-I). A suplementação com w-3 melhorou a 
razão w-3/w-6 na membrana eritrocitária, sem alterar o status 
antioxidante plasmático. Houve, também no grupo suple-
mentado, melhora significativa nos escores das subescalas 
de motivação social e comunicação pelo SRS, mas nenhum 
efeito do tratamento (tratamento-placebo ordem). Os efeitos 
carry over não podem ser descartados nesses resultados. 
Assim, os autores sugerem que a suplementação com w-3 
deve ser estudada como um complemento em terapias com-
portamentais nos TEA e o tempo ideal de tratamento requer 
investigação adicional. 

A grande heterogenicidade de fenótipos e etiologias 
dos TEA demonstra que é realmente improvável que um 
determinado tratamento apresente os mesmos efeitos em 
todos os pacientes. Soma-se a isso a falta de estudos com 
seguimentos e tamanho amostral maiores e com a utilização 
de doses padronizadas de suplementação de w-3 em crianças 
portadoras de TEA.

Ainda, algumas questões específicas em relação ao uso 
da suplementação de w-3 em crianças autistas devem ser 
feitas: I - qual é a dose administrada de w-3 capaz de modificar 
as concentrações plasmáticas? II - Qual é a quantidade de w-3 
que atravessa a barreira hemato-encefálica? III - Quais são 
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as áreas específicas do cérebro que mais se beneficiam com 
a suplementação desse ácido graxo? IV - A suplementação 
com altas doses de w-3 é livre de efeitos tóxicos e pode ser 
administrada em crianças? 

Além das respostas a estas questões, faltam estudos 
voltados à identificação das causas externas e metabólicas res-
ponsáveis pela deficiência de w-3 em crianças com TEA.17,24,29

CONCLUSÃO
O TEA, especialmente em crianças, corresponde a um 

quadro de extrema complexidade, exigindo que abordagens 
multidisciplinares sejam efetivadas, visando-se não somente, 
a questão educacional e o quadro de sintomas, mas, princi-
palmente, a identificação de etiologias e prevenção e manejo 
de morbidades que possam aumentar o risco cardiovascular 
desses indivíduos na vida adulta. 

As revisões atuais discutem a necessidade da inclusão de 
um marcador de gravidade baseada nos graus de deficiência 
nos domínios da comunicação social e comportamentos 
restritos e repetitivos. Desta forma, discute-se a necessidade 
da elaboração de métodos quantitativos e recomendações 
práticas para a discriminação dos níveis de classificação. 

A ausência da classificação do grau de severidade do au-
tismo representa uma das grandes limitações dos estudos 
de intervenção, pois o impacto de intervenções baseadas 
em fármacos ou nutrientes pode ter sua resposta inibida 
ou potencializada pela severidade da doença. O autismo 
é uma condição complexa, na qual a nutrição e os fatores 
ambientais desempenham papéis primordiais para a melhoria 
da qualidade de vida do indivíduo e redução das morbidades 
associadas. Por fim, fica a necessidade urgente para uma 
metodologia mais rigorosa nos estudos, ensaios controlados 
com placebo para fornecer orientação baseada em evidências 
científicas para as famílias, comunidade científica e clínica, 
sobre métodos de intervenção alternativos e complementares 
de tratamento. Na ausência destes estudos, a eficácia do w-3 
como terapia adjuvante no tratamento dos TEA em crianças 
permanece indefinida.
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NOS CUIDADOS 
PALIATIVOS EM CARDIOLOGIA

THE WORK OF THE PSYCHOLOGIST IN PALLIATIVE CARE IN CARDIOLOGY

RESUMO
Trata-se de um artigo de reflexão que visa contextualizar, a partir da literatura e da 

prática, a atuação do psicólogo nos cuidados paliativos, especificamente em cardiologia. 
A abordagem dos cuidados paliativos em cardiologia está ainda sendo desenvolvida; 
teve origem com pacientes terminais de câncer. O psicólogo paliativista que atua junto 
à equipe multidisciplinar abrange várias áreas, como a biológica, psicológica, religiosa, 
espiritual, social e familiar. A atuação visa o atendimento aos pacientes, familiares e equipe, 
oferecendo suporte para a melhor qualidade de vida naquele momento. O psicólogo 
participa das conferências familiares, abre espaços para a discussão de casos, promove 
encontros multidisciplinares, cuida do burnout da equipe, lida com os conflitos e imple-
menta as habilidades de comunicação. O instrumento fundamental para o trabalho é a 
melhora constante da comunicação, que visa agregar e harmonizar a equipe, diminuir os 
conflitos e impactos nas relações com o paciente, a família e os membros, esclarecendo, 
orientando e diminuindo a dor como um todo. Desse modo, cria uma rede de continência 
e um projeto terapêutico para as necessidades de cada paciente e família.

Descritores:  Cuidados Paliativos; Psicologia; Cardiologia.

ABSTRACT
This is a reflection article that aims to contextualize, based on the literature and practice, 

the work of the psychologist in palliative care, specifically in cardiology. The palliative care 
approach in cardiology is still being developed; it originated with terminal cancer patients. 
The palliative psychologist who works alongside the multidisciplinary team covers various 
areas such as biological, psychological, religious, spiritual, social and family-related. Their 
work aims to provide care to patients, families and staff, offering support for the best quality 
of life at that time. The psychologist participates in family meetings, opens spaces for 
discussion of cases, promotes multidisciplinary meetings, takes care of team burnout, 
deals with conflicts, and implements communication skills. The essential tool for the work 
is the constant improvement of communication, which aims to bring together and fine-tune 
the team, reduce conflicts and impacts in the relations with the patient, the family and the 
members, clarifying, guiding and reducing the overall pain. Thus, the psychologist creates 
a network of moderation and a therapeutic project for the needs of each patient and family.

Keywords: Palliative Care; Psychology; Cardiology.
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INTRODUÇÃO 
A partir do desenvolvimento tecnológico e avanço no cuidado 

das doenças cardíacas ocorre uma mudança na sobrevida dos 
pacientes. A população necessita de mais recursos de cuidado 
e um maior enfoque na qualidade do atendimento. Os cuidados 
paliativos surgem como uma nova perspectiva de lidar com a 
doença e considerar o ser humano em suas várias facetas e 
possibilidades. Assim, uma nova cultura e abordagem neces-
sitam ser desenvolvidas para contemplar o sofrimento e seus 
desafios. Uma doença cardíaca pode ter muitos significados 
para o paciente e sua família. E uma questão que surge é a 
aproximação da finitude da vida com seus diversos sentidos. Qual 

é o papel do psicólogo nessa nova abordagem? O psicólogo, 
na Cardiologia, será parte integrante da equipe dos cuidados 
paliativos para melhor atender as demandas que surgem não só 
dos pacientes como dos familiares e da equipe que o assiste.

OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão da atuação 

do psicólogo na equipe de cuidados paliativos em um hospital.

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo baseado numa revisão 

de literatura além da percepção das autoras a respeito do 
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assunto abordado. Para a obtenção dos dados foram utili-
zados capítulos de livros, diretrizes de cuidados paliativos e 
artigos sobre a temática. 

RESULTADOS
Após a revisão literária não foram encontrados dados em 

relação ao trabalho específico do psicólogo na Cardiologia.
Os cuidados paliativos se iniciaram em 1960 com o 

trabalho pioneiro de Cicely Saunders que debruçou seus 
cuidados e atenção para as necessidades do fim de vida dos 
pacientes com doenças malignas avançadas.  Desse modo, 
os cuidados paliativos começaram a ser definidos como uma 
atividade nos anos 1970.1 Essa trajetória teve início em 1967, 
num hospice- St Christopher´s em Londres, no trabalho com 
os pacientes que sofriam de câncer avançado. Seu objetivo 
era facilitar o conforto e a dignidade do paciente durante a 
doença até a morte.2 O Hospice foi o local escolhido para 
receber os pacientes para que tivessem o direito de melhorar 
sua qualidade de vida utilizando do controle da dor, suporte 
psicológico e social. Desse modo, esta visão de cuidados 
no fim de vida se expandiu pelos Estados Unidos e ficou 
conhecida como “cuidados paliativos”. Por outro lado, o nome 
vem sendo repensado frente ao preconceito que tem gerado.   

O cuidado paliativo vem se tornando uma área de atuação 
muito importante com impactos significativos e positivos para 
a saúde, abrindo espaço para a discussão da complexidade 
de diversos setores da população. 

A definição de cuidado paliativo da Organização Mundial 
de Saúde3 é “uma abordagem que promove a qualidade de 
vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças 
que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e 
alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 
tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicos-
social e espiritual.”  Descrevem como princípios dos cuidados 
paliativos para pacientes acometidos por doença oncológica: 
1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, 2. 
Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da 
vida, 3. Não acelerar nem adiar a morte, 4. Integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, 5. Oferecer 
um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativa-
mente quanto possível, até o momento da sua morte, 6. Oferecer 
sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença, 
do paciente e a enfrentar o luto, 7. Abordagem multiprofissional 
para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, 
incluindo acompanhamento no luto 8. Melhorar a qualidade de 
vida e influenciar positivamente o curso da doença, 9. Deve ser 
iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras 
medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a 
radioterapia e incluir todas as investigações necessárias para 
melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes.

Para isto, é fundamental que as ações dos cuidados 
paliativos sejam realizadas por uma equipe multidisciplinar, 
composta por médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, 
fisioterapeuta e assistente social, embora cada serviço cons-
trua suas próprias condições. 

O trabalho em equipe4 consiste na reunião de pessoas com 
o objetivo de uma ação conjunta. Esta ação significa atuar num 
plano horizontal e não vertical. E, sendo assim, cada profissional 
ocupa a mesma hierarquia e vai compartilhar possíveis condutas, 
informações e saberes. Desse modo, falar, dividir as questões, 

as dúvidas e os procedimentos referentes ao cuidado com os 
pacientes são um modo também de cuidar da equipe.

Outros aspectos a serem salientados nos ambientes de 
unidade de terapia intensiva são as ações para a implementa-
ção dos cuidados paliativos integrados: diferenciar entre uma 
conferência familiar planejada (informação e a verificação do 
diagnóstico, prognóstico e terapia; evolução de possíveis con-
flitos/satisfação/confiança) e o acompanhamento dos boletins 
médicos com informação diária do quadro clínico do paciente; 
realizar o treino das habilidades de comunicação; checar e 
promover documentação de guidelines; verificar os desejos das 
partes levando em conta a decisão dos participantes; promover 
encontros multidisciplinares, agendar encontros para reavaliar os 
casos difíceis e desenvolver protocolos para lidar com conflitos.5   

Outro ponto a ser abordado diz respeito à religiosidade/
espiritualidade dos envolvidos, marcas importantes no tra-
balho e nas tomadas de decisões.6

Um dos instrumentos possíveis à atuação do psicólogo 
é sugerido por Maugans,7 o SPIRIT, que considera o sistema 
das crenças, a espiritualidade pessoal, a integração com a 
comunidade, as práticas e restrições dos rituais, as implicações 
para o cuidado médico, além do planejamento dos eventos no 
fim de vida. Outro instrumento mais recentemente abordado é o 
FICA, de Puchalski.8 As questões a serem aprofundadas seriam 
as crenças e a fé, a importância da espiritualidade na vida do 
paciente, o suporte da comunidade e como o paciente deseja 
que as questões espirituais sejam conduzidas em seu cuidado.

O DAM9 diagrama de abordagem multidimensional tem o 
propósito de contemplar todas as dimensões do sofrimento 
humano e suas causas. O foco é a definição de uma estratégia 
que enfatize o preparo e o alívio do paciente e dos familiares 
durante o processo do adoecimento em todas as dimensões. 
Esse processo é discutido em reuniões multidisciplinares que 
se dão ao redor da mesa, de maneira a que todos interajam 
tendo em vista os aspectos físicos, religiosos, espirituais, 
psicológicos, sociais e familiares. 

O papel do psicólogo é delimitar, identificar e atuar reco-
nhecendo o campo epistemiológico do trabalho. Uma das 
funções é trabalhar em equipe10-13 sendo imprescindível a 
comunicação com as outras áreas. O trabalho ocorre na 
enfermaria, unidade de terapia intensiva, ambulatório, inter-
consulta e visita familiar. Os psicólogos também realizam 
suporte à família após o falecimento do paciente.

Um dispositivo utilizado é o registro de narrativas10 auto-
biografia e percurso do sujeito com a finalidade de elaborar 
os traumas e angústias durante o processo do adoecimento.  

DISCUSSÃO
A partir do exposto é necessário refletir e discutir sobre 

a prática clínica.
Um ponto a ser abordado é a comunicação com o pa-

ciente, a família e a equipe sendo um aspecto fundamental 
para a atuação do psicólogo. É preciso ter tempo, escuta, 
elaboração e vários encontros para que se permita um des-
fecho o mais adequado possível. Entretanto, nem sempre 
é possível ter todo o tempo preciso. Cabe ao psicólogo 
sustentar as diversas facetas do sofrimento em seu tempo, 
sempre particular, singular e único.  

O encontro com cada paciente e sua família é único sendo 
criada uma narrativa. Nesse sentido, o trabalho é um percurso 
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a ser construído, trilhado e compartilhado por um tempo. Surge 
então, a história de como o paciente se vê, sente e interage 
com o mundo a partir de suas experiências. Outro aspecto 
importante que determinará as suas escolhas é o que fará 
sentido para ele em cada etapa. No momento da doença as 
questões que emergem e necessitam ser trabalhadas são: 
Qual o sentido da minha existência? Por que eu? O que fiz de 
errado? Como lido com a doença? O que é a morte? Como 
vou morrer? O que falta fazer no tempo que me resta? Isso é 
castigo? O que vou deixar?  Como me comunicar?

Diante dessa situação, a família também tem algumas 
indagações que necessitam de elucidação ou até mesmo de 
verbalizações.  Algumas perguntas surgem: Ele está sofren-
do? Vai morrer sozinho? Vai ser abandonado pela equipe? 
Vai ser bem cuidado? Vai ter dor? Como tomar decisões 
com o impacto da doença? Será que vou fazer o melhor? A 
decisão está certa ou errada? Acontecerá um milagre? Como 
lidar com o luto? Com a separação? Perdas? Este cenário 
é complexo e dinâmico e envolve as crenças e os sentidos 
das experiências da vida para cada indivíduo envolvido no 
processo do adoecimento em cada etapa.

 Por outro lado, a equipe também tem uma participação 
fundamental nessa interação. Nesse sentido, o esclarecimento 
de algumas questões é importante. O que podemos melhorar 
na comunicação? Como podemos abrir mais espaço para o 
paciente falar dos seus sentimentos? Como poder atender 
melhor às necessidades sociais, espirituais e emocionais da 
família e do paciente? O paciente e a família estão se sentindo 
abandonados ou acompanhados na sua dor? 

 Desta forma as três esferas de cuidados: o paciente, 
a família e a equipe estão conectadas numa rede dinâmica 
de influência mútua. Nesse sentido, provocam mudanças, 
novas alterações e reorganizações diante aos impactos que 
necessitam de comunicações durante todo o momento. 
Portanto, o psicólogo também é um ponto de referência 
para a coesão da equipe, que muitas vezes pode se deparar 
com questões emocionais que possam desestabilizá-la. 

Desde a inserção do trabalho do psicólogo na equipe de Cui-
dados Paliativos notou-se uma melhora na comunicação com 
os membros de outras equipes, com a família e o paciente 
embora tenha desafios. Também, percebeu-se diminuição 
dos conflitos, maior suporte, conforto e acolhimento. Isso 
propiciou maior vínculo com a equipe e maior adesão em 
seus projetos terapêuticos. Os desafios do percurso são: 
ampliar os Cuidados paliativos em Cardiologia, incentivar 
a vinda de outros grupos, realizar pesquisas e educação.  

CONCLUSÃO
A partir do artigo de reflexão não foi possível mapear o tra-

balho do psicólogo inserido numa equipe de cuidados paliativos 
em Cardiologia, uma vez que a literatura na área é escassa. 
Nesse sentido, necessita-se de mais pesquisas uma vez que 
o trabalho em outras áreas é bem estruturado e definido. 

O trabalho do psicólogo dos cuidados paliativos nas 
outras áreas é no atendimento dos pacientes, familiares e 
junto à equipe nos diversos setores institucionais. O acompa-
nhamento ocorre desde o impacto da notícia, até a eventual 
morte e suporte à família após o óbito. Dessa forma, são ativi-
dades inerentes à atuação do psicólogo: ter uma escuta ativa, 
construir as narrativas, dar orientações e esclarecimentos ao 
paciente e à família, melhorar as redes de apoio, participar 
das conferências familiares, abrir espaços para a discussão 
de casos, promover encontros multidisciplinares, cuidar do 
Burnout da equipe, lidar com os conflitos e implementar as 
habilidades de comunicação. Mas acima de tudo, ter um 
preparo pessoal para o manejo do final de vida. É preciso 
conhecer-se primeiro, saber seus limites e possibilidades 
para poder exercer o verdadeiro papel no campo hospitalar.
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ACOLHIMENTO COMO INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE 
SOCIAL COM PACIENTES CARDIOPATAS HOSPITALIZADOS

PATIENT  CARE  AS AN INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER WITH 
CARDIOPATHIC PATIENTS

RESUMO
A escolha do tema acolhimento como intervenção do assistente social com pacientes 

cardiopatas hospitalizados, em tratamento pré e pós-operatório surgiu da experiência 
do Programa de Aprimoramento Profissional em Saúde Cardiovascular, de um hos-
pital público especializado em cardiologia. O acolhimento é a aproximação entre o 
profissional e o paciente, intervenção  que precede uma entrevista, é expresso como 
procedimento imprescindível na construção de um vínculo e confiança profissional, com 
ações racionais e intencionais, para revelar a singularidade vivenciada. O estudo teve 
como objetivos analisar a relevância do acolhimento realizado pelo assistente social 
à beira leito, identificar e compreender o acolhimento como intervenção profissional. 
Foi realizada pesquisa qualitativa, com 14 pacientes, com média de 10 dias de internação. 
A entrevista para coleta de dados pelo pesquisador ocorreu por meio de um roteiro de 
perguntas, semiestruturadas, no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2017, 
após a pedido e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A análise dos resultados 
do estudo foi pelo método materialismo histórico dialético, para se compreender melhor 
a realidade social e o ser social em sua totalidade, que se relaciona intimamente, com 
a vida material e concreta dos seres humanos. Foram estabelecidas duas categorias 
de análise para melhor elucidar e compreender os resultados: o significado de aco-
lhimento para o paciente e o trabalho do assistente social com pacientes internados. 
A maioria dos entrevistados expressou o ato de acolher, tratar e receber bem alguém, 
com afeto, amor, carinho, como uma ação vinculada à solidariedade. O estudo evidenciou 
a importância do acolhimento realizado pelo assistente social ao paciente cardiopata 
hospitalizado, percebida e verificada na autonomia do paciente, na sua interação com 
a equipe de saúde, no acesso aos recursos e serviços públicos antes desconhecidos 
e no reconhecimento como cidadão detentor de direitos.

Descritores: Acolhimento; Serviço Social; Prática profissional.

ABSTRACT
The choice of the theme of welcoming as an intervention of the social worker with hos-

pitalized cardiac patients in pre- and post-operative treatment arose out of experience in the 
Cardiovascular Health Professional Improvement Program of a public hospital specializing 
in cardiology. Welcoming is a form of building a relationship between the professional and 
the patient, as an intervention that precedes and/or arises from an interview; it is expressed 
as an essential procedure in the construction of a bond and professional trust, with rational 
and intentional actions, to reveal the singularity experienced. The aims of this  study were 
to analyze the importance of welcoming, by the social worker at the bedside, and to identify 
and understand welcoming as a professional intervention. A qualitative study was carried 
out, with 14 patients with an average of 10 days of hospitalization. The interview for data 
collection by the researcher was conducted using a script with semi-structured questions, 
from November 16 to December 15, 2017, after submission to and approval by the Ethics 
Committee. The results of the study were analyzed by the method of dialectical historical 
materialism, for a better understanding of the social reality and of the social being in his/
her totality, which is closely related to the material and concrete life of human beings. Two 
categories of analysis were established to better elucidate and understand the results: the 
meaning of welcoming, and the work of the social worker with hospitalized patients. Most 
of the interviewees expressed the act of welcoming, treating and receiving someone well, 
with affection, love, and care, as an action linked to solidarity. The study evidenced the 
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importance of the welcome given by the social worker at the bedside, as expressed by the 
patients’ responses. It also identified the meaning of the solidarity-based welcoming, which 
led to changes in this perception, based on the professional intervention and the patient’s 
greater autonomy, interaction with the health team, and access to previously unknown rights, 
i.e. self-recognition as a citizen with rights.

Keywords: User Embracement; Social Work; Professional practice.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema sobre acolhimento como uma técnica 

de intervenção do assistente social, com pacientes inter-
nados, em tratamento pré e pós-operatório de cirurgia de 
revascularização do miocárdio e de válvula cardíaca surgiu 
da experiência no Programa de Aprimoramento Profissional 
em Saúde Cardiovascular.

Inicialmente, o trabalho do assistente social na enfermaria 
consiste na abordagem a beira leito, ou seja, parte da aproxi-
mação e visita do profissional ao paciente internado, quando 
se apresenta e esclarece sobre o objetivo de estar ali. Esse 
primeiro contato, se faz necessário para que o paciente conhe-
ça o trabalho do assistente social e sua função na Instituição.

O assistente social por meio do acolhimento estabelece 
uma relação de dualidade, que se expressa a partir do en-
contro com o paciente, [...] se dá num espaço intercessor no 
qual se produz uma relação de escuta e responsabilização, 
a partir do qual se constituem vínculos e compromissos que 
norteiam os projetos de intervenção. Esse espaço permite 
que o trabalhador use de sua principal tecnologia, o saber, 
tratando o usuário como sujeito portador e criador de direitos.1 

No período, que se encontra internado para tratamento 
cardíaco pré e pós-cirúrgico, o paciente manifesta suas 
vivencias e inquietudes como também, o modo que interioriza 
e exterioriza as situações que requerem uma atenção e um 
olhar diferenciado do profissional.

O acolhimento pode ser compreendido como forma 
de proximidade entre os usuários com a equipe de saúde, 
visando uma relação mais humanizada e solidária com a 
realidade hospitalar do sujeito enfermo.2 O acolhimento (...) 
refere-se a um compromisso coletivo em cultivar os vínculos 
de maneira responsável, reconhecendo e incluindo diferenças, 
estimulando a coprodução de autonomia e a valorização da 
vida em todos os encontros produzidos em saúde (...) diz 
respeito ao modo de relação, de produzir encontros.2 

Dessa forma, o acolhimento é interpretado como com-
promisso conjunto para o estreitamento das relações entre 
a equipe e os usuários dos serviços de saúde, a partir da 
implantação da Política Nacional de Humanização, em 2003.3

 O acolhimento é uma técnica de intervenção que pre-
cede e decorre de uma entrevista, se expressa como um 
procedimento imprescindível na construção de um vínculo 
e confiança profissional com o paciente, um agir racional e 
intencional do assistente social, a fim de e por meio deste, 
desvelar a singularidade vivenciada.

Sua utilização traz implícita, não apenas uma técnica, 
mas também a incorporação e habilidade de como e para 
que realizar o acolhimento profissional.

Diante do exposto, a pesquisa busca contribuir na produ-
ção de novos conhecimentos sobre o tema abordado e sua 

representação para o paciente internado, evidencia ainda, a 
complexidade e rigor teórico, ético e político, o qual incide 
sobre sua realização.4

O estudo foi construído a luz do referencial teórico da Po-
lítica Nacional de Humanização como proposta de mudança 
que envolve os processos de trabalho, a gestão dos serviços 
de saúde, a formação em saúde do trabalhador, participação 
dos usuários, o incentivo na formação e condições de trabalho 
dos profissionais de saúde.3

O trabalho do assistente social incide no processo de 
produção e reprodução das relações sociais.5 Alguns autores 
assinalam que o Serviço Social deve reconhecer as subje-
tividades e as necessidades das relações entre o social, à 
sociedade e os direitos do cidadão, ou seja, ao profissional 
cabe construir estratégias de acolhida e vinculo de confiança 
para identificar suas demandas.6,7 

O estudo teve como objetivos analisar a relevância do 
acolhimento realizado pelo assistente social a beira leito, 
com pacientes internados, identificar e compreender o aco-
lhimento como uma técnica de intervenção profissional. Ao 
problematizar a questão da relevância do acolhimento e sua 
representação para o paciente internado aponta o reconhe-
cimento da complexidade e rigor teórico, ético e político, o 
qual incide sua realização e, assim, se justifica como um 
processo que destaca a qualidade da assistência oferecida 
pelo assistente social.

A produção de novos conhecimentos sobre o tema é 
abordada por meio do referencial teórico, assinalado por 
teóricos do Serviço Social, quanto às dimensões que devem 
ser de domínio do assistente social: a técnico-operativa, a 
ético-política e a teórico-metodológica, ao expressarem o 
direcionamento da ação profissional, o embasamento crítico 
na leitura da realidade e a utilização dos seus instrumentos.4,8

A analise dos resultados foi realizada a partir das in-
formações obtidas durante a entrevista com o paciente, 
resguardando sua identidade.

Por fim, foram tecidas algumas considerações a respeito 
da importância do acolhimento realizado pelo assistente social 
a beira leito, cuja finalidade é diminuir os fatores político, 
econômico, social e cultural que interfiram no processo de 
saúde e doença do paciente.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com 14 pacientes em tratamento 

pré e pós-cirúrgico de revascularização do miocárdio e de 
válvula cardíaca, internados na enfermaria de um hospital 
público, especializado na assistência, ensino e pesquisa de 
doenças cardiovasculares, que devido a sua particularidade 
clínica-cirúrgica, a média de internação é de 10 dias.
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O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê e Ética 
e Pesquisa da Instituição conforme protocolo 4784/2017, a 
coleta de dados foi realizada no período de 16/11/2017 a 
15/12/2017. Inicialmente, foi elaborado um questionário com 
roteiro para entrevista com seis perguntas semiestruturadas, 
apresentado ao paciente pelo assistente social, mas com a 
preservação de sua identidade.

Os sujeitos participantes da pesquisa tinham idade acima 
de dezoito anos, de ambos os sexos, em plena capacidade 
física e mental, a fim de interagirem sobre os questionamentos 
levantados. Após serem esclarecidos sobre o objetivo do 
estudo, os que concordaram em participar assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 A princípio foram abordados 28 pacientes a beira leito, 
porém alguns manifestaram dificuldade em compreender 
a finalidade do TCLE, mesmo após terem suas duvidas 
sanadas optaram por não o assinar, desde modo foram 
efetivadas 14 entrevistas.

O estudo teve como base de desenvolvimento, uma 
pesquisa qualitativa, que trabalha com o aprofundamento 
das questões abordadas. Com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que cor-
responde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis.9

A análise dos resultados do estudo foi desenvolvida a 
luz do materialismo histórico dialético, que possibilitou maior 
compreensão sobre a realidade social, que se materializa 
num processo dinâmico e continuo de transformação.10

A realidade possui como elemento constituinte dois as-
pectos: fenômeno e essência, sendo o seu manifesto uma 
das possíveis representações fenomênicas da essência. Uma 
análise acurada deve ponderar que as partes constituintes 
do real devem ser apreendidas como unidade, mesmo que a 
essência seja percebida como diferente e não imediatamente 
como o fenômeno. Parte-se do observável rumo à essência, 
o que tornará possível a compreensão do ser social como 
totalidade que se relaciona intimamente a vida material e 
concreta dos seres humanos.10 

Assim, a pesquisa busca compreender o ser como um 
ser pertencente a um grupo que expressa em seu cotidiano 
de vida, suas singularidades, histórica, cultural, política e 
social, portanto, a síntese de múltiplas determinações do 
real, compreender o ser em sua totalidade.

ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os dados sócio econômicos dos entrevistados foram 

quantificados e apresentados da seguinte forma: a idade 
media dos pacientes estudados foi de 58 anos e variou de 
39 a 88 anos; sete eram do sexo masculino e sete feminino; 
em relação localidade de moradia, nove residiam na cidade 
de São Paulo, quatro em outros municípios do Estado de 
São Paulo e um do Rio de Janeiro. Dentre os participantes foi 
constatado que 10 eram aposentados pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS): seis por invalidez e quatro por tempo 
de contribuição, dois aguardavam resposta à solicitação do 
auxilio doença, enquanto um recebia esse tipo de benefício 
e um não possuía nenhuma renda, nem atividade laboral, 
sendo ajudado pela família. A composição familiar média foi de 
quatro pessoas por família, variando de uma a seis pessoas. 

A renda familiar compunha-se em sua maioria por benefícios 
da Previdência Social como: auxilio doença, aposentadoria por 
tempo de contribuição e aposentadoria por invalidez, menos 
da metade das famílias possuía algum membro em atividade 
remunerada e a maior parte residia em casa própria.

Após a compilação da coleta de dados quantitativos 
procedeu-se a categorização das respostas, para melhor 
clarificação da análise e discussão qualitativa dos resultados.

Foram estabelecidas duas categorias de analise, para 
melhor elucidar e compreender os resultados: o significado 
de acolhimento para o paciente e o trabalho do assistente 
social com pacientes internados.

As categorias são empregadas para estabelecer clas-
sificações, ou seja, trabalhar com elas significa agrupar 
elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito 
capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de procedimento, 
de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de 
análise em pesquisa qualitativa.11 

Assim, complementa-se a compreensão obtida acerca 
do estabelecimento de categorias, como um conceito básico 
capaz de abranger aspectos gerais no contexto das relações 
sociais, que possibilita refletir em torno de elementos es-
senciais do real e sua relação no universo dos significados.

No contexto de relações sociais estas são antagônicas e 
contraditórias consideradas no seu tempo e lugar, constituídas 
historicamente, com o movimento da sociedade em seu 
contexto social, político, econômico, ideológico.12

As perguntas foram elaboradas dentro de uma categoria 
que visa identificar o significado do acolhimento para os pa-
cientes a partir da sua compreensão e o trabalho realizado pelo 
assistente social, em seguida relacioná-lo com o seu período 
de internação, bem como sua relação junto aos profissionais 
de saúde, após o acolhimento realizado pelo a beira leito.

Diante disso, os pacientes foram solicitados a expressa-
rem livremente o que entendem por acolhimento, pode-se 
verificar uma unanimidade acerca do que é acolhimento 
como: Acolhimento pra mim é receber e tratar bem alguém; 
acolhimento é carinho, dar carinho, amparo, auxílio; o auxilio 
é um acolhimento; amor. 

A concepção do que é acolhimento, segundo a compreen-
são dos entrevistados vem de encontro a que se refere ao trato 
com o ser humano, como um comportamento cordial, simpatia, 
gentileza e educação, como ser receptivo ao outro, se importar, 
receber bem, é estar disponível e fazer sentir-se valorizado.13 

Essa concepção recebe influências filosóficas do Hu-
manismo abordado por vários pensadores no século XX, 
destacado em duas correntes: o humanismo ou personalismo 
cristão e o humanismo existencialista. Em ambas, o debate 
das principais ideias ocorreu no determinismo e liberdade, 
vencendo a concepção de que “a essência do ser humano 
é a sua capacidade de autodeterminação”. O humanismo 
é a corrente filosófica que centraliza seu interesse no tema 
da natureza ou condição humana e coloca o homem e seus 
valores acima de todas as outras coisas.13 

Dessa forma,a maioria dos entrevistados expressou ao 
ato de acolher respectivo de tratar e receber bem alguém, 
afetuoso, dar amor, carinho, expressando ser uma ação 
vinculada à solidariedade.

O termo acolhimento se harmoniza sob a diretriz da PNH, 
visto como receber, escutar e tratar de maneira humanizada 
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os usuários e suas demandas produzindo uma postura 
receptiva é uma maneira de ser solidário ao outro, de esta-
belecer uma relação de apoio.14

A contribuição do Serviço Social vem complementar essa 
atuação e vincula-se à valorização das questões humanas, que 
envolve um comportamento ético como valor central, o entendi-
mento do individuo na sua condição humana, pautado pelo Código 
de Ética/93 dentre seus princípios fundamentais o reconhecimento 
da liberdade, da autonomia e emancipação dos indivíduos.15 

Deste modo, o acolhimento realizado pelo assistente 
social pode ser evidenciado inicialmente, com um com-
portamento cordial, traz embutido valores expressos num 
comportamento ético que transcende um ato solidário de 
ser com o outro, de receber e tratar bem, o valor central de 
liberdade, autonomia e emancipação fomentando o prota-
gonismo do individuo.

Em sequência foi abordada a questão sobre as alterações 
ocorridas no período de internação após o acolhimento rea-
lizado pelo assistente social, a partir da sua percepção. 10 
dos 14 pacientes entrevistados manifestaram: positivo deve 
continuar-nos da mais autonomia nos orienta e posso falar 
solicitar algum atendimento; teve uma melhora importante, 
deve continuar, explica como funciona o hospital; positiva 
um trabalho social é sempre bom nos informa e nos orienta 
dos nossos direitos; sim muito bom ajuda a entender como 
funciona o hospital, nos explica e orienta.

Em concordância aos apontamentos feitos pelos entre-
vistados, como “teve melhora deve continuar” e segue, “sim 
ajuda muito” e decorre “dá mais autonomia” vão de encontro 
com a dimensão ética estabelecida pela PNH/SUS que diz 
respeito às relações de alianças construídas nos encontros 
do dia-a-dia, gerando a confiabilidade a formação de vínculos, 
que contribuem para a dignificação da vida e do viver.3

Sob o trabalho do assistente social nas relações de trabalho 
estabelecidas na sociedade se inscreve sob e para as relações 
sociais, tendo como matéria de trabalho em suas ações o lidar 
com questões humanas que se potencializa através do outro.

O trabalho do Serviço Social tem um efeito que não é 
material, mas é social [...] que incide na sociedade no campo 
do conhecimento, dos valores, da cultura, que, por sua vez, 
tem efeitos reais interferindo na vida dos sujeitos, a objetivi-
dade da sua ação é social.16 

Assim, como os pacientes se referem ao fornecimento 
de informações e orientações quanto ao funcionamento do 
hospital, dos direitos a que tenham acesso, vai de encontro 
ao ato do acolher. Diz respeito ao reconhecimento do outro 
enquanto pertencente ao espaço institucional a que ele está 
inserido, como os serviços disponíveis, podendo ser um 
mecanismo viabilizador na articulação da rede de proteção 
social e acesso aos direitos.13

Observou-se que após o acolhimento realizado pelo 
assistente social houve melhora no período de internação, 
mais autonomia dos pacientes ao se sentirem pertencentes ao 
local enquanto direito, como instituição pública e os serviços 
disponíveis que atendam suas necessidades.

As respostas mais significativas quanto se houve melhora 
na relação estabelecida com os profissionais de saúde, após 
o acolhimento: sim possibilitou uma interação maior e liber-
dade de falar e tirar as duvidas; si, através de vocês tem uma 
relação melhor, falamos com mais tranquilidade e segurança; 

sim, depois passei a conhecer melhor os profissionais e me 
relacionar com eles sem receio. Observou-se entre todos 
os entrevistados, uma homogeneidade em suas respostas.

A percepção manifestada sobre acolhimento representa 
o reconhecimento a partir da intervenção do assistente social 
pelo fortalecimento e estimulo nos processos que integrem e 
promovam a corresponsabilização, na formação continuada 
e qualificada da equipe multi e inter profissional de saúde, 
na legitimação e a inserção do conjunto de profissionais 
ligados à assistência.

Os assistentes sociais que atuam na Saúde Coletiva in-
fluenciados pela vertente crítica definem o acolhimento como 
fornecedor de informações, conhecedor da demanda e escuta, 
num espaço de ouvir, de conhecer as necessidades de saúde 
dos usuários, com vistas à integralidade da atenção e da busca 
pela maior resolutividade. Constituem-se como parte de um 
movimento de universalização e de interpretação de que a 
saúde é direito do cidadão e dever do Estado, o que leva a crer 
que a influência da vertente crítico-dialética obteve repercussão 
na definição de parâmetros que orientam o fazer profissional.

Pôde-se verificar que a apreensão do princípio da inte-
gralidade está baseada na concepção de totalidade. Em 
outras palavras, a leitura da totalidade acontece quando da 
compreensão de que o indivíduo encontra-se submerso em 
uma rede de relações sociais e institucionais. Além disso, 
considera-se que os assistentes sociais agem calcados em 
práticas que levem em consideração o princípio da integrali-
dade já que a leitura é pautada na visão ampliada de saúde, 
considerando os determinantes sociais do processo saúde 
e doença.  Assim, para o Serviço Social o acolhimento tem 
um caráter multidimensional, ou seja, não existe um elemento 
específico que perpasse sua definição sendo ele um conjunto 
em que entrecruzam elementos, como a escuta do usuário, o 
fornecimento de informações e o conhecimento da demanda.

Se há a escuta da demanda do usuário, o reconhecimento 
deste como cidadão, os assistentes sociais participantes 
desse processo de acolhimento na instituição revelam es-
pecificidades em seu desenvolvimento que, naturalmente 
possuem relação com o propósito da profissão, em sua 
contribuição social.14

Sob a égide do acolhimento como diretriz da Política 
Nacional de Humanização e do Projeto Ético Político do 
Serviço Social, a dimensão ético-política é reconhecida, a 
atuação profissional não é neutra, se materializa na relação 
contraditória entre capital e trabalho, se expressa nas rela-
ções de força e poder.3,4 Compreendendo assim, os valores 
e direcionamento profissional expresso a um compromisso 
que embasa suas ações ao receber e identificar a demanda 
apresentada e possa assim, mediar respostas imediatas, bem 
como subsidiar futuras intervenções, a partir do compromisso 
vinculado aos interesses da classe trabalhadora. 

A partir das reflexões produzidas sobre os dados coleta-
dos, em consenso com a categoria estudada pode-se verificar 
a compreensão dos pacientes quanto ao significado do 
acolhimento, bem como o trabalho realizado pelo assistente 
social, produz mudanças e melhora as situações reais que 
possam interferir no processo de saúde/doença.

Numa perspectiva do reconhecimento sobre o acolhimen-
to ficou evidenciado o individuo como portador de direito, 
pertencente ao local inserido, o acesso aos direitos, bem 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(2):214-9



218

como a fomentação de vínculos junto a equipe de saúde, 
repercutiu ainda de maneira positiva, a melhora na assistência 
prestada no período de internação.

Com relação à influência do acolhimento no seu tratamento, 
no acesso a outros serviços de saúde e ou benefícios da rede 
de proteção social, a maioria do grupo de pacientes assim 
se manifestou: “sim explica melhor o tratamento que estou 
fazendo; esclarece sobre a doença e a continuar o tratamento; 
vocês esclarecem sobre o tratamento que tenho direito; com 
explicações sobre a doença e o tratamento (cirúrgico).”

As respostas foram unânimes, ao confirmarem que o 
acolhimento influencia positivamente, através das explicações 
sobre a doença considerando-se que o assistente social está 
inserido em um hospital terciário e a realidade apresentada 
pelos pacientes é um tratamento de saúde/doença, que 
não se configura como uma atribuição do assistente social 
esclarecer a doença e o tratamento por não possuir conhe-
cimento teórico e técnico.

A instituição pública considerada especializada que aten-
de usuário portador de patologias específicas confere a esta 
o status definido pelo Ministério da Saúde, como unidade 
hospitalar, ou seja, estabelecimento de saúde dotado de 
internação, meios diagnósticos e terapêuticos com objetivos 
de prestar assistência médica, curativa e de reabilitação, dis-
pondo de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, 
atendimento de urgência/emergência, de ensino e pesquisa. 

Nesse contexto, com a instituição do Sistema Único de 
Saúde surge um novo conceito ampliado acerca do cuidado 
à saúde, com uma abordagem humanizada, numa dimensão 
individual e coletiva operacionalizando nas unidades de saúde 
as práticas do trabalho em equipe.19,3

O assistente social pode através do trabalho em equipe 
atuar junto a outros profissionais na perspectiva no desvela-
mento dos determinantes sociais que influenciam o processo 
de saúde-doença bem como, incentivar o paciente na conti-
nuidade do tratamento e acessibilidade a outros profissionais 
de modo que, o mesmo venha a conhecer melhor sua doença 
e as implicações no seu cotidiano.17,18

As necessidades de tratamento de saúde que os pacien-
tes manifestaram eram supridas na instituição até o momento, 
não necessitando de serviços em outras unidades.

Os resultados obtidos e discutidos vão de encontro às 
ações do assistente social na área da saúde, legitimadas pelo 
Código de Ética profissional de 1993, sob base e por meio da 
efetivação de políticas públicas, voltadas para reorganização 
dos serviços de saúde, a partir da instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e da Lei 8.080/90 que regulamenta o 
atendimento à saúde e materializa seus princípios no atendi-
mento e no reconhecimento dos cidadãos, como portador de 
direitos, com necessidades distintas e igualdade de acesso, 
em todos os níveis de atenção e promoção a saúde.15,19,20 

O acesso e utilização de outros serviços ou benefícios da 
rede de proteção social foram referidos pelo grupo pesquisa-
do, que durante o acolhimento foi informado sobre o serviço 
de isenção tarifaria da São Paulo Transportes (SPTRANS) o 
Beneficio da Prestação Continuada (BPC) e a procuração 
lavrada em Cartório,  para o Instituto Nacional Seguridade 
Social (INSS), para receber o beneficio.

Os relatos apresentados correspondem a um fator im-
plícito ao acolhimento que é o conhecimento da demanda 

apresentada, que exige do profissional o domínio da dimensão 
teórico-metodológica, base que legitima sua leitura da rea-
lidade, ao identificar como os fenômenos sociais interferem 
diretamente na vida do usuário.

Diante dos apontamentos levantados acerca das bases 
que norteiam e direcionam suas ações, o assistente social 
volta-se à garantia de direitos, o fortalecimento e protagonismo 
do sujeito coletivo, nos espaços institucionais que atua.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou a importância do acolhimento reali-

zado pelo assistente social a beira leito e expressado pelas 
respostas dos pacientes. Identificou também, o significado 
do acolhimento vinculado à solidariedade, proporcionou 
mudanças desta percepção, com maior autonomia, interação 
com a equipe de saúde e acesso aos direitos antes desco-
nhecidos, sentidas a partir da intervenção profissional, se 
reconhecendo como cidadão portador e criador de direitos.

O ato de acolher traz implícitos valores éticos, ligados à 
liberdade, autonomia e emancipação dos indivíduos, assim 
como expressa a direção profissional, embasada pela leitura 
da realidade, manifesta nos fenômenos sociais materializados 
pela demanda dos usuários. 

Nesse sentido, o estudo realizado com pacientes a 
beira leito evidenciou a importância do acolhimento como 
intervenção profissional voltada à garantia de direitos, no 
fortalecimento e protagonismo dos sujeitos coletivo, nos 
espaços institucionais que demanda a sua intervenção social.  

A pesquisa destacou ainda que, a internação hospitalar 
é um momento que transforma completamente o cotidiano 
do individuo, que se sente fragilizado, implica em mudanças 
relativas ao ambiente familiar e às suas relações, à modifica-
ção dos papéis e à adaptação a uma nova realidade. A partir 
desta compreensão pode-se afirmar que o Serviço Social 
deve reconhecer as subjetividades e as necessidades das 
relações entre o social, à sociedade e os direitos do cidadão.

Dessa forma, o estudo enfatiza a valorização da dimensão 
subjetiva na objetividade do real, apresentada como demanda 
concreta, que requer do assistente social a dimensão ética a 
qual atribui valores humanos no trato das questões humanas. 
O ato de acolher e escutar considera suas diferenças, suas 
dores, suas alegrias, seus modos de viver e sentir a vida, 
que é singular particular a cada um e envolve a mudança 
de olhar à saúde do cidadão, ou seja, do objeto de ação da 
“doença” para o “sujeito”.

Portanto, o acolhimento ao paciente realizado por meio 
da ação profissional, em seus problemas e suas demandas 
a partir da abordagem integral, considera a saúde física e 
mental, bem como suas crenças, valores e sua realidade.

O acolhimento como intervenção do assistente social 
realizada a beira leito, se inscreve num espaço rico e com-
plexo, permite ao profissional a reflexão critica e continua 
das demandas aparentes e veladas, possibilita a diminuição 
das situações e significações que interferem no processo de 
saúde e doença do paciente.

A partir das considerações apontadas, a produção de 
conhecimento sobre a atuação assistente social se torna 
importante, ao legitimar o Serviço Social como profissão 
institucionalizada na construção de uma prática reflexiva e 
propositiva da realidade social.
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Neste sentido, o estudo confirmou o acolhimento como 
parte integrante do processo interventivo do assistente social, 
ao incorporar ações simultâneas como: a escuta, a troca de 
informações e o conhecimento da realidade do paciente. A ação 
acolhedora proporcionou ainda, o acesso ao direito à saúde, 
criação de vínculo e a compreensão da atividade interventiva.

Consequentemente, pode ser considerada como uma práti-
ca que possibilita a aproximação do paciente, a identificação das 
suas necessidades e que exigem do profissional o conhecimento 
dos fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos da 
profissão, bem como as políticas sociais da área da saúde e da 
rede de proteção social, produzindo uma melhor assistência e 
resolutividade, na implementação do princípio da integralidade.21

 O acolhimento realizado pelo assistente social ao escutar 
e reconhecer o paciente, como cidadão de direitos, por si 
só manifesta as especificidades profissionais e o pensar e 
o fazer se concretizam na prática do assistente social por 
meio da dimensão técnica-operativa e do conhecimento 
sobre profissão desde a sua gênese.
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